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Voorwoord
Onze droom is dat in het jaar 2030 Fryslân een rijke biodiversiteit heeft aan bodemleven,
planten, insecten en boerenlandvogels. Herstel van soortenrijkdom is vergevorderd,
natuurgebieden zijn vitaal en veerkrachtig. De Friezen en de bezoekers aan deze provincie
waarderen hun eigen regio vanwege de natuur- en landschapskwaliteiten in hoge mate. Dit
wordt als een unique selling point gezien.
Deze droom is opgenomen in onze nieuwe Meerjarenvisie 2021 – 2024 die eind 2020 is
gepubliceerd. Wij vinden het belangrijk dat we blijven dromen, want ondanks de zware
opgaves waar wij voor staan is het ook belangrijk om perspectief te blijven zien. Dat vinden
wij onze taak. Enerzijds moeten we de alarmbel luiden omdat het op veel plekken niet goed
gaat: het gaat slecht met de Friese natuur en we zijn lang niet zover als nodig is met het oog
op klimaatverandering. Maar aan de andere kant merken wij dat het bewustzijn dat er iets
moet gebeuren sterk is vergroot en dat bedrijven, overheden en burgers wel willen. Het is
vooral de vraag hoe. Daarom zet de FMF komende jaren sterk in op het ontwikkelen van
handelingsperspectief hoe het wel kan. Nieuwe verdienmodellen voor boeren, praktische
tips en trucs voor burgers. En natuurlijk spreekbuis zijn voor de Friese natuur- en
landschapsorganisaties.
In dit jaarverslag kijken we echter vooral terug. Het 2020 was een bijzonder jaar en werd
uiteraard gedomineerd door Corona. Nadat we de eerste schrik te boven waren gekomen
van de eerste Corona golf hebben we als FMF de rug gerecht en hebben we de vele geplande
publieksactiviteiten op een digitale wijze ingevuld. Daarmee hebben we uiteindelijk een veel
groter bereik weten te bewerkstelligen: mensen uit het hele land keken naar onze webinars
en we hebben veel positieve respons gekregen. Ook onze publiekscampagnes, zoals Skjin
Wetter en Plan boom waren een succes. Maar ook het “gewone” werk ging door: we hebben
volop meegedaan aan het opstellen van een Biodiversiteitsherstelprogramma, het
Feangreideprogramma het Plan van aanpak Stikstof en het Aanvalsplan Grutto. Uiteindelijk
kunnen we het roerige jaar 2020 met tevredenheid afsluiten. In de hoop dat we in 2021 elkaar
weer snel fysiek kunnen zien!
Pieter de Haan
Voorzitter Friese Milieu Federatie
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Leeswijzer
Dit jaarverslag bevat het inhoudelijke verslag van de activiteiten die we in 2020 hebben
uitgevoerd. Tevens bevat het informatie over onze organisatie en een samenvatting van het
financiële verslag van 2020. In onze jaarrekening leest u meer over de financiële
verantwoording van de FMF over het jaar 2020.
We werken aan drie opgaven: het herstel van de biodiversiteit, het tegengaan van
klimaatverandering en het behoud en ontwikkeling van de (omgevings)kwaliteiten van
Fryslân. Deze opgaven komen terug in onze acht thema’s: Friese Klimaataanpak, Kringloop
Economie (Circulaire economie), Duurzame Voeding, Natuurinclusieve Landbouw, Mens en
Natuur, Moai Fryslân, Gebiedsgerichte & Integrale Aanpak en Binding Achterban. Meer
informatie over onze toekomstvisie is te vinden in onze uitgave: “Samen werken aan een
duurzaam Fryslân”. Ons jaarverslag en onze jaarrekening kunnen via onze website worden
gedownload.
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1. Visie en missie
Onze missie
Wij werken al meer dan 45 jaar aan een mooie en duurzame provincie: een rijke
biodiversiteit, een mooi landschap en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier.
We zetten ons met hart en ziel in voor een duurzame ontwikkeling van de provincie Fryslân.
Dit is onze missie en daar willen we de komende jaren hard aan blijven werken.
Als intermediaire organisatie slaan we bruggen tussen onze aangesloten organisaties, de
Friese overheden, bedrijven en de Friese burger. In totaal vertegenwoordigen we 41
aangesloten organisaties en via deze organisaties meer dan 95.000 Friezen. Wij zijn een
agendasettende, proactieve netwerkorganisatie met de voeten in de Friese samenleving en
met een landelijk dekkend netwerk van Natuur en Milieufederaties. Daarmee kunnen we
schakelen tussen lokale en landelijke thema’s en creëren we impact.
Visie
Voor een duurzaam bestaan van mens en natuur zijn er op de middellange termijn drie grote
opgaven in Fryslân:
1. De neergang van de biodiversiteit te stoppen en te komen tot herstel.
2. Het tegengaan van klimaatverandering en de gevolgen hiervan.
3. Het behoud en ontwikkeling van de (omgevings)kwaliteiten van Fryslân.
Om deze opgaven te voltooien zijn fundamentele keuzes nodig, die zullen leiden tot een
wezenlijke transitie in de samenleving.
De FMF wil aanjager zijn van deze transitie en ziet het als taak hiervoor draagvlak en een
gevoel van urgentie te creëren met en voor al onze samenwerkingspartners. Wij vertalen
onze ambitie in concreet handelingsperspectief waarbij we zoveel mogelijk impact realiseren.
We steken in op die activiteiten waarmee we het verschil kunnen maken. Dit doen we zoveel
mogelijk vanuit de netwerkgedachte: samen met burgers, maatschappelijke organisaties,
bedrijven en overheden. Waarbij we samenwerken om de opgave te realiseren en impact
creëren.
Thema’s 2020
Onze opgaven terug in onze 8 thema’s/projecten:
1.

Friese Klimaataanpak

2.

Kringloop Economie (circulaire economie)

3.

Duurzame Voeding

4.

Natuurinclusieve Landbouw

5.

Natuur en Mens

6.

Moai Fryslân
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7.

Gebiedsgerichte, Integrale Aanpak

8.

Ondersteuning Achterban

Hieronder staat een aantal bijzonderheden per thema voor het jaar 2020. Daarbij staan we
apart stil bij de impact die Corona heeft gehad op onze werkzaamheden. In de bijlage bij dit
jaarverslag wordt dit verder uitgewerkt.
Corona
Begin maart 2020 zijn de Coronamaatregelen ingevoerd. Dat betekende voor de FMF onder
meer dat er thuis moest worden gewerkt en dat enkele publieksactiviteiten werden afgelast.
Er is een (risico)analyse gemaakt voor wat Corona zou kunnen betekenen voor de FMF voor
de korte en lange termijn. Daarbij is een aantal risicoscenario’s uitgewerkt om snel te kunnen
schakelen. We hebben ondermeer onze publieksactiviteiten op een andere (digitale) wijze
uitgevoerd, zodat onze projecten en verplichtingen richting derden doorgang konden
vinden. Ook werden de medewerkers gefaciliteerd om thuis te kunnen werken. Al met al
hebben we ondanks de Coronacrisis goede resultaten geboekt.
1.

Friese klimaataanpak

We hebben in 2020 samengewerkt binnen de Friese Energie Alliantie aan de concept RES.
Daarbij is o.a. via ontwerpateliers, resulterend in de Fryske Energie Waaier, aandacht
besteed aan natuur en landschap en de participatie van de directe omgeving. Er zijn
tientallen initiatieven ondersteund zowel direct als indirect. Bij een aantal initiatieven hebben
we inmiddels (intentie) afspraken gemaakt met desbetreffende gemeenten over een
aardgasvrij aanpak van woningen en buurten. Er is in samenwerking met de collega’s binnen
de NMF’s een financieel participatiemodel ontwikkeld. Het huidige Valuta voor Veen
(VvVII) project is in 2020 afgerond. Hiermee werd het eerste project in Nederland
opgeleverd waarmee CO2 certificaten werden verkregen en verkocht. Inmiddels zijn we
gestart met een vervolg waarbij we 6 andere locaties willen ontwikkelen. Ook het landelijke
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project Nationale Koolstofbank gericht op het ondersteunen van de vrijwillige markt in CO2
certificaten is volop op stoom.
Activiteit:

Output:

Effect:

Ondersteunen lokale

20 energie initiatieven

Er is meer kennis,

energie initiatieven

ondersteund

draagvlak en handeling

Reductie broeikasgas

oa aardgasvrij

Campagne ‘Ik Ben

perspectief bij burgers,

emissies

Bewust’ met thema

bedrijven en overheden

Deelname in het RES

Energiebesparing

proces

Kansenkaart Duurzame

Het energieverbruik in

Opwek

Fryslân neemt af

Opzetten
Koolstofbank
Uitvoeren
energiebesparingsca

Conceptvoorstel ZonPV
op het IJsselmeer
130
WoningVerbeterPlannen

Draagvlak voor
energieopwekking

Het aandeel
hernieuwbare energie in
Fryslân neemt toe

2 Valuta voor

Lokale Opwek is in

Veenprojecten

toenemende mate

Ontwikkelen

1 businessplan

eigendom van de

wijkaanpak

PlatformCO2Neutraal

omgeving

mpagne

Impact:

Aardgasvrij

2.

Kringloop economie (circulaire economie)

We hebben een groot aantal projecten opgezet om inwoners en bedrijven te enthousiasmeren
en te verleiden om op een circulaire wijze te produceren en consumeren, waaronder de
Campagne Ik ben bewust en de ecologische voetafdruk. Vanuit het project Delende Dorpen
zijn gedurende het gehele jaar diverse dorpen begeleid. Tevens zijn er 24 toepasbare
deelconcepten in kaart gebracht. Vanuit de campagne CE zijn diverse koplopers verhalen
gepubliceerd en zijn circulaire producten en diensten onder de aandacht gebracht.
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Activiteit:

Output:

Effect:

Uitvoering campagne

Campagne Ik ben

Bewustwording Friese

3.

Gezonde Voeding

WeCE
gaan door met het ondersteunen
van (lokale) voedselinitiatieven
en
bewust
burger vergroot
via een publiekscampagne stimuleren we de bewustwording van
Uitvoering project

5 dorpen zijn bezig

Inwoners dorpen delen

Delende dorpen

met delen

spullen en diensten

consumenten om lokale en duurzame producten te kopen. Daarmee

Impact:
Minder negatieve
impact op
biodiversiteit

verlagen we de individuele ecologische footprint en wordt de afstand

Minder

Lekkerletterlijk
Dichtbij en figuurlijk
Ontwikkelen
tool en
om consument
Mienskip
consumeert
tussen
producent
verkleint.

broeikasgassen

voetafdruk te meten

Streekzomer

CE-producten/diensten

fietsroutes

meer hergebruikt

4 nieuwsbrieven

Versterkte lokale
circulaire economie

8 ambassadeurs
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Grondstoffen worden

Duurzame Voeding

Corona heeft de nodige invloed gehad op de activiteiten. Gelukkig was het mogelijk om in
de zomer fysieke publieksactiviteiten te organiseren. Er is onder meer een Streekzomer
georganiseerd van juli tot september met zeven Lekker Dichtbij Fietsroutes langs aanbieders
van duurzaam lokaal voedsel. Daarmee verlagen we de individuele ecologische footprint en
wordt de afstand tussen producent en consument letterlijk en figuurlijk verkleind. De Ik ben
bewust voetafdrukcampagne is in juni van start gegaan gekoppeld aan het inhoudelijk
thema lokaal voedsel. Er zijn webinars georganiseerd gericht op gemeentelijk voedselbeleid.

Activiteit:
Uitvoering campagne
Streekweek

Output:
Campagne Voetafdruk
7 fietsroutes Streekzomer

Organisatie
weidelunches
Ondersteuning
voedselnetwerken

Gemeentelijke
voedselbeleid bijeenkomst
Inspiratiesessie gemeente

Effect:
bewustwording Friese
burger m.b.t. streekeigen
en duurzaam voedsel is
vergroot
Kennis
voedselinitiatieven is
vergroot

Impact:
Minder negatieve
impact op
biodiversiteit
Minder
broeikasgassen
Betrokkenheid
voedsel is vergroot

Afstand boer – burger is
verkleind
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Natuurinclusieve landbouw

We hebben in 2020 een aantal projecten opgezet om boeren in de transitie naar een
duurzame landbouw te stimuleren. Deze projecten zijn gericht op de hele keten om
vernieuwing aan te jagen, boeren te ondersteunen, koplopers voor het voetlicht brengen en
druk uit te oefenen op de zuivelaars en retailers. Wij hebben veel tijd besteed aan het Plan
van aanpak Stikstof die knelpunten rond de stikstofproblematiek moeten oplossen. Ook
hebben wij een actieve betrokkenheid gehad bij het opstellen van Het Friese
Feangreideprogramma. Beide programma’s zullen een behoorlijke impact hebben op de
toekomst van de Friese landbouw. Wij zien kansen om ook onderwerpen zoals klimaat en
biodiversiteit te agenderen.

Output:

Effect:

Plan van Aanpak

bewustwording Friese

forestry

landbouwagenda

burger vergroot

Opstellen

1 campagne

Kennis bij boeren over

kringlooplandbouw

impact biodiversiteit is

gericht op de consument

vergroot

Plan van aanpak PAS

Er is een stikstofaanpak die

Activiteit:
Bijeenkomsten agro

landbouwagenda

Minder negatieve
impact op biodiversiteit

Campagne rond
kringlooplandbouw

Impact:

Minder broeikasgassen
Toename opwekking
duurzame energie

werkt
Meedenken in

1 workshop

oplossingen PAS

voedselbossen

problematiek
Ondersteuning
Aanvalsplan Grutto,
aanbieding aan minister
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Toolkit voedselbossen
5 bijeenkomsten
Aanvalsplan Grutto

Mens en natuur

De FMF heeft lokale initiatieven ondersteund waarmee de betrokkenheid van de Friezen bij
de Friese natuur wordt vergroot, zoals Natuerlik Ferskaat en Bats yn Byld. Wij stimuleren
biodiversiteit op bedrijventerreinen zoals bij het project A7. We hebben een actieve rol
gespeeld bij het opstellen van het Biodiversiteitsherstelprogramma onder meer door een
inventarisatie naar alle initiatieven uit te voeren. Plan Boom heeft een vliegende start
gekregen door het uitdelen van 5.000 (Peren)bomen. Bij Natuer mei de Mienskip vervullen
wij een actieve rol door lokale natuurprojecten aan te dragen en te ondersteunen. Ook
hebben we mede de “Tools” ontwikkeld.
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Activiteit:
Aanpak ontwikkelen
campagne biodiversiteit

Output:
Campagne ik ben bewust
2 pilotprojecten NmdM loopt

Uitwerken pilotprojecten
NmdM
Uitvoeren
voorbeeldprojecten
bedrijven en biodiversiteit
Burgers stimuleren om met
natuur aan de slag te gaan

10 burgerinitiatieven natuur
Concept Projectplan
Landskipsplan
2 platformbijeenkomsten
Fryslan zoemt

Effect:
bewustwording burger
m.b.t. biodiversiteit is
vergroot

Impact:
Lokale biodiversiteit
neemt toe
Draagvlak voor natuur
neemt toe

Handelingsperspectief voor
burger m.b.t. natuur
Bedrijven gaan aan de slag
met natuur
Meer aandacht voor
landschap

5 dorpen Bats yn Byld
Ontwikkelen van
Landskipsplan
Schrijven
Biodiversiteiotsherstelprog
ramma
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Inventarisatie
biodiversiteitsprogramma
2 projecten bedrijven en
biodiversiteit

Moai Fryslân

De FMF heeft in 2020 bij burgers en haar eigen achterban bewustwording gecreëerd van de
kwaliteiten van de provincie Fryslân en de veranderingen die op het landschap (natuur en
landbouw) af komen door campagnes uit te voeren zoals die voor Nacht van de Nacht, Skjin
Wetter en Samen Fryslân schoon. Daarnaast hebben wij onze leden een stem in de discussie
gegeven als het gaat om de uitwerking van de omgevingsvisies, bij de veenweide, stikstof,
kaderrichtlijn water, weidevogels en donkerte.

Activiteit:
Coördinatie activiteiten
Nacht vd Nacht
Opzetten Platform en
programma donkerte
Waddenkust
Uitvoeren campagne
Samen Fryslân Schoon
en Skjin Wetter

Output:
Campagne Nacht vd
Nacht

Effect:
bewustwording Friese
burger vergroot m.b.t.
donkerte en zwerfafval

Impact:
Mooier en schoner
Fries landschap
Draagvlak bij burgers

Platform Donkerte
Campagne Skjin
Wetter en Samen
Fryslân Schoon

Advisering provincie
m.b.t. natuur, RO en
veenweide

15x advisering
provincie m.b.t. natuur,
weidevogels,
veenweide

Advisering provincie en
gemeenten m.b.t.
Omgevingsvisies

5x overleg
Omgevingsvisies

Natuur en landschap
wordt meegenomen bij
besluitvorming
provincie en gemeenten
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Gebiedsgerichte, integrale aanpak

De FMF heeft in 2020 gebiedsprojecten opgezet om de transitie aan te jagen die nodig is op
het gebied van biodiversiteit, klimaat en ruimtelijke kwaliteit. Voorbeelden daarvan zijn de
gebiedsprojecten van Valuta voor Veen en in de veenweide. Daarnaast hebben we aan
kennisdeling gedaan via een webinar Grond samen met Living lab Fryslan. We hebben een
actieve rol in de advisering over de Fryske Grunbank. Tot slot hebben we in het kader van
het Aanvalsplan grutto gebiedsanalyses laten uitvoeren door de WUR.

Activiteit:
Begeleiden
gebiedsprojecten
veenweide
Afspraken maken met
boeren over
peilverhoging t.b.v. VvV
Ontwikkelen
instrumenten
gebiedsprojecten zoals
grondbank en
kennisdeling

Output:
1 Gebiedsproject VvV
2 gebiedsafspraken
veenweide

Effect:
Draagvlak voor
grondwaterstandverhoging
veenweide

2 projectplannen VvV

Versnelling van uitvoering
gebiedsprojecten

1 webinar Grond

Verdienmodel voor boeren

Impact:
Minder
broeikasgassen
veenweide en meer
biodiversiteit
Divers en mooi
landschap

Gebiedsanalyse
Aanvalsplan Grutto
Conceptadvies Fryske
Grunbank

Deelname projectgroep
Fryske Grunbank
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Binding achterban

Wij hebben in 2020 onze aangesloten organisaties gefaciliteerd via ledenbijeenkomsten,
Groenlunches, thematische achterbanbijeenkomsten (energie, landbouw, voedsel) en zijn
spreekbuis geweest namens hen en hebben een vraagbaakfunctie gehad. We hebben advies
gegeven over bijna 30 ruimtelijke ontwikkelingen. Via social media hebben we een geweldig
bereik. Het aantal deelnemers aan Ik hou van Fryslân is gegroeid naar bijna 15.000. Aan de
Groenlunches hebben duizenden mensen meegedaan.
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Activiteit:
Vragen beantwoorden
van aangesloten
organisaties
Coördinatie van Grien
Oerlis , GroenLunch
en ledenbijeenkomsten
Vragen beantwoorden
van PS
Uitvoering campagne
Ik ben bewust
Coördinatie van
vrijwilligers en
stagiaires
Social
media/nieuwsbrieven

Output:
Evaluatierapport Twijnstra
en gudde

Effect:
Achterban kan beter
functioneren

Meerjarenvisie 2021 – 2024
Campagne Ik ben bewust

1 geluid vanuit natuur
en milieu

Impact:
Draagvlak voor
natuur en milieu is
groter
Mensen gaan zelf aan
de slag met natuur

1 nieuw lid
50 vragen van leden
beantwoord
29 ruimtelijke
ontwikkelingen
ondersteund

Betrokkenheid burgers
vergroot
Kennis bij achterban is
vergroot

8x Grien Oerlis
3xVeenweide
2 achterbanbijeenkomsten
bestrijdingsmiddelen/biodi
versiteit
Bijeenkomst Duurzame
ambassadeurs en 8
(digitale) Groen Lunches

Corporate Communicatie

Indicator FMF Corporate

2019

Resultaat 2020

Omvang achterban: aantal aangesloten
groepen
Aantal bezoekers van corporate en
campagne website*
Nieuwsbrief abonnees (totaal)
Aantal volgers social media
Aantal keer in media
Aantal georganiseerde bijeenkomsten

42

43

25.000

48.000

3.817
17.019

Aantal bezoekers aan zelf
georganiseerde bijeenkomsten

1.000

4.000
19.000
195 (digitaal), dit zal ruim 200 zijn.
8xGroenlunch (1x fysiek, 7x
digitaal), 6xGrienOerlis
2x netwerkbijeenkomsten
4 themabijeenkomsten (RES,
landbouw, natuur, veenweide)
1250 (GL fysiek ongeveer 70, 8x
GL digitaal is 8x220), GL’s dus al
ruim 1600.

10xGroenlunch,
6xGrienOerlis
2x netwerkbijeenkomsten

Digitaal zijn er 195 nieuwsitems over de FMF en haar projecten geschreven.
Er zijn ruim 20 Ik ben Bewust artikelen aan FMF en/of haar projecten gewijd.
- De corporate FMF-site is in 2020 t.o.v. 2019 4% minder bezocht, 24.997 sessies
tegenover 26.071 sessies. Een verklaring hiervoor is de vernieuwing van de huisstijl,
website en domeinnaam. Een andere, goedbezochte, site is www.eetbaarfryslân.frl.
-
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-

Deze site heeft 22.000 sessies gehad.
De groei per social media platform:
•
Ik hou van Fryslân eind 2020: 14.800, +1.400. (+11%)
•
Twitter eind 2020: 1.700, +121. (+10%)
•
Instagram eind 2020: 882, +200 (+12%)
•
LinkedIn eind 2020 573, +225 (+16%)

2. Organisatie en bedrijfsvoering
Statutaire naam, rechtsvorm en vestigingsplaats
De Stichting Friese Milieu Federatie (FMF), gevestigd in Leeuwarden, is opgericht in 1972
onder de toenmalige naam “Friese Milieuraad”. Deze naam is bij de statutenwijziging in
1992 gewijzigd in Stichting Friese Milieu Federatie. Op 8 februari 2006 heeft een eerste
actualisatie van de statuten plaatsgevonden. Op 27 november 2015 heeft de meest recente
actualisatie plaatsgevonden. De statuten zijn opgemaakt door notaris mr. D. Postma te
Leeuwarden. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister te Leeuwarden onder
nummer S41000343.
Bestuur en directie
Het bestuur bestaat statutair uit ten minste vijf personen en wordt benoemd door de raad
van toezicht. Het huidige bestuur bestaat uit vijf personen. De zittingsduur van een
bestuurslid is vier jaar; bij periodiek aftreden is het bestuurslid tweemaal herbenoembaar.
Het bestuur heeft bij directiestatuut last en volmacht verleend aan de directeur om namens
het bestuur de dagelijkse leiding over de Stichting te voeren.
In 2020 kwam het bestuur zesmaal bijeen, deels online vanwege de Coronacrisis, te weten op
24 maart, 14 april, 8 juni, 6 juli, 22 september en 16 november.
Rooster van (her)benoeming
benoemd

herbenoemd

Dhr. P. de Haan, voorzitter

nov 2009

2013/2017

aftredend nov 2021

Dhr. M.J. Hoekstra, penningmeester

nov 2019

juni 2020

herbenoeming juni 2024

Dhr. J.D. Slager, secretaris

nov 2013

nov 2017

herbenoeming nov 2021

Dhr. E.O. Folmer, bestuurslid

juni 2014

juni 2018

herbenoeming juni 2022

Dhr. E. Nutma, bestuurslid

okt 2015

nov 2019

herbenoeming nov 2023

Hoofd- en nevenfuncties van leden van het bestuur
Als hoofd- en nevenfuncties zijn door de volgende leden de volgende meldingen gedaan.
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E.O. Folmer
 Bestuurslid van de Waddenvereniging, dossier kennis & wetenschap
 Lid van de Young Wadden Academy
 Eigenaar Ecospace, ecologisch onderzoek- en adviesbureau
 Medeoprichter en eigenaar Sky Pilot UAS
P. de Haan


Secretaris bestuur Bijlengastichting



Voorzitter Stichting Kenniscentrum Shared Space



Voorzitter Stichting Friese Dorpscanons



Penningmeester Afdeling Heerenveen PvdA

M.J. Hoekstra


Docent en onderzoeker aan de Thorbecke Academie, onderdeel van NHL Stenden
Hogeschool

E. Nutma



Directeur st. Welzijn het Bolwerk in Dongeradeel en Dantumadiel
Voorzitter doarpshûs De Twirre yn Wytgaard & penningmeester van “ús Forsetsje”

J.D. Slager


Jurist team Ontwikkeling en Advies Ruimte bij de Werkmaatschappij 8KTD



Voorzitter Stichting Jeugd Natuur Club

Raad van Toezicht
De raad van toezicht heeft als algemene taak het toezicht houden op het beleid van het
bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die
taken en bevoegdheden die in de statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of
toegekend. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal
onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende termijn. In 2020 bestond de raad van
toezicht uit 10 leden.
De raad van toezicht heeft per 1 februari 2011 dhr. J.R. van der Werf benoemd als directeur.
In 2020 kwam de raad van toezicht tweemaal bijeen, te weten op 29 juni en 30 november.
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Rooster van (her)benoemen en aftreden
benoemd

herbenoemd

herbenoeming

Mw. I. Groenendaal

juni 2019

juni 2022

Dhr. A.J. IJzerman

juni 2019

juni 2022

Dhr. H. Jansen

mrt 2016

Dhr. W. de Jong

juni 2019

Dhr. H. Jansen

mrt 2016

mrt 2019

mrt 2022

Dhr. D. Klijnstra

mrt 2016

mrt 2019

mrt 2022

Mw. J. van der Meer

juni 2019

Dhr. R.F. Oosterbaan

mrt 2016

mrt 2019

mrt 2022

Dhr. J.B. Persenaire

mrt 2016

mrt 2019

mrt 2022

Dhr. P.D.J. Steenhuisen

juni 2019

juni 2022

Dhr. W. Voorthuijsen

juni 2019

juni 2022

mrt 2019

mrt 2022
juni 2022

juni 2022

Hoofd- en nevenfuncties van leden van de raad van toezicht 31 december 2020
Als hoofd- en nevenfuncties zijn door de volgende leden de volgende meldingen gedaan.
H. Jansen


Eigenaar adviesburo Buro Elodea te Boornbergum



Redacteur flora, landschap en exoten Fries natuurtijdschrift Twirre



Medewerker Tijdschrift De Klarinet



Vertegenwoordiger namens bestuur KNNV Fryslân



Lid Buurkracht team BK2 van Boornbergum/ Kortehemmen

A.J. IJzerman










Bestuurslid vereniging Water Natuurlijk afd. Fryslân
Bestuurslid Stichting Belvedère Oranjewoud (eigenaar historische uitzichttoren)
Secretaris Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | De Nije Boarn
Secreatris Vereniging de Opsterlandse Groene Parels (eigenaren parken en bossen)
Voorzitter Stichting Tointsje Leech (zelfvoorzienend leven rond vuurtoren Workum)
Lid adviescommissie erfgoed/cultuurhistorie Vereniging It Fryske Gea
Examinator/ gecommiteerde Gild Fryske Mouders
Bestuurslid/ vice voorzitter Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken
Bestuurslid Kon. Ned. Bosbouwkundige vereniging

W. de Jong


Directievoerder project nieuwbouw Conradhuis HVA te Amsterdam



Projectmanager/Directievoerder project nieuwbouw Markethotel te Groningen
WestCord
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Projectmanager/Directievoerder project Elfstedenhart vakantie park Landal Green
te Witmarsum



Lid hoofdbestuur en dagelijks bestuur en penningmeester BFVW

D. Klijnstra


Beleidsmedewerker natuur, landschap en groen; gemeente Noardeast Fryslân en
gemeente Dantumadiel



Lid Natuerferiening Bakkefean e.o.

Mw. J. van der Meer- Kooistra

 Hoogleraar Financieel Management, Rijksuniversiteit Groningen


Coördinator samenwerking tussen Faculteit Economie en Bedrijfskunde RUG en de
Universiteit van Curaçao



Voorzitter Examencommissie MSc Accountancy van de Universiteit van Curaçao



Ambassadeur Postinitiële Controllersopleiding (EMFC) RUG



Voorzitter Wetenschappelijke Raad EMFC Erasmus Universiteit Rotterdam

 Vicevoorzitter It Fryske Gea


Bestuurslid Hedwig Carolina Stichting

R. F. Oosterbaan


Penningmeester van Natuurvereniging Geaflecht

J.B. Persenaire


Eigenaar onderneming in de carrosseriebouw



Agentschap Franse carrosseriefabriek en Ontwikkelaar en producent Qugo
Grasshopper Elektrische golftrolley



Secretaris en vicevoorzitter St. tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd

W. Voorthuijsen


Voorzitter bijenvereniging Leeuwarden e.o.
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Bureaumedewerkers
Medewerkers uit dienst:


Dhr. M. Hania, per 16 januari 2020

Medewerkers in dienst
In 2020 zijn geen medewerkers in dienst getreden.
Per 31 december 2020 waren de volgende medewerkers in dienst:










Mw. M. Antoine, secretaresse
Dhr. drs. S. Bijlsma, projectleider programma Duurzame Voeding
Mw. F. Hernamdt, projectleider programma Natuurinclusieve Landbouw
Mw. W. Koehoorn-Elzinga, hoofd bedrijfsvoering
Mw. H.Y.K. Pietersma, projectmedewerker
Mw. M. Plantinga, projectleider Circulaire Economie
Dhr. J.D. van der Schaaf, projectmedewerker
Dhr. ir. A.R. de Vries, projectleider programma Moai Fryslân/Gebiedsgerichte aanpak
Dhr. drs. J.R. van der Werf, directeur

Per saldo is het aantal fte gedaald van 9,44 naar 8,25. De verdeling man/vrouw was voor alle
medewerkers in 2020 44% man: 56% vrouw. Het verzuim in 2020 is 1,94% en daarmee licht
gestegen ten opzichte van 2019 (1,89%). Wat betreft de scholing van medewerkers zijn hun
wensen en de wensen van de organisatie vastgelegd in hun persoonlijke
ontwikkelingsplannen. In 2020 hebben slechts een paar medewerkers, in verband met
Corona, een korte opleiding kunnen volgen en werd daarbij minimaal gebruik gemaakt van
het persoonlijke opgebouwde loopbaanbudget. Ook hebben er nauwelijks teamsessies
plaatsgevonden. De personeelsvertegenwoordiging is in 2020 bijeen geweest en heeft in 2020
eenmaal overleg gehad met het bestuur.
In 2020 is het integriteitsbeleid met de daaraan gekoppelde gedragscodes, vastgesteld door
het bestuur en doorgenomen met de personeelsvertegenwoordiging. Er zijn in 2020 geen
meldingen binnen gekomen over ongewenste omgangsvormen en integriteit (bijlage verslag
vertrouwenspersoon)
De medewerkers hebben deel kunnen nemen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO).
Bezoldiging en vergoedingenbeleid
De Friese Milieu Federatie volgt voor de bureaumedewerkers de arbeidsvoorwaarden die
zijn opgesteld in de CAO Sociaal Werk. Behoudens de vergoeding voor reiskosten
ontvangen de bestuurders van Stichting Friese Milieu Federatie geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en het vaststellen van de
beloning volgt de FMF de Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties. De
regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De
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weging van de bezoldiging van de directie is in 2021 uitgevoerd door het bestuur en wordt
in de jaarrekening gespecificeerd.
Vrijwilligersbeleid
De Friese Milieu Federatie heeft contacten met verschillende soorten vrijwilligers:
1.

de leden van de aangesloten organisaties en andere organisaties, die zich vrijwillig
inzetten voor het behoud van natuur, milieu, landschap en duurzaamheid in Fryslân;

2.

personen, die zich incidenteel en belangeloos inzetten voor bepaalde activiteiten van
de Friese Milieu Federatie;

3.

onbezoldigde medewerkers van het kantoor van de Friese Milieu Federatie.

In 2020 zijn er vijf vrijwilligersovereenkomsten gesloten, deze vrijwilligers waren actief ten
behoeve van het bureau.
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3. Financiën
De Friese Milieu Federatie is een stichting zonder winstoogmerk. Provincie Fryslân en de
Nationale Postcode Loterij zijn de grootste geldverstrekkers. De besteding van de inkomsten
wordt inhoudelijk verantwoord in het jaarverslag en financieel in de jaarrekening 2020.
Resultaat 2020
Het jaar 2020 hebben we, ondanks Corona, met een financiële plus van € 44.185,- kunnen
afsluiten op een omzet van 1,10 miljoen euro. Hoewel de FMF in aanmerking kwam voor
gebruikmaking van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid heeft het bestuur
besloten, gezien het behaalde resultaat, de aanvraag in te trekken. De FMF is een financieel
gezonde organisatie. Projectontwikkeling en acquisitie blijven belangrijk omdat zij haar
begroting slechts voor een deel kan dekken met bijdragen van Provincie Fryslân en
Nationale Postcodeloterij. Het is de uitdaging om te zorgen voor een goede financiële
dekking passend bij een netwerkorganisatie.
Beleid reserves
Het beleid ten aanzien van de reserves is opgenomen in de notitie “Beleid Reserves” en
vertaald naar de jaarrekening. Dit beleid is in 2020 aangescherpt. De Friese Milieu Federatie
beschikt over een continuïteitsreserve. Deze dient als buffer voor het opvangen van
tegenvallers en om de continuïteit van de stichting te waarborgen. Daarnaast beschikt de
Friese Milieu Federatie over een bestemmingsreserve personeelsverplichtingen. Deze reserve
kan, indien nodig, tevens worden aangewend om de continuïteit van de Stichting te
waarborgen.
Beleggingsbeleid
De Friese Milieu Federatie houdt al haar middelen liquide aan in rekening-courant of
rendement rekening. De Friese Milieu Federatie belegt geen middelen in effecten, onroerend
goed of andere wijze.
Risicomanagement
De risico’s zijn geïnventariseerd en deze inventarisatie zal waar nodig worden bijgesteld aan
de hand van externe ontwikkelingen. Voor risico’s van normale bedrijfsprocessen zijn waar
mogelijk verzekeringen afgesloten. In 2020 zijn de risico’s wederom besproken binnen het
bestuur, in 2021 zal het risicobeleid opnieuw worden doorgenomen.
Verhouding en opbrengsten van fondsenwerving
De Friese Milieu Federatie ontvangt uit fondsenwerving alleen indirect middelen afkomstig
van de Nationale Postcode Loterij via Stichting De Natuur- en Milieufederaties. Deze
stichting ontvangt gelden die de Nationale Postcode Loterij aan de gezamenlijke
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milieufederaties beschikbaar stelt voor projecten. Deze opbrengsten zijn verantwoord in de
jaarrekening. De Friese Milieu Federatie heeft om deze middelen te verkrijgen geen andere
extra kosten gemaakt dan de kosten die samenhangen met de verantwoordingseisen van het
CBF.
Al 25 jaar steun van de Postcode Loterij
De samenwerking met de Natuur en Milieufederaties en de Nationale Postcode Loterij
wordt ook de komende vijf jaar verlengd. Sinds 1996 ontvangen de Natuur en
Milieufederaties een bijdrage om te werken aan een mooi en duurzaam Nederland. In
2020 is de samenwerking geëvalueerd en is besloten om deze voort te zetten.
Annie van der Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties, is verheugd over de
voortgezette samenwerking: “Dankzij de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is het voor de
Natuur en Milieufederaties mogelijk om in héél het land een impact te creëren en zo te werken aan een
mooier en duurzamer Nederland. De bijdrage van de Loterij is voor ons al jarenlang een fundament
voor de realisatie van vele mooie projecten. Het is fantastisch dat we op deze manier in heel Nederland
het verschil kunnen maken.”

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen. Dankzij de
deelnemers van de Postcode Loterij is er sinds de oprichting van de Loterij ruim 6,2 miljard
euro aan mens en natuur gegeven. Wij ontvangen dit jaar opnieuw een vaste bijdrage van
2,25 miljoen euro van de Postcode Loterij: een aanzienlijk bedrag waar wij ontzettend blij
mee zijn.
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Besteding
Het percentage van de middelen dat de Friese Milieu Federatie in 2020 besteed heeft aan
haar doelstellingen ten opzichte van de baten bedroegen 96%. In de jaarrekening wordt de
lastenverdeling nader beschreven. De kosten van beheer en administratie bedroegen in 2020
17,34% van de totale kosten. In 2019 was dit 14,08%. Het bestuur heeft een
maximumpercentage vastgesteld van 25%.
Omzet 2020
In 2020 heeft de FMF, ondanks Corona, een behoorlijke omzet gemaakt. Begroot was €
966.458,-. Uiteindelijke omzet was € 1.103.828. Dit heeft geresulteerd in heel veel activiteiten
die we in samenwerking met onze netwerkpartners hebben uitgevoerd. De FMF was voor
veel van deze projecten penvoerder, maar de uitvoering werd door andere partijen gedaan.
Dit past bij onze ambitie om als netwerkorganisatie te gaan functioneren. In de volgende
tabel staat aangegeven hoe dit per thema verdeeld is en hoe de verhouding is tussen de
diverse inkomstenbronnen.

Inkomsten 2020 €

boekjaarsub- wijziging

boekjaar- overige

sidie begroot boekjaar-

subsidie

nationale

overheden

inkomsten postcode

subsidie

loterij/koepel nmfs

1. Friese Klimaataanpak

37.170

37.170

2. Kringloopeconomie

54.510

54.510

3. Duurzame voeding

29.990

29.990

8.019

24.105

4. Natuurincl. Landbouw

40.005

40.005

4.935

14.212

5. Natuur en Mens

32.235

32.235

33.971

23.605

98.074

6. Moai Fryslân

53.970

53.970

47.154

31.762

58.236

7. Gebiedsgerichte aanpak

22.890

22.890

1.815

2.479

29.031

108.198

8.527 116.725

23.744

16.272

-

154.721

8. Ondersteuning achterban
9. Landelijke projecten
10. Overige
Totalen

378.968

387.495

16.063

41.989

20.369

21.708

38.400

2.427

3.240

138.127

334.094

244.111

Overige relevante financiële gegevens
Het werkkapitaal is gestegen van € 471.000,-- in 2019 naar € 521.000,-- in 2020. De
liquiditeitsratio is van 3.3 in 2019 gedaald naar 3.1 in 2020. Voor de solvabiliteit geldt
hetzelfde als voor de liquiditeit. De solvabiliteitsratio is van 71% gedaald naar 69%.
De vermogensratio bedroeg in 2019 36%, deze is gestegen naar 49%. Voor verdere financiële
informatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2020.
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4. Verantwoording
Centraal Bureau Fondsenwerving
De Stichting Friese Milieu Federatie (FMF) bezit het keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenverwerving (CBF). De FMF is daarmee formeel erkend als “goed doel”, wat weer
een van de voorwaarden is om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Nationale
Postcode Loterij. Het doel van het keurmerk voor dergelijke instellingen is de donateurs
ervan een zo groot mogelijke zekerheid te geven dat hun geld goed en doelmatig besteed
wordt. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen moeten de organisatie en
bedrijfsvoering van de instelling aan hoge eisen voldoen.
Jaarlijks beoordeelt het CBF de organisatie aan de hand van de zeven onderdelen van het
framework, dit zijn de verschillende hoofdstukken waarin de normen van de
erkenningsregeling zijn onderverdeeld: Missie/maatschappelijke waarde, middelen,
activiteiten/organisatie, doelrealisatie, governance, verantwoording en belanghebbenden. In
2020 heeft het CBF bij de jaarlijkse check en reflectie het accent gelegd op twee onderdelen.
Het CBF heeft laten weten dat er voor wat betreft de Tussentijdse Toets geen bijzonderheden
waren te melden. Vanwege Corona is de controle van de thematische toets “Integriteit”
vertraagd. Hierop wordt nog een integrale controle gedaan welke nog niet is afgerond. In juli
2019 heeft de algehele hertoetsing plaatsgevonden en is het keurmerk verlengd. Bij de
wijziging van de statuten van de FMF in november 2015 zijn de statuten aangepast aan de
eisen die het CBF toen stelde. Het is goed bij het lezen van het onderstaande in gedachten te
houden dat de eisen van het CBF voor een deel toegespitst zijn op een ander soort instelling
dan de FMF is.

Gedragscodes
De Friese Milieufederatie onderschrijft de volgende gedragscodes:
-

De principes van de Code Goed Bestuur; die onderdeel vormen van de
Erkenningsregeling Goede Doelen

-

Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen

-

Professionele gedragscodes Natuur en Milieufederaties

-

Gedragscode Gegevensbescherming

-

Gedragscode Integriteit

Het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Friese Milieu Federatie onderschrijven de
volgende principes:
1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van
plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn
gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.
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2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen,
zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.
3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte
aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen,
vragen en klachten.
Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering
Bij de Friese Milieu Federatie is de functiescheiding geregeld door in de statuten de
toezichtfunctie bij de Raad van Toezicht te leggen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op
het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Het bestuur is
belast met het besturen van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de
(dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma’s en activiteiten.
Het bestuur heeft een Directiestatuut vastgelegd, deze is geactualiseerd op 24 oktober 2016.
Daarmee krijgt de directeur volmacht om namens het bestuur de dagelijkse leiding over de
stichting te voeren.
Optimale besteding van de financiële middelen
De stichting Friese Milieu Federatie heeft ten doel het behoud en de verbetering van de
kwaliteit van de natuur, het milieu en het landschap en het bevorderen van duurzame
ontwikkeling in het bijzonder in de provincie Fryslân, alles in de meest ruime zin.
De Friese Milieu Federatie heeft in de afgelopen jaren voortdurend gewerkt aan verbetering
van de projectmatige aanpak van haar werkzaamheden. Alle activiteiten zijn gericht op het
realiseren van de doelstelling van de Milieufederatie.
De organisatie streeft naar een verantwoorde verhouding tussen productiviteit en overhead.
Als referentiepunten hanteren we overheadgemiddelden van vergelijkbare goede
doelenorganisaties. Het bestuur heeft een maximumpercentage vastgesteld van 25% beheeren administratiekosten. De kosten van beheer en administratie zijn in 2020 17,34% van de
totale kosten.
Streven naar optimale relaties met belanghebbenden
De Friese Milieu Federatie ondersteunt mensen en organisaties, die zich actief inzetten voor
hun eigen leefomgeving. Zij vervult de functie van vraagbaak, aanspreekpunt en coördinator
van lokale activiteiten in Fryslân. Zij beschikt daarvoor over een breed netwerk aan
contacten, die bij deze ondersteuning van dienst kunnen zijn.
Gerelateerd aan de doelstelling van de milieufederatie zijn belanghebbenden:
1.

plaatselijke groepen en individuen, die zich inzetten voor natuur, milieu en
landschap in Fryslân;
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2.

beleidsmakers en beslissers in openbaar bestuur en bedrijfsleven, die invloed
uitoefenen op het terrein van natuur, milieu en landschap in Fryslân;

3.

samenwerkingspartners.

Mogelijkheid inbreng belanghebbenden
Eenieder is vrij om inbreng te leveren en te reageren op onze activiteiten en het te voeren of
gevoerde strategische en inhoudelijke beleid. Dat kan op verschillende manieren, maar de
website is daarvoor een goed platform. Meningen, opvattingen of reacties worden zeer op
prijs gesteld en worden in de reguliere werkprocessen van beleidsvorming en uitvoering
meegenomen.
Tot slot bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
milieufederatie, als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of
constateren dat er sprake is van inconsistentie van beleid. Voor een correcte verwerking van
de klachten is een Klachtenprocedure Friese Milieu Federatie ontwikkeld.
Doelstellingen van deze procedure zijn:
1.

Klachten afhandelen op een vooraf vastgestelde eenduidige wijze, om de servicegraad
naar de aangesloten organisaties, relaties, partners en geïnteresseerden te bewaken.

2.

Ten behoeve van bestuur en/of management inzicht verschaffen in het totale aantal, de
soort en de ernst van klachten om zo, waar nodig en mogelijk, te komen tot
aanbevelingen om werkprocessen of de inhoudelijke koers aan te passen of te wijzigen.

Toekomst
De FMF staat er op dit moment financieel en organisatorisch goed voor. In de jaarrekening
2019 werd genoemd dat, in verband met Corona, voor de (middel)lange termijn
voornamelijk het acquisitieresultaat bepalend zou zijn voor de financiele positie vanaf jaar
2021. Boven verwachting is de orderportefeuille goed gevuld.
Inmiddels is bekend dat we wederom een meerjarige provinciale boekjaarsubsidie gaan
ontvangen. Ook is er een meerjarige overeenkomst gesloten met de Nationale Postcode
Loterij. In 2020 is de meerjarenvisie 2021 tm 2024 tot stand gekomen. In de
meerjarenbegroting hebben we opgenomen dat we een basisvariant hanteren, waarbij we
uitgaan van de omzet zoals we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. Daarbij streven we
naar een brede inzet op diverse werkvelden. We kiezen ervoor om de basisvariant verder te
ontwikkelen, waarbij we nog steviger gaan inzetten op samenwerking met derden. We
nemen het initiatief om grote programma’s te trekken en zetten in op onder meer landelijke
en Europese financiering.
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Bijlage: Verslag 2020 NMF vertrouwenspersoon
Bevindingen en aanbevelingen
Er waren afgelopen jaar geen meldingen over ongewenste omgangsvormen en integriteit.
Dit wil niet zeggen dat medewerkers geen last hebben van ongewenste omgangsvormen of
integriteit. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld ook contact hebben opgenomen met de
leidinggevende, medezeggenschap, personeelsfunctionaris of bedrijfsarts. De uitkomsten
van bv. een gehouden Medewerkers Tevreden Onderzoek met vragen over sociale veiligheid
en integriteit, geanonimiseerde vragenlijsten of analyses van incidentmeldingen en
ziekteverzuimgegevens kunnen een indicatie geven. De externe vertrouwenspersoon kan
ook periodiek een eigen bijdrage of artikel aanleveren om zo zijn bekendheid bij
medewerkers te benadrukken. Bekendheid en bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden
voor een effectieve uitvoering van de taken van een vertrouwenspersoon.

Aanbevelingen van algemene aard
Het informeren van medewerkers over (on)gewenst gedrag en integriteit is een belangrijk
preventiemiddel mede ter voorkoming van ziekteverzuim wegens ongewenst gedrag en
integriteit.
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:
- bij indiensttreding aandacht aan het onderwerp ongewenste omgangsvormen en integriteit
te geven.
- het onderwerp in bv. overlegsituaties aan de orde te stellen;
- bij exitgesprekken vragen naar mogelijke incidenten.

Apeldoorn, januari 2021
Buro Konfidi Vertrouwenspersonen
Steenmarter 8 7325 AZ Apeldoorn Tel: 0655183368
info@konfidi.nl www.konfidivertrouwenspersonen.nl
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BIJLAGE TOELICHTING THEMAPLANNEN
1 Friese Klimaataanpak
Trekker Gerard Adema

WERKPLAN 2020

Eindresultaat 2020

Beschrijving activiteit:
Omschrijving van de
activiteit:

- FMF ondersteunt lokale energie initiatieven.
- FMF zet koplopers in de schijnwerpers.
- FMF zorgt voor bewustwording en

- Er zijn diverse lokale energie-initiatieven in verschillende fasen van
ontwikkeling ondersteund.

- Middels de campagne Ik Ben Bewust (Energiebesparing) zijn koplopers in de

handelingsperspectief energiebesparing en duurzame
schijnwerpers gezet.
opwek.
- Bewustwording en handelingsperspectief zijn verzorgd via de campagne Ik Ben
- FMF borgt de belangen (inpassing, burgerparticipatie
Bewust (Energiebesparing) en ondersteuning van energie-initiatieven
en 50% eigendom) in het RES-proces.
(Duurzame Opwek).
- FMF brengt vraag en aanbod CO2 certificaten bij
- Belangen o.g.v. participatie, lokaal eigendom en ruimtelijke inpassing zijn
elkaar.
geborgd in het RES-proces en opgenomen in Concept RES.
- Vraag en aanbod CO2 certificaten zijn bij elkaar gebracht via het project
Landelijke koolstofbank en via Valuta voor Veen.
Beoogde
kwantitatieve
resultaten:

- Er is een (nieuwe) ondersteuningsstructuur
-

(Participatie Coalitie).
Er zijn 30 initiatieven ondersteund.
Er is een campagne ‘Ik Ben Bewust’ met thema
Energiebesparing.
Er is een kansenkaart Duurzame Opwek (zon en
wind) Fryslân.
Er is een voorstel hoe om te gaan met ZonPV op het
IJsselmeer.
Er is een (financieel) participatiemodel voor Lokale
Duurzame Opwek.
Er is een Nationale Koolstofmarkt met een Fries
filiaal.

- De Participatie Coalitie bestaat in Fryslân uit UsKo, Buurkracht en FMF.
Duurzaam Bouwloket is op uitnodiging, gezien haar positie in de regio, ook
uitgenodigd. Er is nog geen gezamenlijke ondersteuningsstructuur. We stemmen
onderling waar mogelijk wel af. Heeft ook te maken met de fase waarin partners
(Buurkracht verzelfstandiging, DBL-contractverlengingen met gemeenten) en
gemeenten zich bevinden. Gemeenten zijn nog niet toe zijn aan het afnemen van
de voorgenomen ondersteunende diensten/activiteiten. Het voornemen is dat
nieuwe gezamenlijke ondersteuningsstructuur onderdeel wordt van de
uitvoeringsorganisatie RES1.0 en verder.
- Er zijn tientallen initiatieven ondersteund zowel direct als indirect. De
ondersteuning van initiatieven o.g.v. (nog 3) MEP en overige (PC Aardgasvrij) is
gestokt door de COVID19 uitbraak. Dit wordt volgend jaar verder opgepakt. Een
aantal initiatieven heeft inmiddels (intentie) afspraken gemaakt met betreffende
gemeenten o.g.v. duurzame warmte c.q. aardgasvrij.
- Met de ANNO gemeenten is gewerkt aan het
Uitvoeringsprogramma Energie. Van waaruit o.a. het initiatief van Noardlike
Fryske Walden om te komen tot een Plattelands Energie Bedrijf (PEB) is
ondersteund.
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- Als opvolging van de VNG IA is gewerkt aan opschaling uitvoering

-

-

-

-

-

-

-

-

van WoningVerbeterPlan/Fryslân Duurzaam. Dit heeft geleid tot een website en
een plan/voorstel voor de opschaling en besproken met gemeenten en Provincie.
Een viertal gemeenten heeft inmiddels aangegeven te willen deelnemen.
In Smallingerland en Ooststellingwerf worden 130 WoningVerbeterPlannen
opgesteld waarvan inmiddels 65 gereed.
Op de Ik ben Bewust kanalen is einde jaar (stookseizoen) een campagne gevoerd
om duurzamer te wonen. Er is een hele serie content plus advertorials
verschenen over duurzaam wonen.
Er is gewerkt aan de Kansenkaart Duurzame Opwek. Publicatie van de
resultaten vindt plaats begin van het nieuwe jaar op een moment passend in het
RES1.0 proces. Voor een goede inpassing van grootschalige zonne-energie op
land hebben we de Friese ZonneWijzer ontwikkeld welke tevens input is
geweest voor de Verordening Romte (Zon) en gemeentelijk beleid.
Er is een conceptvoorstel opgesteld hoe om te gaan met ZonPV op het
IJsselmeer. Dat is ter bespreking en afstemming gedeeld met NMF’s in NoordHolland en Flevoland. Ondermeer vanwege de dynamiek in de verschillende
provincies is het moeilijk om tot één standpunt te komen met de
milieufederaties. Er wordt nu een landelijk afwegingskader ontwikkeld.
Bijgedragen aan de totstandkoming van de conceptRES en het ‘Ontwerpend
Onderzoeken’ proces t.b.v. RES1.0. Dit heeft oa geleid tot de handreiking
‘Fryske Energie Waaier’.
Deelgenomen in de Friese Energie Alliantie (FEA). Dit heeft geleid tot een visie
en ambitiedocument en vanuit de FEA met diverse overheden gewerkt aan
Uitvoeringsstrategie m.n. op specifieke onderdelen zoals maatschappelijke
acceptatie (participatie, lokaal eigendom en ruimtelijke inpassing).
Er is in samenwerking met de collega’s binnen de NMF’s een financieel
participatiemodel ontwikkeld (lead ligt bij Groningen). Dit participatiemodel zal
begin volgend jaar ook als ‘bouwsteen’ worden ingebracht in het RES1.0 proces
en is onderwerp van gesprek met Provincie en gemeenten in relatie tot (≥50%)
lokaal eigendom.
Het huidige Valuta voor Veen (VvVII) project is in 2020 afgerond. Hiermee werd
het eerste project in Nederland opgeleverd waarmee CO2 certificaten werden
verkregen. Een vervolgvoorstel om 6 andere locaties tot ontwikkeling te
brengen, is gehonoreerd. Hiermee is eind 2020 gestart met de uitvoering hiervan.
Uitbreiding methode Valuta voor Veen is gerealiseerd.
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Businessplan gemaakt van de Friese en nationale Koolstofbank, inmiddels
PlatformCO2Neutraal genaamd. Advies geleverd aan provincie m.b.t.
carboncredits De Hege Warren. CO2 certificaten verkocht aan MKB-bedrijf, een
internationaal opererend concern en een aantal gemeenten uit Gelderland.
- In samenwerking met de inkoopcoöperatie van de Friese overheden (OVEF) is
een webinar georganiseerd (compensatie aardgasverbruik) leidend tot concrete
belangstelling voor lokale compensatie.
Beoogde effecten:

- Er is meer kennis, draagvlak en

-

Effectmeting:
(hoe wordt het
effect gemeten?)

handelingsperspectief bij burgers, bedrijven en
overheden.
Het energieverbruik in Fryslân neemt af.
Het aandeel hernieuwbare energie in Fryslân neemt
toe.
Lokale Opwek is in toenemende mate eigendom van
de omgeving.
CO2-uitstoot veenweidegebieden is verlaagd.

- Er is bereikt dat in de Friese Mienskip meer kennis, draagvlak en handelingsperspectief
bij burgers, bedrijven en overheden is o.g.v. klimaat en energie. Uit onderzoek van FSP
over klimaatverandering en energietransitie (waar wij input voor hebben geleverd) blijkt
dat inwoners van Fryslân klimaat en energie hét belangrijkste maatschappelijke thema
vinden. Tegengaan van klimaatverandering en het verminderen van het gebruik van
fossiele brandstoffen zijn daarin belangrijke elementen.
- Cijfers (2019 en verder) over energieverbruik in Fryslân zijn nog niet beschikbaar. Over
2018 is er een lichte stijging t.o.v. 2017 (bron: Klimaatmonitor). Ook de cijfers m.b.t. het
aandeel hernieuwbare energie zijn nog niet beschikbaar. Aangenomen mag worden dat
de trend inzake een toenemend aandeel hernieuwbare opwek zich doorzet.
- Lokale opwek is nog niet in toenemende mate eigendom van de omgeving. Middels
onze inbreng in de provinciale Verordening Romte (Zon), input voor gemeentelijk beleid
en de Regionale Energie Strategie hebben we belangrijke randvoorwaarden gecreëerd.
- De CO2-uitstoot uit veenweidegebieden voor het eerste CO2 reductieproject verlaagd
met circa 200 ton. Door onze inbreng in het Veenweideprogramma en ontwikkeling en
toepassing van de emissiereductiemethode Valuta voor Veen voor andere projecten
wordt dit verder bewerkstelligd.

- Enquête/Onderzoek Friese Burgers door Fries Sociaal
Planbureau.

Zie: https://www.fsp.nl/energietransitie/

- Monitor Hier Opgewekt (aantal initiatieven in
Fryslân).

De Monitor over 2020 verschijnt in de eerste week van februari 2021.

- Energie Monitor Fryslân (energiebesparing en
hernieuwbare opwek).

- Aantal geproduceerde CO2 certificaten.

Energiecijfers in Fryslân:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzM4ZTg4NGItYjYyMS00N2YxLWE5NjQtM
DNhNTZkNWNhOTRlIiwidCI6IjQxNGRlYjViLWQ3ZGYtNGFlYS1hMDI1LTM4MG
M5MGU0ZTcxNyIsImMiOjh9
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Aantal geproduceerde CO2 certificaten: 1857

Samenwerkingspartner
s:

Provincie Fryslân, Friese Gemeenten,
Wetterskip Fryslân, LTO, Ûs Koöperaasje,
Doarpswurk, Buurkracht, VWF/Noordenwind, FSFE,
FSP, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Wijze van
publieksgerichte
communicatie:

-

Ik Hou van Fryslân.
FMF website/facebook/twitter.
Free Publicity.
Campagne ‘Ik ben Bewust’.
Nationale Koolstofmarkt.

Kosten en
opbrengsten:*

Andere relevante
punten:

Leveren bijdrage aan SDG’s.
Global Goal 7: betaalbare en duurzame energie.
Global Goal 11: duurzame steden en gemeenschappen.
Global Goal 13: klimaatactie.

In 2020 is samengewerkt met onder andere: Provincie Fryslân, Friese Gemeenten, VNG,
Wetterskip Fryslân, FUMO, Omrin, OVEF, Ús Koöperaasje, tientallen energie-initiatieven
en -coöperaties, Liander, Stedin, TenneT, EnergieSamen, Windunie, Doarpswurk,
Buurkracht, Noordenwind, Noardlike Fryske Walden, It Lege Midden, VCF, FFFFF, FSFE,
FSP, RUG, NDC Mediagroep, Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK), Natuur en
Milieufederaties, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord, VNO-NCW, MKB
Nederland, Bouwend Nederland, Stroomversnelling, Vereniging Friese
Woningcorporaties.
In totaal is er het volgende gecommuniceerd:

Ruim 40 social mediaberichten.

Online campagne om mensen op te roepen deel te nemen aan de Kansenkaart
(social campagne).

Campagne Kansenkaart: https://www.fmf.frl/kansenkaart/

RES-nieuwsbrieven aan de achterbanorganisaties (3x).

Ongeveer 15 nieuwsitems op Ikbenbewust over duurzaam wonen en reizen.

Campagne ZonneWijzer.

Persberichten over de ZonneWijzer en Valuta voor Veen, zaak Oosterwolde,
ruim 20-30 artikelen in de pers.
Alle activiteiten zijn binnen budget, op tijd en conform afspraak uitgevoerd.

Middels het programma Klimaat & Energie is een bijdrage geleverd aan de SDG’s 7, 11 en
13.
De afspraken zoals opgenomen in het werkplan 2020 zijn nagekomen. Alleen aantal
aardgasvrije wijken blijft vanwege COVID achter.
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2 Circulaire
Economie
Trekker Monique
Plantinga
Beschrijving activiteit:
Omschrijving van de
activiteit:

WERKPLAN 2020

Algemeen:
Het voeren van bewustwordingscampagnes, opzetten van
projecten en bieden van handelingsperspectief.
Friese Voetafdruk
Vergroten bewustwording ‘persoonlijke voetafdruk’ en
geven van handelingsperspectief om deze te verkleinen via
het fmf-instrument ‘De Friese voetafdruk’.
Delende dorpen
Uitbouw van het programma Delende Dorpen (2019).
Ondersteunen van dorpen bij het op poten zetten van
deelinitiatieven. Opstellen van een inspiratie-overzicht.

Eindresultaat 2020

- De campagne De Friese Voetafdruk is medio 2020 uitgevoerd.
- Vanuit het project Delende Dorpen zijn gedurende het gehele jaar diverse dorpen
begeleid. Tevens zijn er 24 toepasbare deelconcepten in kaart gebracht. Aan dit
project is extra tijd toegekend, a.g.v. de impact van Corona op de voortgang.
- Met diverse gemeenten is contact geweest over mogelijkheden om de transitie
naar CE te versnellen en zijn samenwerkingen ontstaan rond de Friese
Voetafdruk.
- Vanuit de campagne CE zijn diverse koplopers verhalen gepubliceerd en zijn
circulaire producten en diensten onder de aandacht gebracht.
- Het ‘Onderzoek Inwoners en CE’ in september/oktober is in gang gezet.
- Er vindt reguliere afstemming en samenwerking plaats met VCF en de Provincie
Fryslân.

Circulaire gemeenten
Organiseren van overleg met de gemeenten om te kijken hoe
circulaire projecten kunnen worden aangejaagd. Faciliteren
van de gemeenten met een geactualiseerde versie van de
inspiratiebrochure ‘CE voor gemeenten’ en met de menukaart
‘deelinitiatieven dorpen’.
Campagne CE
Vanuit de campagne wordt inzicht gegeven in de urgentie
om naar een circulaire economie te ontwikkelen. Via content
en Groen Lunches wordt ingegaan op circulaire producten en
diensten en krijgen circulaire koplopers het woord.
Onderzoek
Het idee: meten waar mensen staan (ijkpunt), zodat je
progressie kunt volgen en bij maken keuzes.
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Beoogde
kwantitatieve
resultaten:
Voorbeeld:
1 Er zijn 3
bijeenkomsten
georganiseerd
2 Er is een handboek
gemaakt

Bijvoorbeeld:
Footprint.
Zaken die mensen niet willen delen.
Zaken die mensen wel willen delen.
.
Samenwerking (landelijk, VCF, provincie)
Samenwerken met de natuur en milieufederaties en andere
relevante organisaties om CE/ duurzaamheid onder de
aandacht te brengen en gezamenlijk actie te ondernemen.
Samenwerken met Circulair Friesland en de Provincie
Fryslân middels delen van informatie en wederzijds
aanhaken op initiatieven.
Friese voetafdruk
Friese voetafdruk

Er is 1 campagneplan opgeleverd.
- 1 Campagneplan is opgeleverd.

Er is 1 geactualiseerde FA-website opgeleverd.
- Campagne is gelanceerd in juni, onder grote media-aandacht, in samenwerking

Er zijn 3 Friese voetafdruk-ambassadeurs die bij hun
met o.a. gedeputeerde Sander de Rouwe, Foppe de Haan en Cambuur onder het
achterban aandacht hebben gevraagd voor de Friese
motto ‘Wij willen minder voetbalvelden’.
voetafdruk.
- 4 nieuwsbrieven met inspiratie en handelingsperspectief zijn verschenen.

Er zijn diverse communicatiemiddelen ontwikkeld en
- 8 ambassadeurs zijn aangetrokken, 8 ambassadeursvideo’s gerealiseerd en
toegepast.
gepubliceerd.

Er zijn 3 social ambassadeursfilmpjes opgeleverd.
- 7 Lekker Dichtbij Streekzomer fietsroutes zijn ontwikkeld i.s.m. Eetbaar Fryslan

Er zijn 4 artikelen of opinies over de FA verschenen.
en campagne de Streekzomer.

Er is 1 social mediacampagne gevoerd i.s.m.
- Actualisatie rekenmethodiek en website o.b.v. officiële bronnen (Global
partners/achterban.
Footprint Network) gerealiseerd.

Er is 1 Feestelijke lancering gerealiseerd.
- Systeem voor aanpassing van huidige scan bedacht en uitgevoerd.

Het aantal ingevulde Friese voetafdrukken is gestegen,
bandbreedte +2.000/ + 5.000).
Delende dorpen
- Vanuit Delende Dorpen is samenwerking met diverse dorpen met duurzame
Delende dorpen
deelambities gerealiseerd, namelijk Terherne, Akkrum, Aldeboarn, Slappeterp, Baard,

Het programma 2019 is afgemaakt – 5 dorpen zijn
Heeg, Gytsjerk, Bolsward, Kubaard, Terherne, Balk en Heeg.
begeleid
- Aanvraag is ingediend voor LIFE IP CE met het voorstel om het concept Delende

Er is 1 enquête uitgevoerd onder de
Dorpen op te schalen naar Noord-Nederland (zie ook landelijk).
dorpsbelangen/plaatselijk belangen over initiatieven en - Deelauto-evenement (januari/februari) met Goutum en de Oranjewijk in
vraagstukken m.b.t. deelinitiatieven
Leeuwarden, gerealiseerd in samenwerking met de Gemeente Leeuwarden.

5 2020 dorpen zijn ondersteund bij het opzetten van een
deelinitiatief
Circulaire Gemeenten

De menukaart ‘Deelinitiatieven dorpen’ is 1x ge-update - Met diverse gemeenten is een samenwerking aangegaan rond de Friese
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Response nav de uitgestuurde menukaart is verwerkt
Voor verdere uitbouw van het Delende
Dorpenprogramma vanaf 2021 is 1 plan opgesteld

Voetafdruk.
Campagne CE
- 11 interviews/blogs zijn gepubliceerd onder de nummer ‘Duurzame Doeners.
- 4 artikelen Circulaire bustour.
- 1 GroenLunch Klimaatbuffers.
- 10 content items zijn gepubliceerd in de serie #CircularStyle.

Circulaire gemeenten
Alle 18 gemeenten kennen ons, we hebben een
contactpersoon en er is minimaal 1x overleg geweest
over CE, de inzet van de gemeente, de inzet van de FMF
en hoe we elkaar kunnen versterken
Onderzoek
Er is 1 geactualiseerde inspiratiebrochure CE voor
- Onderzoeksvoorstel ‘De Friese burger en Circulaire Economie’ is opgesteld en
gemeenten opgeleverd en verspreid onder colleges
uitgezet bij NHL Stenden.
B&W en gemeenteraden
Er is 1 geactualiseerde menukaart CE voor dorpen
Samenwerking
opgeleverd en verspreid onder de gemeenten
- Aan de maandelijkse VCF-team overleggen is deelgenomen, deelnemers
Provincie, FMF, VCF
Campagne CE
- Samen met de Gemeente Leeuwarden (Circulair Kwartier Leeuwarden),
Er zijn 30 voorbeelden gepubliceerd van circulaire
Circulair bedrijventerrein De Zwette en Utrecht Science Park is samengewerkt
consumentenproducten (bij voorkeur Friese
aan een LIFE IP CE subsidie aanvraag.
voorbeelden)
Er zijn 6 overige uitingen te gepubliceerd over een
variatie aan onderwerpen (als circulair bouwen,
vleesvervangers, ruilen, delen, etc.)
Er zijn 3 bestaande ‘praatplaten’ gepubliceerd, waarmee
het concept CE en handelingsperspectieven op een
eenvoudige aansprekende wijzen inzichtelijk wordt
gemaakt.
Er zijn 3 koploper-interviews gepubliceerd
Er is 1 Duurzame content kalender opgeleverd leidend
tot 6 publicaties
Er zijn 2 groenlunches gerealiseerd
Het landelijke platform Servicepunt Circulair is gevoed
met minstens 6 bijdragen
Het platform Ik ben bewust is gevoed met minstens 6
CE- bijdragen
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Beoogde effecten:
Voorbeeld:
1. Gedragsveran
dering bij
100.000
burgers

Onderzoek
De Friese voetafdruk-meting is uitgevoerd
Plan voor herhaling in 2021 is opgesteld
Onderzoek (nader te bepalen, bijvoorbeeld naar Zaken
die mensen niet willen delen en Zaken die mensen wel
willen delen) is uitgevoerd
Samenwerking (landelijk, VCF, provincie)
Er is deelgenomen aan in ieder geval 5 landelijke
(federatie) CE-dagen
Er is minimaal 8 keer overleg geweest met Vereniging
Circulair Fryslân
Er is minimaal 8 keer overleg geweest met de Provincie
Fryslân
Er is minimaal 6 x trilaoverleg geweest - FMF, VCF,
Provincie

Bewustwording: er is bereikt dat in de Friese Mienskip in
toenemende mate het inzicht is ontstaan dat we meer
verbruiken dan de aarde in een jaar aan grondstoffen kan
leveren, dat dit punt ieder jaar eerder wordt bereikt (World
Overshoot Day), dat dit negatieve gevolgen heeft, dat we
slimmer en anders moeten omgaan met grondstoffen voor
een duurzame ontwikkeling van Fryslân en dat dit minder
moeilijk is dan wellicht wordt gedacht.
Handelingsperspectief: er is bereikt dat efficiënter wordt
omgegaan met grondstoffen en dat beter in balans wordt
geleefd met de draagkracht van de aarde doordat in Friese
mienskip in toenemende mate gebruik gemaakt van
mogelijkheden als delen, doorgeven, repareren,
hergebruiken, voorkomen van verspilling, niet /minder
kopen (consuminderen), of als wel wordt gekocht, het kopen
van duurzame producten.

Bewustwording
Middels voetafdrukmetingen, inspiratie-interview met Circulaire Doeners en
met hulp van een aantal Friese Voetafdruk ambassadeurs is gewerkt aan het
vergroting van de bewustwording. In 2020 hebben 729 Friezen hun eigen
voetafdruk één of meerdere keren bepaald en zijn zich bewust van hun
ruimtegebruik op aarde als gevolg van hun leefstijl. 305 Friese mannen met een
gemiddelde leeftijd van 50,7 jaar hadden een gemiddelde voetafdruk van 4,38
ha wat overeenkomt met 7,3 voetbalvelden en 2,69 aardes. De 424 vrouwen met
een gemiddelde leeftijd van 47,8 jaar hadden een gemiddelde voetafdruk van
4,07 ha. Wat overeenkomt met 6,79 voetbalvelden en 2,49 aardes. De overall
voetafdruk was 4,2 ha. Dat is 0,7 hectare lager dan de gemiddelde voetafdruk
van de Nederlander. Voor mannen lag de overshootday op 22 mei, voor
vrouwen op 1 juni. De gemiddelde overshootday van alle mensen in Nederland
was 3 mei en de overshootday van alle mensen op Aarde kwam uit op 22
augustus.
Handelingsperspectief
Een breed pallet aan handelingsperspectieven is aangeboden, als onderdeel bij
de FVA test, maar ook via interviews, nieuwsbrieven, aanbod van Circulaire
producten- en dienst en tips voor bv circulair consumeren. Voor dorpen zijn
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Bekendheid: er is bereikt dat de bekendheid van thema
circulaire economie bij de inwoners van Fryslân is vergroot
via een publiekscampagne.
Ondersteuningsstructuur: er is een CEondersteuningsstructuur gerealiseerd in de vorm van een
landelijk team CE, een landelijk servicepunt, een lokaal
netwerk (zie overzicht partners).
Samenwerking: er is samenwerkingsvorm gerealiseerd
tussen relevante CE-spelers.
Deeleconomie: er is bereikt dat de (lokale) deeleconomie
wordt versterkt door toenemende besef van het belang van
een duurzame ontwikkeling van Fryslân, door toenemend
inzicht in handelingsperspectief en daardoor door een
toenemende vraag (economische stimulans)

daarnaast 24 deelconcepten en toepassingen in de praktijk in kaart gebracht
Bekendheid
Via een uitgebreide social mediacampagne en via diverse content items is het
gedachtengoed van CE frequent uitgedragen en vertaald naar de praktijk van
de Friese inwoner. Via de pers is daarnaast regelmatig aandacht besteed aan de
Friese Voetafdruk en voetafdrukverkleinende initiatieven als lokaal kopen,
fossielvrij vervoer, vakantie in eigen land en delen.
Ondersteuningsstructuur
Het landelijke CE Expertteam van de Natuur en Milieufederaties heeft het hele
jaar samen gewerkt en zich ingezet voor het versnellen van de transitie naar CE
in de regio. Vanuit Friesland is zowel een Expert als een landelijke projectleider
geleverd. Het landelijke platform Servicepunt Circulair heeft zich
doorontwikkeld en bevat meer content, handelingsperspectieven en
ondersteuningsmogelijkheden.
Samenwerking
Met een brede groep is samengewerkt aan de diverse CE-initiatieven:
ondernemers, dorpen, inwoners, gemeenten, maatschappelijke organisaties,
onderwijsinstellingen, provincie, voetbalclubs, Circulair Friesland etc.
Deeleconomie
Via het project Delende Dorpen is er meer bekendheid en perspectief gecreëerd
rond wat ‘delen’ bij kan dragen aan de transitie naar een CE.

Effectmeting:
(Hoe wordt het
effect gemeten?)
Voorbeeld:
1. Enquête bewustzijn
2.

✅ Plannen uitgevoerd
€ Binnen budget
⏰ Op tijd
😀Een tevreden klant*
👍🏽Een tevreden opdrachtgever

Alle plannen zijn binnen budget, op tijd en cf afspraak uitgevoerd, met
daarbij de aantekening dat voor het Project Delende Dorpen 6 maanden extra
tijd is toegekend.

* Voor een aantal plannen is de doelgroep benadering heel
gericht, zoals ‘Delende Dorpen’ of ‘Circulaire Gemeenten’.
Daar is effect goed meetbaar.
Dit zou aangevuld kunnen worden met een enquête onder
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1000 Friese inwoners
Samenwerkingspartne Vereniging Circulair Fryslân, Omrin, LTO, Netwerk DD,
Vereniging Circulair Fryslân, Omrin, LTO, Netwerk DD, gemeenten, bedrijven,
rs:
gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, NDC, Provincie, onderwijsinstellingen, NDC, Provincie, IVN, Fair Fryslân, landelijke natuur- en
IVN, Fair Fryslân, landelijke natuur- en milieufederaties
milieufederaties. Er is samengewerkt met: Grou2030, Business Club Grou, Grou Breed,
Kringloopwinkel Grou, Plaatselijk Belang Grou, Voetbalclub G.A.V.C., Provincie
Fryslân, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Weststellingwerf, Gemeente Opsterland,
Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, SC Cambuur, SC Heerenveen,
Freonen fan Fossylfrij Fryslân, Merk Fryslân en Circulair Friesland.
Wijze van
Publieksgerichte
communicatie:
Voorbeeld: brochure,
website, Facebook

De FMF beschikt over een uitgebreid pallet aan instrumenten
om de mienskip mee te benaderen, zoals:
- Onze website: fmf.nl
- Onze social media-kanalen
- Platform Ik hou van Fryslân
- Platform Ik Ben Bewust
- Servicepunt Circulair
- Via de kanalen van ons brede partnernetwerk
- Via evenementen (als Streekweek, Skjin Wetter, Fryslân
Zoemt)
- Inspiratiebrochure CE
- Menukaart CE
- Persberichten
- Nieuwsbrief
- Interviews
- Opinies

1 lanceringsfilm is opgeleverd
1 paginagrote advertentie over de Friese Voetafdruk is verschenen in de Leeuwarden
Courant en alle huis-aan-huisbladen
1 voorpagina-artikel (Friesch Dagblad) is verschenen n.a.v. de lancering
1 item in Hjoed van Omrop Fryslan n.a.v. de lancering
Nieuwe website: www.friesevoetafdruk.nl
Alle zaken in Beoogde kwantitatieve resultaten zijn gerealiseerd qua communicatie.
Een kleine tiental (online) gepubliceerde persberichten

Overmatig en niet duurzaam gebruik van grondstoffen leidt
tot gevolgen als minder biodiversiteit, meer ontbossing,
bodemerosie en CO2-uitstoot.
Inzet vanuit thema Circulaire Economie levert dan ook een
bijdrage aan veel SDG-doelen want raakt veel terreinen.

Alle plannen zijn binnen budget, op tijd en cf. afspraak uitgevoerd, met daarbij de
aantekening dat voor het Project Delende Dorpen 6 maanden extra tijd is toegekend.

Kosten en
opbrengsten:*

Andere relevante
punten:
Bv risico’s, afwijkingen
tov meerjarenvisie
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Welke bijdrage lever je aan
de Global Goals?

-

SDG 2: Geen honger
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13: Klimaatactie
SDG 15: Leven op het land:
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
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3 Duurzame en
gezonde voeding
Trekker Simon
Bijlsma
Beschrijving
activiteit:
Omschrijving van de
activiteit:

Beoogde
kwantitatieve
resultaten:
Voorbeeld:
1 Er zijn 3
bijeenkomsten
georganiseerd
2 Er is een handboek
gemaakt

WERKPLAN 2020

Eindresultaat 2020

Organiseren van de derde editie van De Streekweek met
een grote rol voor onderwijs en supermarkten
Organiseren Weidelunches op verschillende locaties in
Fryslân gericht op kennismaken met lokale producten.
Ontwikkelen en uitvoeren Ik ben bewust campagnes gericht
op het verminderen van voedselverspilling en
vleesconsumptie
Gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van een eigen
voedselbeleid op basis van de Noordelijke Voedselagenda
en de Friese Voedselvisie
Faciliteren van de Werkplaats Voedselbossen Noord.
Nederland, inzet van de nieuwe Toolkit
Actualiseren website www.eetbaarfryslan.frl en uitbouwen
kalenderfunctie

- Er is een Streekzomer georganiseerd van juli tot september (i.p.v. De

Streekweek 2020: minimaal 70 deelnemers en 200
activiteiten, minimaal 4000 bezoekers.
Weidelunches: minimaal op 4 locaties, minimaal 400
betalende deelnemers
Wereldmaaltijden: Minimaal 10 maaltijden en 200
deelnemers
Ik ben bewust campagnes: minimaal 2000 deelnemers
Gemeentelijk Voedselbeleid: minimaal 5 Friese gemeenten
met een eigen voedselbeleid
www.eetbaarfryslan.frl: minimaal 11.000 bezoekers/jaar en
40.000 paginabezoeken/jaar

- 7 Fietsroutes ontwikkeld t.b.v. de Streekzomer in alle regio’s van Friesland

-

-

-

-

Streekweek) met Lekker Dichtbij Fietsroutes langs aanbieders van duurzaam
lokaal voedsel. Zo is voorkomen dat op hetzelfde moment te veel bezoekers
aanwezig waren op dezelfde locatie.
De weidelunches zijn opgenomen in de Streekzomer fietsroutes.
De Ik ben bewust voetafdrukcampagne is in juni van start gegaan gekoppeld
aan het inhoudelijk thema lokaal voedsel.
Webinars georganiseerd gericht op gemeentelijk voedselbeleid.
Doorlopende actualisatie en aanpassing eetbaarfryslân.frl. Website tijdelijk
omgebouwd gericht op de Lekker Dichtbij Streekzomer fietsroutes

minimaal 1. Er zijn 60 bedrijven die duurzame lokale producten aanbieden
opgenomen in de routes.
De Streekzomerpagina op eetbaarfryslan.frl is in de zomervakantie periode
5721 maal bezocht.
De Ik ben bewust voetafdrukcampagne is in juni van start gegaan op de
voetbalvelden in Grou gekoppeld aan het inhoudelijk thema lokaal voedsel (zie
thema 2 Circulaire Economie).
Bijenkomst gemeentelijk voedselbeleid in de vorm van een plenaire webinar. 10
Friese gemeenten, provincie Friesland en GGD Friesland hebben deelgenomen
aan webinar gemeentelijk voedselbeleid.
Online inspiratiesessie voor medewerkers van gemeenten en ggd’s in de drie
noordelijke provincies (94 deelnemers).
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Beoogde effecten:
Voorbeeld:
2. Gedragsver
andering bij
100.000
burgers

Gedragsverandering gericht op een duurzame
- De Streekzomer was dit jaar eveneens gericht op de meerwaarde van
voedselconsumptie gerealiseerd bij minimaal 2000 inwoners
natuurinclusief boeren voor de biodiversiteit. De verkoop van duurzaam lokaal
van Friesland (eten van dichtbij en van het seizoen,
voedsel is gestegen op alle bedrijven waar de FMF recentelijk contact mee heeft
verminderen voedselverspilling en meer groenten en
gehad.
minder dierlijke eiwitten)
- 9-10 Friese gemeenten willen aan de slag of zijn al aan de slag met het opstellen
van een eigen gemeentelijk voedselbeleid.

Effectmeting:
(hoe wordt het
effect
gemeten?)
Voorbeeld:
3. Enquête
bewustzijn
4.

De Friese Voetafdrukscan wordt ingezet als meetinstrument - Totaal hebben 729 Friezen de voetafdruktest volledig ingevuld. Van deze groep
(zie thema CE). Hiermee wordt zowel de voedselvoetafdruk
hadden de vrouwen en mannen een gemiddelde Voedselvoetafdruk van
gemeten. Onder deelnemers wordt een nulmeting en een
respectievelijk 1,52 ha. en 1,66 ha. Het gemiddelde van de vrouwen uit de
vervolgmeting uitgevoerd waardoor het effect in afname
meting lag daarmee 0,09 ha onder het Nederlandse gemiddelde (1,61 ha.). De
van de voedselvoetafdruk kan worden gemeten.
gemiddelde score van de mannen daarentegen lag 0,05 ha. boven het
Nederlandse gemiddelde. De vervolgmeting wordt in 2021 uitgevoerd
- Aantal bezoekers website voetafdrukscan 18.108 (toename van 67% t.o.v. 2019),
aantal bezoekerssessies 22.396 (toename van 58% t.o.v. 2019) en aantal
pageviews 71.996 (toename van 90% t.o.v. 2019).

Samenwerkingspart
ners:

Aangesloten organisaties, GGD Fryslân, Merk Fryslân,
Makelaars Jong Leren Eten Noord Nederland, Natuur- en
Milieufederaties Groningen en Drenthe en landelijke
netwerk, Friese Voedselbeweging (waar fmf deel van uit
maakt), Landschapsbeheer Friesland, Van Hall Larenstein,
dorpstuinen Snakkeburen, Hardegarijp en ander lokale
voedselinitiatieven, Nordwin, WUR, NHL, Stenden,
Friesland College, Friese Poort locatie Sneek, IVN,
Vereniging Circulair Fryslân, Agrarisch Collectief
Waadrâne,, Provincie, gemeenten Noardeast-Fryslân,
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, zestig aanbieders van
duurzame lokale producten..
Per campagne wordt een communicatie/marketingplan
opgesteld. Samenwerking met de Ik ben bewust
campagne van de NDC, fmf Nieuwsbrief, Social Media,
websites fmf en Eetbaar Fryslân, Ik hou van Fryslân
community, bijeenkomsten , streek- en regionale pers, via
websites en sociale media kanalen van partners, Omrop

Wijze van
publieksgerichte
communicatie:
Voorbeeld: brochure,
website, Facebook

Aangesloten organisaties, GGD Fryslân, Merk Fryslân, Makelaars Jong Leren Eten
Noord Nederland, Natuur- en Milieufederaties Groningen en Drenthe en landelijke
netwerk, Friese Voedselbeweging (waar fmf deel van uit maakt), Landschapsbeheer
Friesland, Van Hall Larenstein, dorpstuinen Snakkeburen, Hardegarijp en ander lokale
voedselinitiatieven, Nordwin, WUR, NHL, Stenden, Friesland College, Friese Poort
locatie Sneek, IVN, Vereniging Circulair Fryslân, Agrarisch Collectief Waadrâne,,
Provincie, gemeenten Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, zestig
aanbieders van duurzame lokale producten.

Doorlopende actualisatie en aanpassing eetbaarfryslân.frl. Website in zomerperiode
omgebouwd gericht op de Lekker Dichtbij Streekzomer fietsroutes.
Persberichten voor Eetbaar Fryslân. Voor iedere route/regio is er een toegespitste
campagne gemaakt met eigen persberichten, afbeeldingen, etc.
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Fryslân radio en tv.

Een social mediacampagne voor de Streekzomer via Facebook, Instagram, Twitter en
LinkedIn.
Ambassadeurs vanuit de regio’s zijn gefotografeerd en ingezet voor de promotie,
bijvoorbeeld wethouders.
Wekelijkse content voor Eetbaar Fryslân en de promotie van lokaal voedsel, jaarrond.
Op de social media.
Downloadbare fietsroutes, zowel als pdf, als Google Maps als gps-coördinaten.
Samenwerking met Merk Fryslân in de promotie.
Een klein tiental (online) nieuwsartikelen

Kosten en
opbrengsten:*

Andere relevante
punten:
Bv risico’s, afwijkingen
t.o.v. Meerjarenvisie
Welke bijdrage lever je
aan de Global Goals?

De inzet van de FMF op voeding draagt bij aan de realisatie
van diverse Sustainable Development Goals (SDG’s). De
belangrijkste bijdrage wordt geleverd aan SDG 12:
Verantwoorde consumptie en productie: Verzeker
duurzame consumptie- en productiepatronen. Door
publiekscampagnes gericht op het eten uit eigen streek en
van seizoen en het verminderen van voedselverspilling en
consumptie van dierlijke eiwitten, realiseert de fmf dat meer
inwoners van Fryslân duurzaam gaan consumeren. De
vraag naar duurzame voeding neemt hierdoor toe wat
duurzame productie door Friese boeren stimuleert.

Ondanks de corona, wat afhankelijk behoorlijk veel effect had op de planning van dit
thema, zijn er goede resultaten gehaald. Bijeenkomsten zijn vanwege de
coronarichtlijnen en risico’s omgezet in onlineversies zoals de webinars gemeentelijk
voedselbeleid.
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4 Natuurinclusieve
landbouw

WERKPLAN 2020

Eindresultaat 2020

Trekker Hans van der
Werf (tijdelijk)
Beschrijving activiteit:
Omschrijving van de
activiteit:

Beoogde
kwantitatieve
resultaten:
Voorbeeld:
1 Er zijn 3
bijeenkomsten
georganiseerd

- Ondersteuning mensen en boeren die een voedselbos
willen ontwikkelen
- I.s.m. de landbouwdeal Duurzaam Agrariërs aandacht
voor jeugd en opvolgers
- Maken van afspraken met provincie en partijen in het
landelijk gebied over hoe we uit de stikstofimpasse
komen
- Samen met boeren een pilot Agroforestry/boslandbouw
ontwikkelen
- Samen met Agrarisch Collectief Waadrâne het project
Vitale Akkers opstarten en uitvoeren

- 3 bijeenkomsten + aparte gesprekken met de betrokken
partijen in de Greidhoeke worden georganiseerd en
start visie
- Het voedselbossen netwerk Noord Nl gaat praktisch
aan de slag
- Via de landbouwdeals NIL onderwijs en Duurzame
Agrariërs wordt onderzocht en uitgewerkt hoe jonge

- Faciliteren Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland.
- Uitlening Toolkit opgezet en vijf extra toolkits bij laten maken om aan de vraag te
kunnen voldoen.
- Er is een vragenlijst Agroforestry opgesteld en verzonden aan deelnemende boeren.
Op grond hiervan is een projectplan opgesteld. + input van Louis Bolk instituut en
Van Hall Larenstein Tien boeren doen mee in de te ontwikkelen pilots waarvoor
financiering is aangevraagd.
- Projectvoorstel Agroforestry/voedselbos is in samenwerking met Dairy Campus
begin september ingediend bij regeling TOPsector landbouw. Deze is helaas
afgewezen.
- Eind 2020 zijn er 3 projectplannen ingediend bij de SABE-regeling. Plannen zijn
gericht op voedselbossen, landbouw en veen en akkerbouw.
- Deelname aan dialoogbijeenkomsten over Stikstof. Goede afstemming tussen en
coördinatie van natuur en milieuorganisaties. Voorstel ontwikkelt voor aanpak
stikstof.
- Campagne kringlooplandbouw is geïntegreerd met biodiversiteitscampagne en is in
het najaar uitgevoerd.
- Ondersteuning Aanvalsplan Grutto en Pieter Winsemius (zie ook landelijke
activiteiten en gebiedsaanpak
- Deelname overleg provinciale landbouwagenda
- Vanwege corona 1 fysieke bijeenkomst georganiseerd (workshop) voor de
Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland.
- Uitlening Toolkit Voedselbossen opgezet en vijf extra toolkits bij laten maken
om aan de vraag te kunnen voldoen. Toolkit is 21 keer uitgeleend.
- Projectplan Agroforestry opgesteld.
- Projectvoorstel Agroforestry/voedselbos is in samenwerking met Dairy Campus
begin september ingediend bij regeling TOPsector landbouw
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2 Er is een handboek
gemaakt

-

-

Beoogde effecten:
Voorbeeld:
3. Gedragsverand
ering bij
100.000
burgers

boeren (nog meer) geïnteresseerd kunnen worden voor
NIL
Er zijn afspraken gemaakt hoe we de PAS in Fryslan
gaan toepassen
Er is een campagne over Kringlooplandbouw
uitgevoerd
Er is onderzoek gestart naar nieuwe verdienmodellen
voor Agrarisch Collectief Waadrâne
Pilot Agroforestry waar minimaal 5 boeren aan
deelnemen met een minimaal oppervlak van totaal 5
hectare
Met de landbouw wordt gezocht hoe het
energievraagstuk en landbouw elkaar kunnen
versterken

- 4 Dialoogbijeenkomsten over Stikstof en 5 werkgroepbijeenkomsten. Voorstel
ontwikkeld voor aanpak stikstof.

- Campagne kringlooplandbouw uitgevoerd.
- 5 bijeenkomsten geweest over Gruttoaanvalsplan. Presentatie tijdens
Weidevogelkennisdag. Voorbereiding aanbieding minister Schouten.

- 1 bijeenkomst Fjildlab Energie en Landbouw
- 2 bijeenkomsten met Living Lab
- Provinciale Plan van aanpak Landbouwagenda

- De bekendheid bij de boeren en burgers over belang
-

-

-

-

- Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen in kader van Agroforestry,
NIL is toegenomen
Aanvalsplan grutto, energie
De kwaliteit van de natuurgebieden neemt toe omdat
- De bekendheid bij de boeren en burgers over belang NIL is toegenomen
de stikstofbelasting daalt
- De kwaliteit van de natuurgebieden neemt toe omdat de stikstofbelasting daalt
De landbouw wordt duurzamer: minder
- Werkplaats Voedselbossen uitgebreid met 10 nieuwe Friese deelnemers.
milieubelasting en een toename van de biodiversiteit
op het boerenland.
Maatregelen binnen een agrarische bedrijfsvoering met
een positief effect op biodiversiteit, biologische
plaagbestrijding, waterkwaliteit en bodemkwaliteit zijn
onderdeel van nieuw ontwikkelde verdienmodellen en
zijn niet langer afhankelijk van subsidies
Ervaringen met een nieuwe vorm van duurzame
landbouw: Agroforestry. Op termijn nieuwe
verdienmodellen voor boeren, gezondere bodem,
afname bestrijdingsmiddelengebruik, toename aan
diversiteit aan agrarische producten uit Friesland en
producten met een hogere voedingswaarde.
Er is inzicht in de mate van CO2-reductie door
energiebesparende maatregelen in de landbouwsector

-
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Effectmeting:
(Hoe wordt het
effect gemeten?)
Voorbeeld:
5. Enquête bewustzijn
6.

-

Samenwerkingspartner
s:

- Boeren in veenweidegebied, Agrarische Jongeren

Wijze van
publieksgerichte
communicatie:
Voorbeeld: brochure,
website, Facebook

Meting hoeveel mensen bekend zijn met NIL
Aantal voedselbossen
Aantal deelnemende boeren
Populatieverloop vogels en insecten
Bodemkwaliteit
Waterkwaliteit
Onderzoeksplan Agroforestry wordt nog uitgewerkt

Fryslân, LTO Noord, Nordwin en VHL, TBO’s,
Provincie, Wetterskip , Living Lab, ANV ‘s,
dorpsbelangen en recreatiesector Greidhoeke,
initiatiefgroep Greidhoeke+, kerkbesturen, Agrarisch
Collectief Waadrâne, Solidair Fryslân, Freonen fan
Fossylfrij Fryslân
- Lokale kranten, facebook, website, nieuwsbrief,

10 deelnemende boeren voedselbossen
250 boeren Weidevogelkennisdag
3 Projectplannen Agroforestry

Boeren in veenweidegebied, Agrarische Jongeren Fryslân, LTO Noord, Nordwin en
VHL, TBO’s, Provincie, Wetterskip , Living Lab, ANV ‘s, dorpsbelangen en
recreatiesector Greidhoeke, initiatiefgroep Greidhoeke+, kerkbesturen, Agrarisch
Collectief Waadrâne, Pieter Winsemius, Vogelbescherming, BFVW, Olterterppartners

-

Bijna 70 artikelen in de online media.
Updates via de social mediakanalen.
Communicatie op de corporate site (FMF, Valuta voor Veen, PlatformCO2neutraal).
Verscheidene landbouw webinars (groenlunch en webinar samenwerking Living Lab).
Fysieke bijeenkomst in weide (Valuta voor Veen)

Kosten en
opbrengsten:*

Andere relevante
punten:
Bv risico’s, afwijkingen
t.o.v. Meerjarenvisie

Het onderwerp NIL heeft heel veel aandacht gegenereerd. FMF heeft goede resultaten
gehaald oa als het gaat om Aanvalsplan Grutto en Agroforestry. Niet gepland, maar
toch veel tijd gekost: dialoogsessies stikstof. Aandachtspunt: betrokkenheid natuur en
landschap bij regiodeals NIL is onvoldoende

Welke bijdrage lever je aan
de Global Goals?
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5 Natuur en mens

WERKPLAN 2020

Eindresultaat 2020

Trekker Arnoud de
Vries
Beschrijving activiteit:
Omschrijving van de
activiteit:

- Voorbeeldprojecten ontwikkelen op het gebied van
natuur op bedrijventerreinen, in en rond dorpen met
dorpsbewoners, natuur op en rond sportverenigingen
en op het gebied van vleermuizen en andere nachtflora
en fauna.

- Via publieksacties grote groepen burgers betrekken via
de provinciale (en mogelijk landelijke)
biodiversiteitscampagne, culturele projecten, het
project Bats yn Byld, diverse Natuerlik Ferskaat
projecten en tijdens de Natuer mei de Mienskip pilots.

- Het opzetten van platforms vindt plaats bij Fryslan
Zoemt, Natuer mei de Mienskip en het Landskipsplan;

- Opschaling vindt plaats via inbreng op de in
ontwikkeling zijnde omgevingsvisies, de
uitwerkingsprogramma’s vanuit de provinciale
omgevingsvisie Fryslan (uitwerkingsprogramma
biodiversiteit) en de provinciale uitvoering van de
pilots binnen het Natuer mei de Mienskip.

De FMF werkt aan 6 voorbeeldprojecten op bedrijventerreinen (incl. A7 project), 2
voorbeeldprojecten op sportterreinen (golfbaan en tennisvereniging) en werkt aan 18
dorpsprojecten via Natuerlik Ferskaat Noordwest, Noordoost en via Bats yn Byld.
Bij Drachten A7 is gestart met ontwikkelen plan ecologische inrichting van het
bedrijventerrein. De exploitatiemaatschappij heeft hier een bedrag van 15.000 voor
vrijgemaakt.
Het voorbeeldproject Natuerlik Ferskaat waarbij in en rond de dorpen de biodiversiteit
wordt verbeterd, vindt plaats in Noordoost en in Noordwest Fryslan. Voor de projecten
in Noordoost is een projectaanvraag opgesteld,
In Noordwest wordt het project in 10 dorpen uitgevoerd in verschillende snelheden.
Een aantal uitvoeringsmaatregelen is vanwege Corona uitgesteld.
In samenwerking met Van Hall, gemeenten en bedrijfsleven is een voorstel voor de
tweede maal ingediend rond klimaatadaptieve bedrijventerreinen en gehonoreerd.
Samen met IVN Ooststellingwerf is een voorstel ingediend voor het in beeld brengen
van de flora en fauna op het bedrijventerrein Ecomunitypark. Er zijn in samenwerking
met externen plannen gemaakt en (deels) uitgevoerd voor het vergoenen van bedrijvenen sportterreinen. Uitvoering project biodiversiteit bedrijventerrein A7
Het project Bats yn Byld is in 2020 afgerond. Dit project is uitgevoerd in en samen met
vijf dorpen in Sudwest Fryslan. Excursies en bijeenkomsten hiervoor zijn in augustus
gehouden. De livestream is gereed en er is een fraaie film gemaakt over vleermuizen.
Het project is voor de zomer volop in het nieuws geweest. Samen met de dorpen zijn
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verbeterplannen gemaakt. Hiervan is een projectvoorstel gemaakt welke in 2021 zal
worden ingediend bij diverse fondsen en regelingen.
Voor het Landskipsplan zijn de eerste contouren op papier gezet in samenwerking met
LBF en IFG. Er wordt hierover nauw contact onderhouden met de provincie om
inbreng te leveren op het in wording zijnde provinciale programma landschap.
De FMF neemt deel aan de provinciale werkgroep om te komen tot een
biodiversiteitsherstelprogramma (BHP). Dit BHP is een van de uitvoeringsprogramma’s
van de provinciale omgevingsvisie. Samen met de grien oerlis partners wordt er
gewerkt aan input voor het BHP.
FMF heeft – als onderdeel van het BHP - i.s.m. Kening een inventarisatie uitgevoerd
van alle biodiversiteitsprojecten in Fryslan.
De FMF neemt deel aan diverse projectgroepen, programmateam en stuurgroep van
Natuer mei de Mienskip (NmdM):
-

Oplevering nulmeting RtC
Oplevering programmaplan
Afstemming met gebiedscommissies (1x)
Trekker team fondswerving.

Ervaringen rond NmdM worden momenteel opgedaan in de projectgroepen rond
nieuwe instrumenten, fondsenwerving, Right to Challenge, pilot Burgummermar/De
Leijen, communicatie. Er is inmiddels een start gemaakt naar de 2 e pilots. Hiervoor
worden diverse natuurprojecten gezocht vanuit de ‘mienskip’/grondeigenaren die
bijdragen aan de realisatie van het Natuurnetwerk.
FMF faciliteert het platform Fryslan Zoemt. Aan dit platform nemen meer dan 20
organisaties deel die actief zijn in het herstel van de insectenrijkdom Informatie wordt
uitgewisseld via het facebook platform Fryslan Zoemt.
I.s.m. de natuur en milieufederaties wordt gewerkt aan plan Boom (planten van 10
miljoen bomen in Nederland de komende 4 jaar). Voor Fryslan is een netwerkanalyse
gemaakt. Dit netwerk is bevraagd wat zij kunnen doen om mee te werken aan plan
Boom. Op basis van deze uitkomsten is een plan voor Fryslan gemaakt. In 2020 is
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gestart met het uitdelen van 5.000 fruitbomen. De belangstelling was overweldigend en
hier wordt in 2021 een vervolg aan gegeven. Samenwerking met Urgenda is gestart om
jonge zaailingen uit natuurgebieden te oogsten en elders in Fryslan te planten. Verder is
i.h.k.v. plan Boom input geleverd aan de provinciale bossenstrategie.
Biodiversiteitscampagne; is de campagne niet landelijk opgeschaald. Deltaplan
Biodiversiteit heeft andere keuze gemaakt. In het najaar is de campagne uitgevoerd in
Fryslan. Ondanks de Corona maatregelen is er een hoog bereik geweest door de
samenwerking met de NDC Mediagroep, studentenvereniging Osiris van VHL + de
tuincentra in Fryslân; in het tweede jaar van de campagne is ingezet op
handelingsperspectief. In vier blokjes van twee weken zijn thema’s als bollen planten,
nestmateriaal, huisvesting en voedsel voor dieren aangezet.
Beoogde
kwantitatieve
resultaten:

- Ervaringen met het werken volgens de Natuer mei de
Mienskip zijn door de uitvoering van 2 pilots
verzameld en uitgewisseld;

Voorbeeld:
1 Er zijn 3 bijeenkomsten
georganiseerd
2 Er is een handboek
gemaakt

- Rond Fryslan Zoemt zijn 2 bijeenkomsten
georganiseerd, een gezamenlijk actieprogramma
opgesteld en ingebracht bij het
uitwerkingsprogramma biodiversiteit;

- Een meerjarige, multimediacampagne die alle
Friezen aanspreekt op het gebied van biodiversiteit;

- Pilots op bedrijventerreinen (6), sportterreinen (2), in
en rond dorpen (18) en in veengebieden (2) zijn
gerealiseerd/in ontwikkeling en breed onder de
aandacht gebracht;

- Met een breed platform aan organisaties is een
concreet actieplan voor het landschap opgesteld en
ingebracht bij het uitwerkingsprogramma
biodiversiteit en het onderdeel landschap in de

NmdM:
Analyse fondsen
2x leeratelier uitgevoerd
5 stuurgroepoverleggen en 6x programmateam
Concept nota “Tools” opgeleverd
Voor Fryslan Zoemt zijn in 2020 2 platformbijeenkomsten voorbereid en gehouden.
De pilots in de dorpen zijn gestart en in een enkel geval afgerond. De voorbeelden op 2
sportterreinen zijn afgerond. Voor bedrijventerreinen is een aanvraag voor meerdere
bedrijventerreinen ingediend. Het vleermuizenproject in vijf dorpen is uitgevoerd en
alle resultaten zijn behaald.
1 inventarisatie initiatieven biodiversiteitherstelprogramma. Daarbij meer dan 200
initiatieven binnengekomen waarvan 152 initiatieven in beeld zijn gebracht. Van de
initiatieven is een analyse met advies gemaakt door Altenburg & Wymenga, dit rapport
was de aftrap voor het BHP in Fryslân.
Een Groen Lunch Special is verzorgd door de FMF als aftrap door FMF, A&W en
Provincie Fryslân.
Eerste opzet gemaakt voor actieplan voor het landschap.
Er is een concept aanpak voor plan Boom voor Fryslan opgesteld. 1 actie uitgevoerd.
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Beoogde effecten:

-

Voorbeeld:
4.

Gedragsveranderin
g bij 100.000
burgers

-

-

-

omgevingsvisie. Hiervoor is een provinciale
landschapsdag voor georganiseerd.
Veel mensen zijn geïnformeerd en geïnspireerd over de
diverse voorbeeldprojecten voor meer natuur.
Honderden mensen zijn actief betrokken bij de
uitvoering van de diverse voorbeeldprojecten;
De FMF heeft in de praktijk laten zien dat haar aanpak
voor meer natuur kan zorgen;
Voor biodiversiteit is uitwerkingsprogramma
opgesteld waarin minimaal 80% van de inbreng vanuit
de FMF is terug te vinden;
Voor het Friese landschap is een plan opgesteld met
een breed draagvlak welke voor 80% is opgenomen in
de uitwerking van de provinciale omgevingsvisie;
Gemeenten hebben natuur in de omgevingsvisies
opgenomen.

Plan bedrijventerrein A7
Aan het BYB-project hebben 30 vrijwilligers actief meegedaan. Samen met de FMF
hebben ruim 200 mensen meegedaan met excursies, 40 lokale bouwbedrijven hebben
een informatiepakket ontvangen, ruim 4.000 mensen de film bekeken en zijn ruim
12.000 mensen via social media bereikt.
Aan het Natuerlik Ferskaat projecten hebben enkele honderden mensen actief
meegedaan.
Tijdens de digitale groenlunch is eveneens aandacht besteed aan het
insectennetwerk/Fryslan Zoemt. Hiernaar keken 2.500 kijkers.
Voor plan Boom hebben honderden mensen zich gemeld om een fruitboom te planten.
Via de media is het merendeel van Fryslan geïnformeerd over plan Boom en de
fruitbomenactie.
Rond het Biodiversiteitsherstelprogramma is een webinar georganiseerd.
Met de biodiversiteitscampagne zijn via de socials een dikke 30.000 unieke personen
bereikt; het bereik van de NDC met de Huis aan Huis bladen was vier keer 650.000
mensen dus dat is een totaal van zo’n 2.600.000 mensen.

- Aantal voorbeeldprojecten wordt bijgehouden evenals
de publiciteit die hiermee gegenereerd wordt;
(hoe wordt het effect
- Aantal mensen wat betrokken is bij de
gemeten?)
voorbeeldprojecten;
- Aantal mensen welke bereikt is via diverse mediaVoorbeeld:
uitingen;
- aantal voorstellen wat opgenomen is in programma’s
7. Enquête bewustzijn
en visies.
8.
Samenwerkingspartne Natuurterreinbeherende organisaties, LTO, Wetterskip
Fryslan, het Friesch Grondbezit, diverse bedrijven,
rs:
diverse sportverenigingen, diverse gemeenten, diverse
dorpsbelangen, diverse agrarische natuurverenigingen,
provincie Fryslan, Landschapsbeheer Friesland en
Effectmeting:

- Socials zijn bijgehouden door Blauwe Zone
- Krantenberichten door de NDC

Natuurterreinbeherende organisaties, LTO, Wetterskip Fryslan, het Friesch Grondbezit,
diverse bedrijven, diverse sportverenigingen, diverse gemeenten, diverse
dorpsbelangen, diverse agrarische natuurverenigingen, provincie Fryslan,
Landschapsbeheer Friesland en diverse andere aangesloten organisaties, St.
Wraldfrucht, Hogeschool Van Hall, Mar en Klif, Silence of the Bees en IVN, Kening
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diverse andere aangesloten organisaties, Hogeschool
Van Hall, Mar en Klif, Silence of the Bees en IVN.

Wijze van
publieksgerichte
communicatie:
Voorbeeld: brochure,
website, Facebook

- Pers- en krantenberichten;
- Diverse social mediakanalen;
- Mediacampagne (biodiversiteitscampagne);
- Brochure (digitaal) met goede voorbeelden;
- Via websites.

-

Regelmatige berichten via de social mediakanalen o.a. FB Fryslan Zoemt
Ongeveer een twintigtal artikelen in de pers
Livestream Bats yn Byld
Mini-documentaire Bats yn Byld
Trailer Bats yn Byld ontwikkeld
Website Natuer mei de Mienskip ontwikkeld
Nieuwsbrief NmdM ontwikkeld
Een drietal promotievideo’s voor NmdM ontwikkeld
Socials studentencollectieven in heel Leeuwarden

Kosten en
opbrengsten:*

Andere relevante
punten:
Bv risico’s, afwijkingen
tov meerjarenvisie

Het thema is conform afspraken uitgevoerd met de volgende afwijkingen:
Enkele activiteiten rond de pilots in en rond dorpen (Natuerlik Ferskaat) en plan Boom
zijn uitgesteld naar 2021
De biodiversiteitscampagne is niet landelijk uitgerold, maar wel provinciebreed.
De landschapsdag kon vanwege Corona niet gehouden worden.

Welke bijdrage lever je
aan de Global Goals?

De provinciale uitwerking voor het Friese landschap vindt in de loop van 2021 plaats.

47

6 Moai Fryslan

WERKPLAN 2020

Eindresultaat 2020

Trekker Froukje
Hernamdt
Beschrijving activiteit:
Omschrijving van de
activiteit:

- Via publieksactiviteiten rond de Nacht van de Nacht en
in het Waddenfondsprogramma Donkerte wordt
gewerkt aan bewustwording van het belang van
donkerte. In het programma Donkerte wordt daarnaast
ook actief gewerkt aan het verminderen van de
lichtuitstoot in het Waddengebied.

-

-

Onderdelen van het zwerfafvalprogramma Samen Fryslân Schoon zijn uitgevoerd in
de gemeenten: Waadhoeke, Harlingen en Noardeast-Fryslân, Smallingerland, De
Fryske Marren en Dantumadiel. Het keuzeprogramma bestaat uit projecten op VOscholen, opruimacties voor verenigingen, theaterlessen op PO-scholen in combinatie
met de Himmelwike van Omrin en Skjin Wetter. Afstemming en samenwerking heeft
plaatsgevonden met Nederland Schoon. Voor gemeente Harlingen is samen met de
doelgroepen een ambitieus plan van aanpak opgesteld gericht op het verminderen van
de hoeveelheid zwerfafval in de gemeente.
Het programma Donkerte is in 2020 gestart. Het volgende is gedaan:
- Op 21 juni is een digitale aftrap gegeven hiervoor met alle betrokken partners.
- 21 december webinar met Govert Schilling; partners vanuit de Special zijn theaterkerk
Nes, de bonifatiuskapel te Dokkum, Fiskershûske Peassens
- Start gemaakt met Wad een Nachtleven; dorpen Wier en Westhoek zijn aangehaakt;
plannen zijn gemaakt; mede partners zijn Nordwin en gemeente Waadhoeke
Rond de omgevingsvisie is input gegeven samen met de Grien Oerlis partners op de
provinciale verordening in zijn geheel en afzonderlijk op het onderdeel kustpact.
Samen met de Grien Oerlis partners zijn uitgebreid ideeën op papier gezet – onder de
naam Weeldrig Fryslân - en breed gedeeld aangaande het
biodiversiteitsherstelprogramma.
Er is een reactie opgesteld n.a.v. de provinciale kaderrichtlijn water en op de
aanpassing van het beleid op het gebied van zonneweides.
Er is een begin gemaakt met een landskipsplan voor de uitvoering van de
omgevingsvisie.
Ideeën en mogelijkheden voor meer bomen zijn ingebracht bij het opstellen van de
bossenstrategie.
Belang van weidevogels bij gemeenten onder de aandacht gebracht via Leaflet
weidevogels en gemeenten i.s.m. Gebiedscollectieven.
Belangen van natuur en milieu in veenweide programma ingebracht

-

Afstemming Aanvalsplan Grutto met Olterterppartners

- Middels de projecten Samen Fryslân Schoon en Skjin
Wetter wordt het zwerfafval verminderd en wordt
gewerkt aan meer bewustwording om zwerfafval te
voorkomen. Bovendien wordt de koppeling gelegd
tussen het zwerfafval hier op straat en in het water en de
plastic soep op zeeën en oceanen. Bij beide worden
hiervoor diverse publieksactiviteiten georganiseerd.

- Rond de omgevingswet wordt aandacht gevraagd voor
natuur, milieu en landschap in gemeentelijke
omgevingsvisie en provinciale omgevingsverordening.
Hiervoor worden ideeën en ervaringen van anderen
gedeeld. Daarnaast wordt input gegeven op het
uitwerkingsprogramma van de provinciale
omgevingsvisie.
- Er vindt een gecoördineerde inbreng plaats van het
natuur en milieubelang in de diverse provinciale
overleggen.

-
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Beoogde
kwantitatieve
resultaten:
Voorbeeld:
1 Er zijn 3
bijeenkomsten
georganiseerd
2 Er is een handboek
gemaakt

Beoogde effecten:
Voorbeeld:
5. Gedragsverand
ering bij
100.000
burgers

- Er is 1 Nacht van de Nacht georganiseerd.

- Samen Fryslân Schoon: drie deelnemende gemeenten: Waadhoeke, Harlingen en

Noardeast-Fryslân, 1 project uitgevoerd op VO-school, 5 theaterlessen op PO-scholen, 11
- In het programma Donkerte zijn minimaal 2
opruimacties uitgevoerd met 340 deelnemers.
grootschalige publieksactiviteiten georganiseerd in het - Het onderdeel Skjin Wetter van het programma Samen Fryslân Schoon is gerealiseerd
Waddengebied en zijn in drie dorpen een plan
i.s.m. 6 gemeenten, Wetterskip Fryslân en vrijwilligers, een happening met
gemaakt voor verbetering van de flora en fauna van de
bewustwordingsprojecten rond zwerfafval/schoon water/plastic soep, groei gerealiseerd
nacht.
in aantal deelnemende vrijwilligers naar 1000+ (verdubbeling t.o.v. 2019) waaronder veel
kinderen en jongeren in leeftijd van 4-18, veel aandacht van lokale, provinciale en
- Minimaal 30 SFS-opruimacties in deelnemende
landelijke media (off- en online).
gemeenten, educatieprojecten op minimaal 2 vo- De Schoonste Stad aan het Wad, Aanpak zwerfafval gemeente Harlingen 2021-2023
scholen, 30 theaterlessen op basisscholen en minimaal - Er zijn 6 PCLG-bijeenkomsten (digitaal en fysiek) geweest Advisering oa over
1 zwerfafvalmeting
grondbeleid/onteigening, Omgevingsvisie
- Bewustwordingscampagne Skjin Wetter met
- Er is 5 x Olterterpbijeenkomst geweest. Presentaties gegeven over Grutto aanvalsplan. 3
opruimacties op in minimaal 10 Friese gemeenten met
bijeenkomsten achterban over veenweide. Meegedacht met nieuwe inspiratieteam
verenigingen, vrijwilligers, brandweer en scholen.
- Er zijn 7 – overwegend schriftelijke – reacties opgesteld aangaande provinciaal beleid.
Veelal in coöperatie met de aangesloten organisaties. Bij minimaal 2 provinciale
- Op alle in ontwikkeling zijnde gemeentelijke
statenbehandelingen is een mondelinge inspraakreactie gegeven.
omgevingsvisies is input geleverd. Verder is inbreng
- Veenweide: 10 bijeenkomsten van het BOF. Input gegeven op veenweideprogramma.
geleverd op de provinciale verordening en zijn ideeën
Zienswijze ingediend
en plannen ontwikkeld en heeft er een gecoördineerde - 1 leaflet weidevogels
inbreng vanuit de natuur- en milieuorganisaties
plaatsgevonden ten behoeve van de
uitwerkingsprogramma’s van de provinciale
omgevingsvisie.
- Een gecoördineerde inbreng vanuit de natuur- en
milieuorganisaties voor PCLG, veenweide en Olterterp
is geleverd.
- Vele duizenden mensen zijn geïnformeerd en
geïnspireerd door de activiteiten rond de Nacht van de
Nacht en de nachten in het kader van het programma
Donkerte.
- De lichtuitstoot is in het Waddengebied verminderd.
Hiervoor wordt in 2020 een nulmeting verricht.

-

1000+ vrijwilligers van 50+ verenigingen, instellingen en scholen hebben gezamenlijk
meer dan 650 km aan grachten, vaarten, kanalen en oevers schoongemaakt.
Door de webinars over duisternis hebben zo’n 3.000 mensen zich verdiept in dit thema
Twee dorpen in NW Fryslân doen mee met aanleggen van nachttuinen en creëren
nachtrecreatie
Diverse ideeën en suggesties op provinciaal beleid zijn overgenomen.
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-

-

Effectmeting:
(hoe wordt het
effect gemeten?)
Voorbeeld:
9. Enquête bewustzijn
10.

-

Minimaal duizend mensen hebben zwerfafval
opgeruimd en vele duizenden mensen zijn
geïnformeerd over het voorkomen van zwerfafval.
In omgevingsvisies van gemeenten zijn de door de
natuur en milieuorganisaties ingebrachte punten
duidelijk terug te vinden.
In de provinciale overleggen heeft de inbreng vanuit
natuur en milieu geleid tot meer aandacht hiervoor.
Aantal deelnemers wat meedoet aan de diverse
activiteiten

-

Het gemeten bereik van diverse
communicatiemiddelen

-

Aantal voorstellen wat opgenomen is in programma’s
en visies.

-

Webinars 3.000 deelnemers
Nieuwsbrief 2.000 leden Nacht van het Wad
Samen Fryslân Schoon 1.000 vrijwilligers
2 dorpen in NW Fryslan

Samenwerkingspartner It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer
s:
Friesland, Waddenvereniging, natuurvertegenwoordiger
veenweide. Voor PCLG, veenweide en Olterterp
verwachten we input en afstemming hiervan met de
andere organisatie. Voor omgevingsvisie verwachten we
eveneens input die de FMF bundelt en onder de aandacht
brengt van gemeenten en provincie.
Verenigingen, brandweerkorpsen, scholen, Wetterskip
Fryslân en Friese gemeenten. Voor Skjin Wetter en SFS
verwachten we medewerking tijdens de uitvoering.
Wijze van
- Nacht van de Nacht; volgens communicatieplan
publieksgerichte
communicatie:
- Programma Donkerte volgens communicatieplan in
samenwerking met Merk Fryslan
Voorbeeld: brochure,
website, Facebook
- SFS/Skjin Wetter tijdens diverse acties

It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Friesland, Waddenvereniging,
natuurvertegenwoordiger veenweide. BFVW, agrarische collectieven, Staatsbosbeheer.

- Tevens vindt de communicatie plaats in samenwerking
met NDC-media in het kader van Ik ben Bewust.

- Site ontwikkeld voor programma Donkerte.
- Social media platforms ontwikkeld voor programma Donkerte
- De Planetariumshow georganiseerd, ruim 2000 kijkers. In het kader van Programma

Verenigingen, brandweerkorpsen, scholen, Wetterskip Fryslân en Friese gemeenten. Voor
Skjin Wetter en SFS verwachten we medewerking tijdens de uitvoering.

- Een Nacht van de Nacht livestream georganiseerd, bijna 3000 kijkers. Landelijk
georganiseerd i.v.m. Covid-19.

- Een Nacht van de Nacht social mediacampagne gelanceerd
- Nacht van de Nacht campagne, actie om op te roepen lichthinder te melden. Honderden
tips ontvangen (landelijk).

- Nacht van de Nacht, verlichtingsonderzoek uitgevoerd onder 133 Friese bedrijven. Brede
persaandacht ontvangen.
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Donkerte

- Tientallen artikelen zijn er gepubliceerd op Ikbenbewust.
- Ruim 50 artikelen in de (online) pers
Kosten en
opbrengsten:*

Andere relevante
punten:
Bv risico’s, afwijkingen tov
meerjarenvisie
Welke bijdrage lever je aan
de Global Goals?

Thema is conform afspraken uitgevoerd. Meer tijd en inzet nodig geweest m.b.t.
uitvoeringsprogramma Biodiversiteitsherstelprogramma
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7 Gebiedsgerichte aanpak

WERKPLAN 2020

Eindresultaat 2020

Trekker Hans van der Werf
Beschrijving activiteit:
Omschrijving van de
activiteit:

- Opstarten van gebiedsprojecten op het
raakvlak van natuur, landbouw,
veenweide
- Faciliteren van deze gebiedsprojecten in
de vorm van grondbank er wordt kennis
gedeeld over de wijze van
gebiedsgericht werken

-

Beoogde kwantitatieve
resultaten:
Voorbeeld:
1 Er zijn 3 bijeenkomsten
georganiseerd
2 Er is een handboek gemaakt

- Er zijn 3 gebiedsprojecten opgestart en 2
projecten in uitvoering:
- Natuur mei de Mienskip: 2
gebiedsprojecten opstarten
- Veenweide: 2 gebiedsprojecten opstarten
- NIL: opstarten 2 gebiedsprojecten,
waaronder gebiedsproces Skrok Skrins
(de Greidhoeke)
- Grondbank is operationeel en wordt
gebruikt voor Natuer mei de Mienskip,
veenweide, NIL
- 2 werksessies over gebiedsgericht werken

-

Participatie in 3 gebiedsprojecten (Hege Warren, Grouster Leechlan en Sneekermeer)
via programmateam veenweide
Meegedacht aan opzetten grondbank. Besluitvorming nagenoeg rond. Participatie in
werkgroep Fryske Grûnbank.
Workshop/webinar grond i.s.m. Living Lab Fryslan, waarbij belang van grond onder
aandacht van boeren is gebracht.
2x Afstemming geweest over gebiedsgericht werken - Veenweide, NIL, weidevogels
Uitwerking van Aanvalsplan grutto in de vorm van gebiedsanalyse door de WUR.
Besproken met Olterterppartners.
Uitwerken gebiedsinstrumenten via de werkgroep Tools van Natuer mei de
Mienskip
1 webinar Grond i.s.m. Living Lab. 200 unieke kijkers.
Besluit over Grondbank Fryslan
Gebiedsanalyse Aanvalsplan grutto
1 gebiedsproject VvV uitgevoerd
Analyse van toe te passen (gebieds)tools
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Beoogde effecten:
Voorbeeld:
6. Gedragsverandering
bij 100.000 burgers

- Er is ervaring opgedaan met

Effectmeting:
(hoe wordt het effect
gemeten?)
Voorbeeld:
11. Enquete bewustzijn
12.
Samenwerkingspartners:

- Aantal gebiedsprojecten dat opgestart is

Wijze van
publieksgerichte
communicatie:
Voorbeeld: brochure, website,
Facebook

Kosten en opbrengsten:*
Begroting en dekking op
hoofdlijnen. Wordt verder
uitgewerkt in begrotingstabel
Andere relevante punten:
Bv risico’s, afwijkingen tov
meerjarenvisie

gebiedsgericht werken waarbij burgers,
grondeigenaren een rol krijgen.
- Onze ambities op het gebied van
biodiversiteit, klimaat en
Omgevingskwaliteit worden op
gebiedsniveau uitgewerkt

Uitvoeringsprogramma Feangreide,
Natuer mei de Mienskip, Streekwurk,
LTO, gebiedscollectieven, agrariërs,
burgers, provincie, gemeenten, lokale
groepen, dorpsbelangen, Groenfonds,
projectontwikkelaars, Empatec/Caparis,
woning coöperaties,
website

- Bewustwording boeren belang van grond is toegenomen
- Belang van natuur en milieu is meegenomen in gebiedsprocessen
- Instrumenten voor gebiedsprocessen zijn beschikbaar

- 5 gebiedsprojecten opgestart
- aantal deelnemers aan webinar

Uitvoeringsprogramma Feangreide, Natuer mei de Mienskip, Streekwurk, LTO,
gebiedscollectieven, agrariërs, burgers, provincie, gemeenten, lokale groepen, dorpsbelangen,
projectontwikkelaars, Living Lab, Wetterskip,

Webinar grond
- Artikel grond in Melk van het Noorden
- Bijna 20 artikelen in de (online) pers
- Onderhoud website Valuta voor Veen
- Bijeenkomst Valuta voor Veen bij Sjoerd Miedema
- Flyers VvV
- Regelmatige social media-uitingen op de socials van de FMF en partners.

Thema is conform afspraak uitgevoerd.
Dit thema levert een bijdrage aan veel SDG Corona: geen bijzonderheden
doelen omdat het uitgaat van een integrale
aanpak op gebiedsnivo:
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Welke bijdrage lever je aan de
Global Goals?

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie:
klimaattuinen
SDG 12: Verantwoorde consumptie en
productie: voedselbossen
SDG 13: Klimaatactie: Klimaattuinen
SDG 15: Leven op het land: biodiversiteit
wordt in gebieden verbetert
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te
bereiken: we werken vanuit netwerken bv
NmdM, landbouwdeals, veenweide
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8 Achterban

WERKPLAN 2020

Eindresultaat 2020

Trekker Monique Plantinga
Beschrijving activiteit:
Omschrijving van de
activiteit:

De fmf gaat meer de bühne op! We laten meer zien
wat we doen. We doen veel! We werken met veel
partijen samen. Zetten veel projecten op. Voeren
bekende merken. Agenderen thema’s. We nutten het
echter niet altijd uit. Het is niet altijd zichtbaar wat we
doen. Be proud en tell it! Laat leiderschap zien. Ten
slotte nemen we ook de leiding in projecten. Het maakt
ons bekender. Het maakt ons meer een autoriteit. Het
maakt ons sterker - succes trekt succes aan.
De fmf zet zichzelf nog duidelijker neer. We laten
meer zien waar we van zijn. We richten ons op een
duurzaam en een mooi Fryslân, dat klopt nog steeds.
Maar ook van aanjagen, verbinden, doen, concrete
perspectieven, op weg helpen, enthousiasmeren. De
dingen doen die de meeste impact hebben.
We maken beleid en instrumenten ten dienste van het
daadwerkelijk inbedden van het meer laten zien wat we
doen en waar we van zijn.
We voeren een onderzoek uit om inzichtelijk te krijgen
hoe de fmf wordt gezien door haar omgeving en welke
mogelijkheden er zijn om de samenwerking nog
succesvoller te maken. Als netwerkorganisatie is het
belangrijk om goed in contact te staan met onze leden,
partners en de Friese gemeenschap. Om vanuit dat
contact en om vanuit haar missie en de visie de zaken
met elkaar op te pakken die ertoe doen. Zaken die het
verschil maken en die bijdragen aan een duurzamer en
mooier Fryslân.

- FMF heeft structureel publiciteit gekregen, onder andere rondom de
ZonneWijzer, Koolstofbank, Valuta voor Veen, Zonnepark Oosterwolde, Friese
Voetafdruk, biodiversiteitscampagne Wat zullen we nou beleven.

- Publiciteit is een vast onderdeel van het teamoverleg. Er is goed zicht op
resultaten en bereik.

- Social Media Kanalen worden dagelijks voorzien van content
- Er zijn op 29 onderwerpen RO-adviezen gegeven, onder ander over de procedure
rond de zonneweide bij Ooststellingwerf, diverse andere zonneweides o.a. bij
Goutum en onderzoek naar de provinciale benchmark Wet Natuurbescherming,
intensieve veehouderijen en ontwikkelingen rond de vliegbasis Leeuwarden.

- Evaluatie Twijnstra en Gudde over functioneren FMF is afgerond.
- Meerjarenvisie is afgerond en ingediend
- Via facebook, twitter en instagram veel aandacht besteed aan duurzame
koplopers uit Fryslân en de eigen medewerkers in beeld d.m.v. interviews en
(Corona) blogs.

- Input geleverd aan campagne Ik ben bewust
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We benutten over en weer beter de kracht van elkaars
(partners en fmf) communicatiekanalen
We hebben regulier overleg met professionele natuur
en milieuorganisaties (Grien Oerlis)
We maken werk van het verhogen van het aantal
bezoekers van en volgers op onze (social) mediakanalen en van de interactie.
We zetten onze community Ik hou van Fryslân en
opkomende community Ik ben bewust prominent in
middels frequent contentaanbod en middels het
herhaaldelijk onder de aandacht brengen van deze
communities.
We beantwoorden vanuit een Vraagbaak-rol’ diverse
vragen vanuit achterban en mienskip
We geven ruimte aan talentontwikkeling van
studenten en vrijwilligers door hen de gelegenheid te
geven zich, op de persoon afgestemd, in te zetten voor
de fmf.
Beoogde kwantitatieve
resultaten:
2

Er zijn twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd
1 evaluatierapport Twijnstra en Gudde, nieuwe Meerjarenvisie
voor bestaande leden maar ook voor
1 nieuw lid FMF (waaronder Groene Ster Duurzaam)
samenwerkingspartners.
8 goedbezochte GroenLunches zijn georganiseerd, waaronder 7 in de vorm van een
Er zijn 10 Groenlunches georganiseerd voor bestaande
webinar
leden maar ook voor samenwerkingspartners.
1 goedbezochte Groene Aftrap voor de achterban & relaties is georganiseerd.
Er zijn 6 Grien Oerlis bijeenkomsten geweest.
1 bijeenkomst met Duurzame denkers (80 deelnemers)
Er zijn diverse communicatie & marketing
beleidsnotities en instrumenten opgeleverd leidend tot Er zijn 5 reguliere Grien Oerlissen georganiseerd en 3 themabijeenkomsten voor de
Grien Oerlispartners (energie en 2x veenweide).
een planmatige werkwijze, met helderheid over wat
1 achterbanbijeenkomst over het biodiversiteitsherstelprogramma
beleid is, wat wordt verwacht en welke voorbereiding
nodig is. Onder andere: communicatiemiddelenmix,
1 achterbanbijeenkomst over bestrijdingsmiddelen
verbeterde fmf-website, verbeterde pay-off,
4 vrijwilligers, 4 stagiaires
communicatiebeleid, contentkalender,
20 gesprekken met achterbanorganisaties
meetinstrumenten, etc.
Er is 1 onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de
Corporate Communicatie:
fmf onder partners en (een deel van) de mienskip
- Digitaal zijn er 195 nieuwsitems over de FMF en haar projecten geschreven.
Er is 1 geoptimaliseerd communicatie-netwerk tussen
- Er zijn ruim 20 Ik ben Bewust artikelen aan FMF en/of haar projecten gewijd.
de fmf en haar partners gerealiseerd: er zijn
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communicatiecontactpersonen, er is regelmatig
- De corporate FMF-site is in 2020 t.o.v. 2019 4% minder bezocht, 24.997 sessies
onderling contact, content wordt uitgewisseld en
tegenover 26.071 sessies. Een verklaring hiervoor is de vernieuwing van de
gedeeld via elkaars communicatiekanalen
huisstijl, website en domeinnaam.
Via tientallen uitingen (interviews RTV, opinies, acties, - De groei per social media platform:
events, social-mediaberichten, etc) zijn we gedurende
• Ik hou van Fryslân eind 2020: 14.800, +1400. (+11%)
het hele jaar continue ‘in beeld’
• Twitter eind 2020: 1.700, +121. (+10%)
Het platform Ik ben bewust is gevoed met minstens 16
• Instagram eind 2020: 882, +200 (+12%)
FMF-bijdragen
• LinkedIn eind 2020 573, +225 (+16%)
We laten een groei zien van 10% in volgers op onze
Social Media-kanalen
We laten een groei zien van 10% van het aantal
bezoekers op onze website
We laten een groei zien in interactie met onze
bezoekers van 10%
We laten een stijging zien in de gemiddelde
bezoekerstijd op onze website van 10% en een daling
van de bounch-ratio van 10%.
We hebben twee studenten de kans gegeven om zich
verder te ontwikkelen tot communicatie-professionals
middels het volgen van een stage bij de fmf
We hebben de inzet van diverse stagiaires en
vrijwilligers voor de fmf gecoördineerd.
We hebben vanuit een ‘Vraagbaak-rol’ diverse vragen
vanuit achterban en mienskip beantwoord of laten
beantwoorden
We beschikken over representatieve, inspirerende en
actuele corporate communicatiemiddelen, naast
digitale middelen, ook fysieke middelen, als flags,
banners, om in te zetten op events en bijeenkomsten.
Vergaderingen: stuurgroep IBB en redactieteam IBB. 6 x
stuurgroep en 6 x redactieteam
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Beoogde effecten:
7.

De logische partner: door andere organisaties wordt de - Algehele bewustwording van Friese burger over onderwerpen waar FMF bij
FMF niet passief, maar actief in gedachte houden
betrokken is, is toegenomen
wanneer men samenwerking zoekt met andere
- Netwerk FMF is versterkt oa via de duurzame denkers
organisaties of wanneer men bijvoorbeeld een project
- Spreekbuis namens natuur en milieuorganisaties: overheden en media weten
vorm aan het geven is en partners zoekt.
ons goed te vinden.
Robuust & sterk netwerk: de fmf is onderdeel van een
robuust & sterk netwerk dat ons daadwerkelijk opzoekt.





Effectmeting:
(hoe wordt het effect
gemeten?)
Voorbeeld:
13. Enquete bewustzijn
14.
Samenwerkingspartners:

Wijze van
publieksgerichte
communicatie:
Voorbeeld: brochure, website,
Facebook

Woordvoerder, verbinder en overkoepelend: door alle
‘groene’ clubs in Fryslân worden wij gezien als:
Dé woordvoerder van groen Fryslân
Dé verbinder van groen Fryslân
Dé overkoepelende organisatie van groen Fryslân.
Duidelijk en zichtbaar: voor partners en Friese
mienskip is de fmf niet te missen. We zijn prominent
aanwezig, het is duidelijk wat we doen en waarvoor we
staan.
Via data afkomstig uit gebruik van onze media-kanalen.
Hiervoor worden meetinstrumenten ingezet. Leidend
tot bijvoorbeeld inzicht in aantallen bezoekers, welke
onderwerpen/pagina’s interessant gevonden worden,
welke zoektermen gebruikt worden etc.
Alle aangesloten organisaties, Doarpswurk, Netwerk
Duurzame Dropen, Landschapsbeheer,
Energiewerkplaats, Kening fan e Greide/Houtstek

Alle aangesloten organisaties, Doarpswurk, Netwerk Duurzame Dorpen,
Landschapsbeheer, Energiewerkplaats, , Duurzame Denkers,

De FMF beschikt over een uitgebreid pallet aan
instrumenten om contact met de achterban mee te
onderhouden en te stimuleren:
- Onze website: fmf.nl
- Onze social media-kanalen
- Platform Ik hou van Fryslân
- Platform Ik Ben Bewust
- Via evenementen (als Streekweek, Skjin Wetter,
Fryslân Zoemt)

In 2020 vooral ingezet op digitale media (webinars, social media) en nieuwsbrieven
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- Persberichten
- Nieuwsbrief
- Interviews
- Opinies
- Bijeenkomsten voor de achterban
- Groenlunches
Kosten en opbrengsten:*

Andere relevante punten:
Bv risico’s, afwijkingen tov
meerjarenvisie



Welke bijdrage lever je aan de
Global Goals?


Wordt nog nader uitgewerkt.
I.g.g. met:
SDG 4. Kwaliteitsonderwijs: via de mogelijkheid voor
studenten en stagiaires om hun talent te ontwikkelen
binnen de fmf en om zodoende ook kennis en
vaardigheden kunnen op te doen over duurzame
ontwikkeling en duurzame levensstijlen.
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Thema is conform afspraak uitgevoerd. Corona: meer inzet op digitale
communicatie/webinars etc. Veel respons oproep Duurzame denkers. Blijkt dat FMF
groot netwerk heeft en veel mensen heeft bereikt
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Landelijk
(Hans van der Werf)

WERKPLAN 2020

Eindresultaat 2020

Beschrijving activiteit:
Omschrijving van de
activiteit:

- We vertegenwoordigen de natuur en milieufederaties in de regiegroep veenweide. Wordt
voorgang gemonitord en landelijk onderzoeksprogramma broeikasgassen begeleid.

Niet opgenomen in werkplan

- Uitwerking van Urgendavoorstel Versnelt Vernatten van Veen. Is met Minister en regiegroep
besproken. Wordt uitgewerkt in concreet voorstel
- Gesprekken gevoerd i.s.m. Pieter Winsemius over aanvalsplan Grutto met LTO, provincie Fryslân,
Olterterppartners, ministerie LNV, groene organisaties
- Landelijke coördinatie natuur en milieufederaties m.b.t. Omgevingswet en NOVI.
- In opdracht van Tennet is samen met de milieufederatie Groningen een overzicht gemaakt van
inpassingsmaatregelen voor het leiding tracé voor het nieuwe windpark op zee.
- Trekkerschap van landelijke thema circulaire economie. Ontwikkelen van landelijke propositie
LIFE IP.
- Uitvoering project Koolstofbank Veenweide
Beoogde
kwantitatieve
resultaten:

Niet opgenomen in werkplan

- Deelname aan regiegroep veenweide (4x)
- Projectplan Versnelt Vernatten van Veen.
- Input geleverd op zienswijze NOVI (2x)
- Rapportage Tennet
- 3 bijeenkomsten circulaire economie.
- LIFE IP aanvraag
- 1 landelijke RO-bijeenkomst

Beoogde effecten:

- 10 projectplannen veenweide in voorbereiding, waarvan 2 zijn ingediend bij SNK. Businessplan in
concept gereed.
- Belangen van natuur, milieu en landschap is ook landelijk geborgd. Dit werkt door naar
Fryslan
- Landelijk netwerk natuur en milieufederaties is versterkt
- Draagvlak voor Aanvalsplan Grutto vergroot

Niet opgenomen in werkplan

Effectmeting:
(hoe wordt het
effect gemeten?)

- Aantal bijeenkomsten (circa 10)
- Aantal deelnemers (circa 200)
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Samenwerkingspartne
rs:

Natuur en milieufederaties, min LNV, BZK, Natuurmonumenten, Landschappen NL,
Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, Boerennatuur

Wijze van
publieksgerichte
communicatie:

Media-aandacht Aanvalsplan Grutto (Omrop Fryslan, Trouw, Vroege Vogels)
Media-aandacht Landelijke Koolstofbank, social media

Kosten en
opbrengsten:*
Andere relevante
punten:



Relatief veel deelname in landelijke projecten. Landelijke samenwerking gaat goed. Monique is
landelijk projectleider CE. Veel komt weer terug in Fryslan (veenweide, CE, weidevogels)
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