
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Jaarverslag 

2021 



 

2 

 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord ............................................................................................................................................ 3 

Leeswijzer .............................................................................................................................................. 4 

1. Visie en missie ................................................................................................................................... 5 

2. Organisatie en bedrijfsvoering ..................................................................................................... 11 

3. Financiën .......................................................................................................................................... 17 

4. Verantwoording.............................................................................................................................. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Voorwoord 

 

Als pas aangetreden voorzitter van de Friese Milieu Federatie is het mij een waar genoegen 

om het voorwoord bij dit jaarverslag te schrijven. Ik heb de voorzittershamer overgenomen 

van Pieter de Haan, die deze functie 12 jaar lang op uitstekende wijze heeft vervuld. Ook op 

deze plek wil ik daar nogmaals mijn grote waardering voor uitspreken. Hij heeft de FMF 

goed achtergelaten, hetgeen ook blijkt uit de uitstekende resultaten die in 2021 zijn behaald. 

Op vele momenten heeft de FMF de belangen van natuur en milieu behartigd, onder meer bij 

het Feangreideprogramma, de regionale energiestrategie en de dialoogsessies over de 

stikstofproblematiek. Maar dat is onvoldoende om al onze ambities te realiseren. Wij willen 

niet alleen meepraten, maar ook zorgen dat het verschil gemaakt wordt. Daarom kiezen we 

er steeds meer voor om zelf aan de slag te gaan. Een mooi en bijzonder voorbeeld is het 

Platform CO2Neutraal dat vorig jaar is opgericht. Dit is een handelsplatform voor het 

verhandelen van CO2 certificaten die voortkomen uit het toepassen van natuurlijke 

oplossingen (bodem, veen, bos). Naast het verminderen van de CO2 uitstoot wordt daarmee 

ook een verdienmodel geboden aan deelnemende boeren die natuurinclusief bezig zijn. 

Hiermee maken we Fryslân in een keer koploper in de vrijwillige koolstofmarkt. Een andere 

ontwikkeling waar ik erg trots op ben is de lancering van het Aanvalsplan Grutto. In maar 

liefst vier gebieden zijn boeren aan de gang gegaan om onze nationale weidevogel te redden. 

De FMF is, naast oud-minister van Milieu Pieter Winsemius, een van de initiatiefnemers.  

In dit jaarverslag kunt u lezen wat de FMF in 2021 heeft gedaan en gepresteerd. Ik verheug 

me erop om de komende jaren de voorzitter te mogen zijn van deze bijzondere organisatie.  

 

Hans Revier 

Voorzitter Friese Milieu Federatie 
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Leeswijzer 

 

Dit jaarverslag bevat het inhoudelijke verslag van de activiteiten die we in 2021 hebben 

uitgevoerd. Tevens bevat het informatie over onze organisatie en een samenvatting van het 

financiële verslag van 2021. In onze jaarrekening leest u meer over de financiële 

verantwoording van de FMF over het jaar 2021. 

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 zes thema’s: Klimaat en Energie, Biodiversiteit 

en Natuur, Omgevingskwaliteit, Landbouw en Voedsel, Duurzaam Leven/Circulaire 

economie en Netwerk en Participatie. 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 

agenda-zettende, 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 leiden tot een wezenlijke 

transitie in de samenleving. De FMF wil aanjager zijn van deze transitie en ziet het als haar 

taak om 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 2021 

Onze opgaven terug in onze 6 thema’s/projecten:  

1. Klimaat en Energie 

2. Biodiversiteit en Natuur 

3. Omgevingskwaliteit 

4. Landbouw en Voedsel 

5. Duurzaam Leven/ Circulaire Economie 

6. Netwerk en Participatie 

 

Hieronder staat een aantal bijzonderheden per thema voor het jaar 2021.  
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Klimaat en energie 

Het (transitie)thema is gericht op het aanjagen en ontwikkelen van initiatieven gericht op 

energieopwekking en energiebesparing. We kijken daarbij niet alleen naar de opbrengst in 

termen van Petajoules maar gaan steeds meer sturen op het terugdringen van de CO2-

uitstoot. We vinden het belangrijk dat er draagvlak is voor de energietransitie en dat deze de 

komende jaren wordt versneld. In 2021 hebben we ons sterk gemaakt voor een ambitieuzere 

Regionale Energiestrategie (RES) en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. We hebben 

een werkend CO2 handelsplatform opgezet voor het verhandelen van CO2 certificaten. Drie 

Valuta voor Veen projecten zijn ondersteund en uitgevoerd. Via kenniscafés over onder meer 

energie op dak en energiearmoede hebben we geïnvesteerd in kennisdeling. Met de 

besparingscampagne ‘Sa Maklik’ hebben we veel Friezen bereikt en hen laten zien dat 

energie besparen ook met kleine stapjes kan.    

 

  

  

Effect: 

Burgers, Bedrijven, 

Overheden hebben een 

toegenomen bewustzijn 

(Sense of Urgency) en 

handelingsperspectief 

Voortgang emissiereductie 

wordt gemonitord en 

gemeenten en provincie 

passen hun aanpak indien 

nodig aan 

Draagvlak van aangesloten 

organisaties voor RES 

Energiegemeenschappen zijn 

eigenaar van hernieuwbare 

opwek, hebben een actieve 

marktrol en benutten 

voordelen 

Vrijwillige koolstofmarkt 

functioneert 

Impact: 

Er is een substantieel 

lagere CO2-uitstoot  

Aandeel duurzame 

energieopwekking en 

energiebesparing is 

fors gegroeid 

Er is draagvlak voor 

de energietransitie, 

projecten worden 

gemakkelijker en 

sneller gerealiseerd 

Duurzame energie is 

zorgvuldig ingepast 

in het landschap met 

aandacht voor 

omgeving (mensen) 

en natuur 

 

 

 

 

 

Activiteiten 2021: 

Monitoring jaarlijks 

voortgang CO2 reductie 

Uitvoeren 

Publiekscampagne 

Input Regionale Energie 

Strategie natuur en 

landschap 

Ontwikkelen van 

innovatie- en 

pilotprojecten  

Ontwikkelen van 

projecten 

emissiereductie 

veenweide en 

koolstofvastlegging  

 

 

Output 2021: 

CO2 Wijzer Fryslân 

2022 

Publiekscampagne Sa 

Maklik  

Uitvoeringsagenda 

Regionale Energie 

Strategie  

2 Kennis Café’s 

3 Valuta voor Veen 

projecten,  

GLB pilot voor CO2 

(Akkrumerdeel) 
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Biodiversiteit en natuur 

Uit een in 2020 uitgevoerde inventarisatie van de FMF bleek dat er in Fryslân veel 

initiatieven zijn om biodiversiteit te herstellen. Het blijkt dat veel Friezen nauw betrokken 

zijn bij de Friese natuur. Er zijn veel Friezen lid van een natuurorganisatie of betrokken bij 

natuurprojecten. Tegelijkertijd staan de kranten vol met artikelen over de achteruitgang van 

de Friese natuur. Gelukkig gaat het niet alleen maar slecht met de natuur. Er zijn ook 

lichtpuntjes, zoals het herstel van natuur in natuurgebieden. Waaruit blijkt dat herstel zeker 

mogelijk is. Het is vooral een zaak van willen. En van samen aanpakken. 

 

In toenemende mate zoeken partijen elkaar op om gezamenlijk de Friese biodiversiteit te 

herstellen. Voorbeelden hiervan zijn Natuer mei de Mienskip, Kening (fan e Greide), Silence 

of the Bees en het Grutto Aanvalsplan. Samen met hen hebben we in 2021 een 

biodiversiteitsherstelprogramma gemaakt. Ook zijn er in veel Friese dorpen 

burgerinitiatieven ondersteund die met natuur aan de slag willen gaan. Vanuit Natuer mei 

de Mienskip is er een aanbod ontwikkeld hoe met het Natuur Netwerk omgegaan moet 

worden. Tevens hebben we vanuit Tsjoch op! 30 initiatieven ondersteund.  

 

 

Omgevingskwaliteit 

De Omgevingskwaliteit van Fryslân staat onder druk op de onderwerpen woningbouw, 

energie en landbouw. Daardoor is het onbehagen van de Friezen over de achteruitgang van 

de kwaliteit van het landschap toegenomen. Het onderwerp “Landschapspijn” is nog steeds 

Effect: 

Bewustwording burger  

m.b.t. biodiversiteit is 

vergroot 

Handelingsperspectief voor 

burger m.b.t. natuur 

Bedrijven gaan aan de slag 

met natuur 

Er zijn meer bomen 

aangeplant 

Gronden van overheden 

herbergen een hogere 

biodiversiteit 

Er is toekomstperspectief 

voor de Grutto 

 

Impact: 

Provinciebreed herstel 

biodiversiteit  

Herstel biodiversiteit op 

gronden van de overheden  

Versnelling NNN  

Hogere biodiversiteit, 

landschapsherstel en voor 

klimaatherstel door 

aanplant bomen 

Burgers zijn meer en 

actiever betrokken bij het 

herstel van de 

biodiversiteit 

 

  

Activiteiten 2021: 

Trekken van pilotprojecten 

NmdM 

Ontwikkelen aanpak hoe met 

natuurontwikkeling om te 

gaan 

Burgers stimuleren om met 

natuur aan de slag te gaan 

Begeleiding van 15 dorpen 

m.b.t. ondersteuning natuur  

Uitvoeren van Plan 

Boom/samenwerking BOSK  

Ontwikkelen platform 

biodiversiteit  

Uitvoeren  

communicatiecampagne 

biodiversiteit 

Op bedrijventerreinen 

ontwikkelen van natuur  

Output 2021: 

Koersdocument NmdM 

Programma 

Biodiversiteitsherstelpro

gramma 

Voorstel Platform 

biodiversiteit/ondersteu

ningsstructuur 

Ondersteuning 30 

Tsjoch op! projcten 

Start 4 voorbeeldproject 

en bedrijven en 

biodiversiteit 

1 campagne Wat we nou 

beleven 

Uitdeelactie  5.000 

bomen 

1 platform Fryslan 

zoemt 

4 bedrijventerreinen 
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actueel. Bij dit transitiethema betrekken we onze aangesloten organisaties en de Friese 

burger. We geven hun een stem in de maatschappelijke en politieke arena. We komen zelf 

met voorstellen hoe je de omgevingskwaliteit kunt herstellen. We voeren waar mogelijk zelf 

projecten uit en ondersteunen lokale initiatieven. Een mooi voorbeeld hiervan is het 

programma Donkerte langs de Waddenkust of de zwerfafvalcampagnes. We hebben met 

onze partners een samenhangende visie en aanpak die we gebruiken in discussies met de 

provincie, gemeenten en ondernemers: Natuerlik Fryslân 2050. Veel gemeenten, 

verenigingen en inwoners deden mee aan de zwerfafvalprojecten. Waarbij de inzet was niet 

alleen op te ruimen, maar vooral ook afval te voorkomen. Gericht op bewustwording en 

gedragsverandering. FMF heeft zich sterk gemaakt voor een provinciale verordening die 

natuur en landschap in Fryslân beschermt. 

  

 

Landbouw en voedsel 

In de provinciale landbouw brief van 2017 heeft de provincie het voornemen uitgesproken 

dat alle boeren in Fryslân natuur inclusief zouden werken in 2025. Om dat te kunnen 

bereiken is het van belang dat boeren die gaan overstappen gegarandeerd een duurzaam 

verdien model krijgen, ook op de lange termijn. Onze inzet is erop gericht dat er betaald gaat 

worden voor ecosysteemdiensten die de natuur inclusieve landbouw levert, zoals 

bijvoorbeeld het vastleggen van koolstof in de bodem, verminderde stikstofuitstoot, hoger 

waterpeil (in veengebieden), verbeterde grondwaterkwaliteit (door afname van onder 

andere kunstmest en bestrijdingsmiddelen), hogere biodiversiteit, etc. We hebben in 2021 

samen met (koploper)boeren CO2 verdienmodellen ontwikkeld en hebben deze met anderen 

gedeeld. Met boeren en tuinders hebben we projecten gestart om te duurzaam bodembeheer 

toe te passen. Daarnaast hebben we hard gewerkt aan het Aanvalsplan Grutto. Deze is medio 

  

Activiteiten 2021: 

Coördinatie activiteiten 

Nacht van de Nacht  

Uitwerking Platform 

donkerte Waddenkust 

Advisering provincie 

m.b.t. natuur, RO en 

veenweide 

Experimenteren met 

nieuwe vormen hoe met 

landschap om te gaan 

Ondersteuning burgers 

m.b.t. zwerfafval: Skjin 

Wetter en Fryslan 

zwerfafvalvrij 

 

Output 2021: 

vraagbaak RO: 50 

adviezen 

Natuerlik Fryslân 2050 

40.000 deelnemers 

Fryslân Zwerfafval 

schoon 

Zienwijze 

Omgevingsverordening 

Ongeveer 850 km aan 

waterwegen schoon 

gemaakt 

3 dorpen zijn ondersteund 

vanuit Wad een Nachtleven 

2000 deelnemers Nacht van 

de Nacht 

 

Effect: 

Het landschap is 

aantrekkelijker en 

gevarieerder geworden 

Omgevingskwaliteit is 

onderdeel van 

gebiedsprocessen, 

beleidsplannen overheid  

Er is grote waardering 

bij inwoners van Fryslân 

voor kwaliteit Fries 

Landschap 

Burgers worden 

vroegtijdig betrokken bij 

planprocessen 

Impact: 

Mooier en schoner 

Fries landschap 

Draagvlak bij burgers 

voor Landschap 

neemt toe  
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2021 gestart in 4 gebieden. Voor gemeenten zijn er bijeenkomsten georganiseerd over 

gemeentelijk voedselbeleid en is er een erfsessie georganiseerd gericht op de veehouderij.  

 

 

 

 

Circulaire economie en duurzaam leven 

Fryslân bruist van de kansen om groen herstel en de transitie naar een duurzame circulaire 

economie voor elkaar te krijgen. Samen met de Friese burgers. Enerzijds omdat de Friese 

burgers groot belang hechten aan de kwaliteit van hun leefomgeving, zich 

medeverantwoordelijk voelen hiervoor en zich graag inzetten via autonomie, 

zelfredzaamheid en samenwerkingsvormen. Anderzijds omdat de Friese burgers grote 

waarde toekennen aan natuur en landschap en rust en ruimte in Fryslân.  

 

Hier ligt dus een uitstekende basis om burgers actief aan de slag te krijgen met het 

verduurzamen van het eigen leven. Mensen kunnen makkelijker hun gedrag veranderen als 

de duurzame keuze aansluit bij hun dagelijkse gewoontes of wensen en dat is hier het geval.  

 

Met het (transitie)thema Duurzaam Leven en Circulaire Econome hebben we ingezet op het 

benutten van deze kans om de transitie naar een duurzamere samenleving te versnellen. Er 

is een campagne uitgevoerd samen met de NDC en andere partners onder meer gericht op 

het hergebruik van textiel en gezonde voeding. Er diverse ecologische voetprints uitgevoerd. 

Vragen zijn via het Servicepunt Circulaire economie beantwoord. 

Effect: 

 bewustwording Friese 

burger m.b.t. duurzaam 

voedsel 

Afstand tussen boer burger 

is verkleind 

Impact: 

Lagere CO2footprint 

Hogere biodiversiteit 

 

 

  

Activiteit: 

Campagne streekweek 

wordt uitgevoerd 

Weidelunches met 

boeren en burgers 

organiseren 

Ondersteuning 

Voedselnetwerk 

Output: 

Campagne Streekweek 

4 weidelunches 

3 bijeenkomsten 

voedselnetwerk 

Effect: 

Kennis bij boeren over impact 

biodiversiteit is vergroot 

De helft van de Friese 

veeboeren is natuurinclusief 

Afstand boer – burger is 

verkleind 

Integrale aanpak van 

problematieken in de 

landbouw (Biodiversiteit, 

klimaat, N2, Fosfaat, 

waterkwaliteit etc.) 

Samenwerking 

natuurorganisaties en 

landbouw is verbeterd 

Voor Friese boeren zijn er 

breed beschikbare 

verdienmodellen gekoppeld 

aan natuur, klimaat en korte 

ketens 

 

Impact: 

Toename van de 

biodiversiteit 

Er worden minder 

broeikasgassen 

uitgestoten en meer 

CO2 vastgelegd 

De lokale en regionale 

milieudruk van de 

landbouw is verlaagd 

m.b.t.  

bestrijdingsmiddelen, 

watergebruik, N- 

depositie en afname van 

vervoerskilometers  

Meer waardering van 

burgers voor de 

koploperboeren en de 

meerwaarde van hun 

producten 

  

Activiteiten 2021: 

Input leveren aan 

stikstof, veenweide en 

landbouwagenda 

Trekker pilot 

(gebieds)projecten 

Stikstof, veenweide, NIL 

Ontwikkelen nieuwe 

verdienmodellen 

landbouw 

Opzetten pilotprojecten 

agroforestry 

Ontwikkelen en 

uitvoeren campagne 

landbouw – burger 

Ontwikkelen aanpak 

Aanvalsplan grutto 

 

 

 

Output 2021: 

campagne boer – 

burger/streekzomer 

Erfsessie natuurinclusieve 

landbouw 

Kennissessie agroforestry 

3 bijeenkomsten gemeentelijk 

voedselbeleid 

Programma Feangreide 

Plan van aanpak Stikstof 

Petitie Aanvalsplan grutto 
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Netwerk en participatie 

Met slagkracht en draagvlak versnellen wij de duurzame transitie. Om dat mogelijk te 

maken zetten we vol in op de verbinding met natuur – en milieuorganisaties en met de 

Friese inwoners. We willen de spreekbuis zijn van alle organisaties in Fryslân die affiniteit 

hebben met natuur en milieu. Dat kunnen professionele organisaties zijn, maar ook 

vrijwilligersorganisaties die vaak lokaal opereren. We zijn van mening dat bij de transitie 

naar een duurzame samenleving de lokale initiatieven een prominente plek gaan krijgen.  

Onze rol was er in 2021 erop gericht de initiatieven en (lokale) groepen te faciliteren, 

spreekbuis te zijn namens hen en agenda zettend bezig zijn. Dat hebben we via de 

Provinciale Commissie Landelijk gebied gedaan, via het Olterterpoverleg, Dialoogsessies 

stikstof en het Bestuurlijk Overleg Feangreide. Ook hebben we vele vragen van leden en 

bezorgde burgers beantwoord. Vele vragen kwamen er onder meer over voedselbossen. Er 

waren goed bekeken en bezochte groenlunches onder meer over verdienmodellen van 

boeren en de Vegan Cowboy. 

 

 

 

Effect: 

Bewustwording en 

handelingsperspectief 

Friese burger vergroot 

Inwoners delen spullen 

en diensten  

Burgers kiezen bewust 

voor duurzamere 

levensstijl 

Lagere ecologische 

footprint Friese burger 

 

 

Impact: 

Duurzamere Friese 

levensstijl 

 

Grondstoffen worden 

efficiënter benut  

Duurzamere Friese 

economie 

Groen Herstel - minder 

druk op natuur en milieu 

Toegenomen 

eigenaarschap Friese 

huishoudens en dorpen 

op verduurzaming 

  

Activiteit: 

Uitvoering campagne 

Duurzaam Leven 

Aanjagen 

deeleconomie  

Toepassen tool om 

voetafdruk te meten 

Aanjagen Duurzaam 

Leven 

projectinitiatieven 

 

 

 

 

 

 

Output: 

campagne Duurzaam 

Leven//textiel) 

3 projectinitiatieven, 

waaronder textiel en koken 

1 Platform Servicepunt 

Circulair (landelijk)  

 5 gerealiseerde meting 

ecologische voetafdruk 

Burgeronderzoekspanel 

Duurzaam Leven 
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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 zeven 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 2021 kwam het bestuur viermaal bijeen, deels online vanwege de Coronacrisis, te weten op 

24 maart, 19 mei, 13 september en 25 oktober. In juni 2021 werden als nieuwe bestuursleden 

Effect: 

1 geluid vanuit natuur 

en milieu 

De aangesloten 

organisaties opereren 

effectiever 

Betrokkenheid 

burgers/aangesloten 

organisaties is vergroot 

Kennis bij aangesloten 

organisaties is vergroot 

 

 

Impact: 

Slagkracht waardoor 

de duurzame 

transitie wordt 

versneld 

Draagvlak bij burgers 

en maatschappelijke 

organisaties voor 

transitie is groot 

Er is geen 

versnippering van de 

diverse initiatieven 

en organisaties 

 

 

  

Activiteit: 

Spreken namens  

aangesloten 

organisaties 

Ondersteuning 

aangesloten 

organisaties en 

gebiedscommissies 

Coördinatie input 

Provinciale 

Omgevingsvisies/veen

weide/ PCLG 

Organisatie Grien 

Oerlis, Groen Lunch, 

ledenbijeenkomsten 

Intensivering en 

vernieuwing 

burgerparticipatie 

  

 

 

 

Output: 

 1 spreekbuis voor natuur 

en milieu 

220 adviezen  

7x Grien Oerlis 

2 ledenbijeenkomsten 

8  Groen Lunches 

1 nieuw lid 

Community met 25.000 

Friezen   

1x Griene Miening  
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verwelkomd dhr. J.J. van der Feen en dhr. O. Postma. In november trad dhr. P. de Haan af als 

voorzitter i.v.m. einde zittingsperiode. Dhr. Slager werd in november herbenoemd voor een 

volgende periode. 

 

Rooster van (her)benoeming 

 benoemd herbenoemd 
 

    

Dhr. M.J. Hoekstra, penningmeester nov 2019 juni 2020  herbenoeming juni 2024 

Dhr. J.D. Slager, secretaris nov 2013 nov 2017/nov 

2021 

 

Dhr. J.J. van der Feen, bestuurslid juni 2021  herbenoeming juni 2025 

Dhr. E.O. Folmer, bestuurslid juni 2014 juni 2018 herbenoeming juni 2022 

Dhr. E. Nutma, bestuurslid okt 2015 nov 2019 herbenoeming nov 2023 

Dhr. O. Postma, bestuurslid juni 2021  herbenoeming juni 2025 

 

Hoofd- en nevenfuncties van leden van het bestuur  

Als hoofd- en nevenfuncties zijn door de volgende leden de volgende meldingen gedaan. 

 

J.J. van der Feen 

• Productmanager HanzePro – Hanzehogeschool Groningen 

 

E.O. Folmer 

• Bestuurslid van de Waddenvereniging, dossier kennis & wetenschap 

• Eigenaar Ecospace, ecologisch onderzoek- en adviesbureau 

• Medeoprichter en eigenaar Sky Pilot UAS 

• Vrijwilliger bij KNRM Lemmer  

  

M.J. Hoekstra 

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

Hogeschool 

E. Nutma 

• Directeur st. Welzijn het Bolwerk in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel 

• Voorzitter doarpshûs De Twirre yn Wytgaard & penningmeester van “ús Forsetsje” 

 

J.D. Slager 

• Senior-Planoloog bij Gemeente Steenwijkerland 

• Voorzitter Stichting Jeugd Natuur Club 
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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. De huidige raad van toezicht 

bestaat uit 9 leden. 

De raad van toezicht heeft per 1 februari 2011 dhr. J.R. van der Werf benoemd als directeur. 

 

In 2021 kwam de raad van toezicht tweemaal bijeen, te weten op 21 juni en 15 november. 

Dhr. J.P. Persenaire trad in november 2021 af als lid van de Raad van Toezicht.  

 

Rooster van (her)benoemen en aftreden 

 benoemd herbenoemd herbenoeming aftredend 

Mw. I. Groenendaal juni 2019  juni 2022  

Dhr. A.J. IJzerman juni 2019  juni 2022  

Dhr. H. Jansen mrt 2016 mrt 2019  mrt 2022 

Dhr. W. de Jong juni 2019   juni 2022  

Dhr. D. Klijnstra mrt 2016 mrt 2019  mrt 2022 

Mw. J. van der Meer juni 2019  juni 2022  

Dhr. R.F. Oosterbaan mrt 2016 mrt 2019  mrt 2022 

Dhr. P.D.J. Steenhuisen juni 2019  juni 2022  

Dhr. W. Voorthuijsen juni 2019  juni 2022  

 

Hoofd- en nevenfuncties van leden van de raad van toezicht 31 december 2021 

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 

A.J. IJzerman 

• Bestuurslid vereniging Water Natuurlijk afd. Fryslân 

• Bestuurslid Stichting Belvedère Oranjewoud (eigenaar historische  uitzichttoren)  

• Secretaris Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | De Nije Boarn 

• Secretaris Vereniging de Opsterlandse Groene Parels (eigenaren parken en bossen) 

• Voorzitter Stichting Tointsje Leech (zelfvoorzienend leven rond vuurtoren Workum) 
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• 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 

• 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 

 

W. Voorthuijsen  

• Voorzitter bijenvereniging Leeuwarden e.o. 

 

Bureaumedewerkers 

Medewerkers in dienst getreden 

• Dhr. J. van Montfoort, per 15 februari 2021 

• Dhr. D. Kuiken, per 1 maart 2021 

• Mw. R. Dantuma, per 1 juli 2021 

• Mw. S. Bekkema, per 1 oktober 2021 

• Mw. M. van der Hoek, per 1 december 2021 
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Medewerkers uit dienst 

• Dhr. J. van Montfoort, per 31 augustus 2021 

• Dhr. D. Kuiken, per 30 augustus 2021 

• Dhr. S. Bijlsma, per 31 december 2021 

• Mw. H.Y.K. Pietersma, per 31 december 2021 

 

 

Per 31 december 2021 waren de volgende medewerkers in dienst 

• Mw. M. Antoine, secretaresse 

• Mw. S. Bekkema, thematrekker Klimaat en Energie 

• Mw. R. Dantuma, junior projectmedewerker 

• Mw. F. Hernamdt, projectleider programma Omgevingskwaliteit 

• Mw. M. van der Hoek, thematrekker Duurzaam Leven. 

• Mw. W. Koehoorn-Elzinga, hoofd bedrijfsvoering 

• 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 gestegen van 8,25 naar 10,01. De verdeling man/vrouw was voor 

alle medewerkers in 2021 43% man: 57% vrouw. Het verzuim in 2021 is 4,14% en daarmee 

gestegen ten opzichte van 2020 (1,94%). Dit kwam grotendeels door twee langdurige 

ziektegevallen in de organisatie, mede ten gevolge van Corona. Wat betreft de scholing van 

medewerkers zijn hun wensen en de wensen van de organisatie vastgelegd in hun 

persoonlijke ontwikkelingsplannen. In 2021 hebben wederom slechts een paar medewerkers, 

in verband met Corona, een korte opleiding kunnen volgen en werd daarbij minimaal 

gebruik gemaakt van het persoonlijke opgebouwde loopbaanbudget. Door vrijval van 

eerdere jaren en het uit dienst gaan van medewerkers vloeide een deel van het opgebouwde 

loopbaanbudget terug naar de reserves. Ook hebben er een beperkt aantal teamsessies 

plaatsgevonden. De personeelsvertegenwoordiging is in 2021 niet bijeengeweest. 

 

Integriteit 

De FMF kent een integriteitsbeleid dat gezamenlijk met alle landelijke milieufederaties is 

opgesteld en toegespitst is op de FMF. Het beleid is vastgesteld door het bestuur. Het geeft 

inzicht in de wijze waarop de verantwoording voor het integriteitsbeleid is belegd. 

Standaard ontvangen medewerkers die in dienst treden bij de FMF een te ondertekenen 

gedragscode integriteit met een expliciete beschrijving van de normen en waarden van de 

FMF. De FMF heeft een meldpunt waar schendingen veilig en vertrouwelijk door iedereen 

kunnen worden gemeld. Er zijn in 2021 geen meldingen binnen gekomen over ongewenste 

omgangsvormen en integriteit. In een teamoverleg is het onderwerp integriteit aan de orde 
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geweest, afgesproken is om in 2022 een sessie integriteit onder begeleiding van een extern 

deskundige te organiseren. 

 

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 

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 2021 zijn er zes 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 2021.  

 

Resultaat 2021 

Jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar omdat we nog steeds te maken hadden met 

Corona. Ondanks Corona, is het jaar afgesloten met een financiële plus van € 54.537,-. De 

totale omzet kwam uit op een bedrag van € 1.355.352. De aanvraag voor gebruikmaking van 

de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid werd ingetrokken. 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. In de lijn van het beleid is het resultaat van jaar 2021 toegevoegd aan de 

Continuïteitsreserve. Het streven is om binnen enkele jaren deze reserve naar het gewenste 

niveau te brengen. 

 

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. In jaar 2021 hebben studenten van de Thorbecke academie onderzoek 

gedaan naar het vermogensbeheer van soortgelijke organisaties. Het bestuur neemt hierover 

nog een beslissing. 

 

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 2021 is de top 9 van risico’s wederom besproken 

binnen het bestuur en aangevuld met beheersmaatregelen. Mede door het toetreden van 

nieuwe bestuursleden zal in 2022 de risicotelling in zijn geheel opnieuw worden uitgevoerd. 
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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 

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.  

 
Bijdrage Postcode Loterij maakt in iedere provincie een verschil 

 

 
Energietuinen is een van de projecten van de Natuur en Milieufederaties die mogelijk 

gemaakt wordt door de deelnemers van de Postcode Loterij. 

 

Dankzij de ruim 3 miljoen deelnemers van de Nationale Postcode Loterij gaat er in 2022 

ruim 361 miljoen euro naar 188 goede doelen die zich inzetten voor mens en natuur. De 

Natuur en Milieufederaties horen al sinds 1996 bij de goede doelen die op een bijdrage 

mogen rekenen. Ook het komend jaar ontvangen we opnieuw een bijdrage van 2,25 

miljoen euro van de Postcode Loterij: een aanzienlijk bedrag waar wij ontzettend blij mee 

zijn.  

 

Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties: “Met de bijdrage 

van de Nationale Postcode Loterij is het voor ons mogelijk om in iedere provincie een impact 

te creëren. 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.”  

 

Extra schenkingen 

Naast deze jaarlijkse bijdrage hebben de Natuur en Milieufederaties samen met WNF 

Nederland, Natuurmonumenten, ARK natuurontwikkeling en LandschappenNL eind 2021 

een extra schenking mogen ontvangen om overstromingen in Limburg tegen te gaan. Dit 

https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/postcode-loterij-schenkt-2-miljoen-euro-om-overstromingen-limburg-tegen-te-gaan/
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project gaat binnenkort van start. We zijn ook partner van CleanUpXL, een gezamenlijk 

gedragen en uitgevoerd project van de Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, Stichting 

Duik de Noordzee Schoon, BDS Harlingen en Friendship Offshore om 800.000 kilo rotzooi 

uit Noordzee te verwijderen. Begin 2021 heeft de Loterij financiering voor dit project 

toegekend. 

 

Mooie projecten 

In 2019 ontvingen we een extra schenking van 1,65 miljoen euro voor het project 

Energietuinen. Met dit project willen we zichtbaar maken dat grootschalige opwek van 

duurzame energie ook mooi kan zijn én kan samengaan met natuur en recreatie. In het 

najaar 2019 vielen we nogmaals in de prijzen, toen we te horen kregen dat Plan Boom mede 

dankzij de Postcode Loterij van start kon gaan.  Met een extra schenking van 2,25 miljoen 

euro willen we de komende jaren in heel Nederland 10 miljoen bomen gaan planten. 

 

De Natuur en Milieufederaties zijn de Postcode Loterij en alle deelnemers enorm dankbaar 

voor hun bijdrage. Met hun steun kunnen we ons blijven inzetten voor mooie en duurzame 

provincies. 

 

Besteding 

Het percentage van de middelen dat de Friese Milieu Federatie in 2021 besteed heeft aan 

haar doelstellingen ten opzichte van de baten bedroeg 96%. In de jaarrekening wordt de 

lastenverdeling nader beschreven. De kosten van beheer en administratie bedroegen in 2021 

15,11% van de totale kosten. In 2020 was dit 17,34%. Het bestuur heeft een 

maximumpercentage vastgesteld van 25%. 

 

Omzet 2021 

In 2021 heeft de FMF, ondanks Corona, een behoorlijke omzet gemaakt. Begroot was € 

995.000,-. De uiteindelijke omzet was € 1.355.352. 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 functioneren. In de volgende 

tabel staat aangegeven hoe dit per thema verdeeld is en hoe de verhouding is tussen de 

diverse inkomstenbronnen. 

 

https://cleanupxl.nl/
https://www.energietuinen.nl/
https://planboom.nl/


 

20 

 

 
 

Overige relevante financiële gegevens en kengetallen 

Het werkkapitaal is gestegen van € 521.000,-- in 2020 naar € 584.000,-- in 2021.  De 

liquiditeitsratio is van 3.1 in 2020 gedaald naar 2.8 in 2021. Voor de solvabiliteit geldt 

hetzelfde als voor de liquiditeit. De solvabiliteitsratio is van 69% gedaald naar 65%.  

De vermogensratio bedroeg in 2020 49%, deze is gedaald naar 44% in 2021. Ondanks de 

daling van enkele financiële kengetallen voldoen ze ruimschoots aan de veelal gehanteerde 

normen. Voor verdere financiële informatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2021. 

 

4. Verantwoording 

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

Vanaf 1 juli 2021 is de WBTR  van kracht. Dit is een wettelijke verplichting voor verenigingen 

en stichtingen. De FMF heeft een stappenplan doorlopen en is tot de conclusie gekomen dat 

zij voldoet aan de eisen die worden gesteld. Naar aanleiding van de stappen die zijn 

doorlopen, is afgesproken om het directiestatuut en de verantwoordingsverklaring op een 

paar punten aan te scherpen. 

 

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 

Opbrengsten jaar 2021 boekjaarsub- 

sidie begroot

boekjaar- 

subsidie

overige 

inkomsten

nationale 

postcode 

loterij/koepel 

nmfs

overheden

1. Klimaat en energie 70.000€           70.000€    3.912€               141.211€              109.452€            

2. Biodiversiteit en Natuur 55.000€           55.000€    52.123€             30.292€               162.824€            

3. Omgevingskwaliteit 45.000€           45.000€    134.780€           41.388€               88.649€             

4. Landbouw en Voedsel 82.000€           82.000€    26.112€             18.713€               66.004€             

5. Duurzaam Leven en Circulaire

    economie 40.000€           40.000€    75€                   23.031€               10.377€             

6. Netwerk en participatie 105.000€          105.000€  37.163€             11.480€               620€                  

   Overige 147€                 

Totalen 397.000€          397.000€  254.312€           266.114€              437.926€            
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erkenningsregeling zijn onderverdeeld: Missie/maatschappelijke waarde, middelen, 

activiteiten/organisatie, doelrealisatie, governance, verantwoording en belanghebbenden. 

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 in 2022 wordt afgerond.  

Ook vindt in 2022 de algehele hertoetsing plaats en zal worden bepaald of het keurmerk wordt 

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’. 

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 
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stichting te voeren. Het Directiestatuut zal in 2022 worden geëvalueerd. Er heeft een 

evaluatie plaatsgevonden van de governancestructuur van de FMF naar aanleiding van de 

nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die met ingang van1 juli 2021 

inwerking is getreden. De conclusie was dat de FMF aan de eisen van deze wet voldoet. Er 

zijn een paar kleine aanpassingen doorgevoerd.  

 

 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% beheer- 

en administratiekosten. De kosten van beheer en administratie zijn in 2021 15,11% 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; 

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 
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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 bestaat op 28 april 2022 50 jaar! Reden om daar volop aandacht aan te schenken. 

De FMF staat er op dit moment financieel maar ook organisatorisch en inhoudelijk goed 

voor. De meerjarige provinciale boekjaarsubsidie is tot en met jaar 2024 gegarandeerd. Ook is 

er een meerjarige overeenkomst gesloten met de Nationale Postcode Loterij. De FMF is volop 

op koers om haar doelen zoals gesteld in de Meerjarenvisie 2021 – 2024 te realiseren. 

 

  



 

24 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Bijlagen Jaarverslag 

2021 



 

2 

 

BIJLAGE TOELICHTING THEMAPLANNEN 

 

Naam activiteit 1: Klimaat en Energie Jaarplan 2021  

   

Beschrijving activiteit: 
Eindrapportage 2021 

Omschrijving 
van de activiteit: 

• Opstellen Monitor en analyseren van de 

jaarlijks voortgang CO2-reductie  

 

 

 

• Ontwikkelen en uitvoeren 

Publiekscampagne gericht op de Friese 

burger o.g.v. EnergieBesparing en 

Aardgasvrij 

 

• Betrekken en organiseren inbreng van 

lokale energie-initiatieven, natuur en 

landschapsorganisatie bij het RES 

proces. 

• Agenderen van thema's en leveren van 

input ten behoeve van de RES 

• Ontwikkelen van innovatie- en 

pilotprojecten o.g.v. slimme 

energiecombinaties en hernieuwbare 

energiegemeenschappen. 

• Ondersteunen van stakeholders bij 

uitvoering van projecten. 

• Ontwikkelen van projecten 

emissiereductie veenweide en 

koolstofvastlegging d.m.v. bomen/bos 

en andere 'groene' methoden als 

onderdeel van Platform CO2 Neutraal 

Fryslân (en programma Natuur) 

• Inbrengen van onze expertise o.g.v. 

klimaat (en biodiversiteit) bij ontwerp- 

en co-creatiesessies t.b.v. 

Klimaatbestendige Bedrijventerreinen. 

• Ontwikkelen van een natuurinclusief 

energieproject.  

• Analyse is verricht en Monitor is grafisch 

opgemaakt. Persbericht en 

achtergronddocument zijn geschreven. 

Publicatie in maart 2022.. 

• Campagne Sa Maklik is gelanceerd eind 2021. 

Een kleine 200.000 mensen hebben de 

campagne gezien. 676.551 weergaven.. 

• Inbreng van initiatieven en organisaties is 

opgenomen in FEA Ambitie, RES1.0 en 

UitvoeringsProgramma. 

• Thema’s zijn geagendeerd en input is geleverd 

t.b.v. RES (opgenomen in FEA Ambitie, RES1.0 

en UitvoeringsProgramma) 

• Met Friese partners meegewerkt aan 

ontwikkeling handreiking en project Slimme 

Energiecombinaties in de Regio. 

• Stakeholders zijn op diverse manieren (webinars 

/ persoonlijk advies) ondersteund bij de 

ontwikkeling van projecten.  

• Er is gewerkt aan 6 Valuta voor Veen projecten. 

Voor 2 van deze projecten zijn projectplannen 

ingediend bij de Stichting Nationale 

Koolstofmarkt. Voor 5 grondeigenaren heeft 

intake plaatsgevonden en zijn quick scans/CO2 

reductie berekening gemaakt. 

• Er is een inventarisatie gemaakt van de 

verschillende methoden welke zouden kunnen 

worden toegepast.  

• Ontwikkeling natuurinclusief energieproject is 

opgenomen in een LEEF aanvraag (Gemeente 

Heerenveen) van dorpen rond Heerenveen. 

 

Beoogde 
kwantitatieve  
resultaten:   

• CO2 Monitor Fryslân en 2 Publicatie(s) 

• FMF Publiekscampagne (o.g.v. 
EnergieBesparing en Aardgasvrij) 

• 4 Bijeenkomsten met de achterban 
leidend tot een gedragen 
Uitvoeringsagenda Regionale Energie 
Strategie  

• 2 KennisCafés t.b.v. delen van kennis 
projecten Klimaat & Energie 

• Ondersteuningsstructuur voor lokale 
initiatieven ingebed in de RES 
Uitvoeringsorganisatie 

• 2 emissiereductie projecten (landbouw 
en natuur en Valuta voor veen),  2000 
geproduceerde / uitgegeven CO2 
certificaten en verkenning toepassing 
nieuwe methodiek SNK 

• Monitor wordt gepubliceerd in maart 2022. 
Publicatie n.a.v. IPCC rapport + Kenniscafé 
Energiearmoede. 

• Energiebesparings Campagne Sa Maklik  

• Uitvoeringsagenda RES is gereed. 

• KennisCafé (fysiek) in oktober Zon op Dak en 
november Energiearmoede 

• Ondersteuningsstructuur / 
Uitvoeringsorganisatie RES wordt meegenomen 
bij het Uitvoeringsprogramma RES. 

• Emissiereductieprojecten zijn ontwikkeld, uitgifte 
van 2.102 CO2 certificaten in 2022 voor 2 
projecten.  

 

• Gestart met GLB pilot voor CO2 reductie en 
aanvraag gedaan voor methode blijvend 
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• Rapport Knelpunten en Kansen 
Klimaatbestendige Bedrijventerreinen 

• Projectplan Realisatie natuurinclusief 
energieproject  

grasland (CO2 vastlegging middels organische 
stofopbouw in de bodem) 

• Verkenning toepassing nieuwe methoden is 
afgerond. 

• Rapport Knelpunten en Kansen 
Klimaatbestendige Bedrijventerreinen nog niet 
beschikbaar 

• Projectplan natuurinclusief energieproject 
verschoven naar begin 2022 

Beoogde 
effecten: 
 

• Er is een substantieel lagere CO2-
uitstoot  

• Aandeel duurzame energieopwekking 
en energiebesparing is fors gegroeid 

• Er is draagvlak voor de energietransitie, 
projecten worden gemakkelijker en 
sneller gerealiseerd 

• Duurzame energie is zorgvuldig 
ingepast in het landschap met aandacht 
voor omgeving (mensen) en natuur 

 

Met de activiteiten en daaruit voortkomende 
resultaten wordt een bijdrage geleverd aan de 
beoogde effecten.  

Effectmeting:  
(hoe wordt het 
effect gemeten?)  

CO2 Monitor Fryslân (jaarlijks) 
Monitor Energietransitie Fryslân 

In maart 2022 publiceren we voor het eerst de CO2 
Monitor Fryslân gebaseerd op de cijfers van het 
RIVM en de Nederlandse Emissie Autoriteit.  
Provincie Fryslân publiceert de Monitor 
Energietransitie Fryslân. De monitor is gekoppeld 
aan de doelen van het provinciaal beleid.  
 

Samenwerkingsp
artners: 

Aangesloten organisaties natuur en milieu  
Lokale overheden (gemeenten en provincie) 
Samenwerkingspartners (bv waterschap, 
landbouw, gebiedscoöperaties, 
ondernemers, Ûs Koöperaasje, 
woningcorporaties, netbeheerders, FSFE, 
SNK, Platform CO2 Neutraal, NDC 
Mediagroep)  
Burgergroepen / Energiegemeenschappen  

Ook samen gewerkt met FSP, TNO voor een 
Kenniscafé. Eerste verkenning met Energieteam 
Fryslân om samenwerking in 2022 te bespreken. Van 
Hall Larenstein. En Valuta voor Veen met agrarische 
collectieven en LTO.  

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

FMF-websites en social mediakanalen 
Nieuwsbrief  
Persberichten 
Radio- en televisie-interviews  

Twintig Klimaat en Energie gerelateerde  
publicaties 

Andere relevante 
punten: 

Global Goal 7: betaalbare en duurzame 
energie 
Global Goal 11: duurzame steden en 
gemeenschappen 
Global Goal 13: klimaatactie 

 

Eindresultaat 

 
Nagenoeg alle afgesproken resultaten zijn gehaald. Aantal resultaten zijn doorgeschoven naar 
(begin) 2022, maar zijn volop in voorbereiding. Met onze bijdrage aan de diverse projecten hebben 
we aanzienlijke impact weten te maken. 
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Naam activiteit 2: Biodiversiteit en natuur 2021  

Beschrijving activiteit: 
Voortgang 2021 

Omschrijving 
van de activiteit: 
 

• Uitvoeren van Plan Boom en stimuleren 

burgers om zelf bomen te planten 

• Ontwikkelen van nieuwe wijze van 

natuuraankoop en inrichting via NmdM 

(Natuer mei de Mienskip) voor heel 

Fryslân 

• Bied een platform aan rond 

biodiversiteit met andere stakeholders 

• Leveren i.s.m. de aangesloten 

organisaties input voor het 

biodiversiteitsherstelprogramma 

• Ondersteuningsstructuur/loket voor 

vragen van burgers over biodiversiteit 

• Ontwikkelen en uitvoeren van 

communicatiecampagne rond 

biodiversiteit  

• Stimuleren van bedrijven om met natuur 

aan de gang te gaan 

• Gemeenten stimuleren om met natuur 

aan de gang te gaan 

• Helpen om lokale initiatieven te laten 

slagen 

 

• Voor plan Boom fruitbomenuitdeelactie gehouden, 

input bossenstrategie, samenwerking uitgewerkt en in 

gang gezet met Bosk en Urgenda. 

• Meegewerkt aan NmdM met bijdrage aan Tsjoch op!, 

programmateam, stuurgroep en diverse werkgroepen. 

Onder meer enquête opgesteld om respons te krijgen 

op nieuw aanbod. 

• 2 platformbijeenkomsten gehouden voor Fryslan 

Zoemt, inbreng geleverd voor provinciedekkend 

platform in het kader van het 

biodiversiteitsherstelprogramma en alvast 

proefgedraaid met platform in NO. 

• In kernteam van het biodiversiteitsherstelprogramma 

inbreng geleverd en kwartiermaker geweest voor 

thema kennis ontwikkelen. Jaarprogramma is gereed 

en start in 2022.  

• Communicatiecampagne wat Zullen We Nou beleven 

gehouden in de zomer (Summer of Love) en 

najaarscampagne (Doe even niks) uitgevoerd.  

• Gestart met project klimaatbestendige 

bedrijventerreinen (zie thema klimaat), meegewerkt 

aan landelijk voorstel voor groeifondsaanvraag voor 

vergroening van bedrijventerreinen en afronding 

project A7. 

• Opzet gemaakt voor ondersteuningsstructuur lokale 

biodiversiteitsinitiatieven. Kern is de website 

biodiversiteit.frl. Deze ondersteuningsstructuur wordt 

onderdeel van het biodiversiteitsherstelprogramma.  

• Diverse lokale initiatieven zijn ondersteund door de 

projecten Natuerlik Ferskaat NW en NF mei de 

Mienskip NO en Tichterby de Natuer. Daarnaast 

diverse initiatieven ondersteund met raad.   

 

Beoogde 
kwantitatieve  
resultaten:  
 

• 150.000 geplante bomen 

• Nieuwe wijze van natuuraankoop en - 
inrichting (NmdM) is vastgesteld 

• Start met 4 pilots Natuer mei de 
Mienskip 

• 1 provinciedekkend herstelprogramma 
biodiversiteit 

• Bereik van 200.000 Friezen met 
campagne/100.000 Friezen gaan aan 
de slag met natuur 

• 25 begeleide lokale initiatieven/4 
gemeentelijke biodiversiteitsplannen/10 
bedrijven gaan aan de slag met natuur. 

• Begeleiding dorpen m.b.t. biodiversiteit 
(NW 10 dorpen, NO 4 dorpen) 

 
 

• Er zijn ruim 5.000 fruitbomen uitgedeeld. I.v.m. 
corona zijn deze naar de locaties/mensen thuis 
gebracht.  

• Als pilot zijn met meerbomen.nu ruim 4.000 
zaailingen met vrijwilligers uit een natuurgebied 
geoogst en bij particulieren gepland.  

• Nav oproep om grond voor boomaanplat ana te 
bieden hebben 80 grondeigenaren zich gemeld. Goed 
voor 20 hectare grond en 120.000 bomen  

• Input geleverd op bossenstrategie waarin ambitie is 
opgenomen om enkele honderden hectares 
bos/landschapselementen aan te gaan planten.  

• Samenwerking met Arcadia/Bosk opgestart in 
gezamenlijk streven om de komende jaren 700.000 
bomen te gaan planten. 

• Biodiversiteitsherstelprogramma is opgesteld inclusief 
jaarwerkplan. Organisatie staat in de startblokken. 

• NmdM is in afrondende fase en vervolgaanbod is 
uitgewerkt. Dit aanbod wordt in eerste kwartaal 2022 
aangeboden aan provinciale staten.  

• 2 pilots NmdM uitgevoerd waaronder Tsjoch Op 

• Met Biodiversiteitscampagne meer dan 200.000 
Friezen bereikt.  
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• Op 4 bedrijventerreinen projecten op het gebied van 
biodiversiteit uitgevoerd. 

• Begeleiding van 15 dorpen m.b.t. ondersteuning 
natuur uitgevoerd. Daarnaast zijn er in Sudwest 3 
dorpen bijgekomen. O.a. workshops, website en vele 
concrete maatregelen uitgevoerd.  

• Er is 1 platform Fryslan zoemt operationeel 
 

Beoogde 
effecten: 
 

• Burgers, gemeenten en bedrijven 
hebben meer bomen op hun eigendom 
staan waardoor CO2 wordt opgeslagen, 
de biodiversiteit is verbeterd en het 
landschap is versterkt  

• Er is een nieuwe werkwijze uitgetest 
waarmee het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) in Fryslân sneller gerealiseerd 
wordt, met meer draagvlak, meer 
samenwerking en waarbij er meer 
natuur wordt gerealiseerd dan zonder 
deze vernieuwing 

• Er vindt meer kennisdeling, onderlinge 
afstemming en samenwerking plaats bij 
de diverse stakeholders  

• Er is 1 samenhangend door alle partijen 
onderschreven provinciaal 
biodiversiteitsherstelprogramma met 
een gezamenlijk doel 

• Er is beter zicht op het ondersteunen 
van burgers om de biodiversiteit te 
verbeteren 

• 100.000 burgers hebben zich actief 
ingezet om de biodiversiteit te 
verbeteren  

• Meer bedrijven en gemeenten zijn 
bekend met welke maatregelen er 
getroffen kunnen worden en hoe dat 
aangepakt kan worden 

• Overheden hebben een meer en beter 
samenhangend beleid rond 
biodiversiteit en er zijn meer financiële 
middelen voor beschikbaar   

• Burgers weten meer over het verhogen 
van de biodiversiteit en wat zij er zelf 
aan kunnen doen en ondernemen actie 

 
 

• Burgers hebben meer bomen op hun eigendom staan 
waardoor CO2 wordt opgeslagen, de biodiversiteit is 
verbeterd en het landschap is versterkt  

• Er is een nieuwe werkwijze – NmdM - uitgetest 
waarmee het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in 
Fryslân sneller gerealiseerd wordt, met meer 
draagvlak, meer samenwerking en waarbij er meer 
natuur wordt gerealiseerd dan zonder deze 
vernieuwing 

• Er vindt meer kennisdeling, onderlinge afstemming en 
samenwerking plaats bij de diverse stakeholders door 
het herstelprogramma biodiversiteit, Fryslan Zoemt en 
platform wat in voorbereiding is.  

• Er is 1 samenhangend door alle partijen 
onderschreven provinciaal 
biodiversiteitsherstelprogramma met een gezamenlijk 
doel. Is onderschreven en is in jaarprogramma 2022 
verder uitgewerkt.  

• Er is beter zicht op het ondersteunen van burgers om 
de biodiversiteit te verbeteren door de diverse 
projecten in de dorpen.  

• Burgers weten meer over het verhogen van de 
biodiversiteit en wat zij er zelf aan kunnen doen en 
ondernemen actie door de campagne biodiversiteit en 
door de publicatie Aan de Slag met Biodiversiteit 
(oplage 3.000 stuks).  

 
 

Effectmeting:  
(hoe wordt het 
effect gemeten?) 
 

• Aantal voorbeeldprojecten wordt 
bijgehouden evenals de publiciteit die 
hiermee gegenereerd wordt 

• Aantal mensen wat betrokken is bij de 
voorbeeldprojecten 

• Aantal mensen welke bereikt is via 
diverse media-uitingen 

• Aantal voorstellen wat opgenomen is in 
programma’s en visies van overheden 

• Impactmeting Natuur- en Milieu 
Federaties 

• 25 voorbeeldprojecten waarvan 18 met Natuerlik 
Ferskaat, 2 met Natuer mei de Mienskip, 4 
bedrijventerreinen en 1 met plan Boom. 

• Vele honderden mensen doen mee met deze 
voorbeeldprojecten. 

• Via de campagne Wat Zullen We Nou Beleven zijn in 
ieder geval 200.000 en rond de plan Boom acties zijn 
nog eens 120.000 Friezen via de provinciale media 
bereikt. Met de folder Aan de Slag met Biodiversiteit 
zijn in ieder geval 60.000 Friezen via de krant en 
1.500 via de folder bereikt.  

• Diverse voorstellen zijn opgenomen in de 
Bossenstrategie, Biodiversiteitsherstelprogramma, 
biodiversiteitsbeleid van Wetterskip Fryslân, 
provinciaal voorstel voor reductie van 
bestrijdingsmiddelen, provinciale 
omgevingsverordening en het vervolgaanbod van 
Natuer mei de Mienskip.  
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Samenwerkingsp
artners: 

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

Natuurterreinbeherende organisaties, LTO, Wetterskip 
Fryslân, het Friesch Grondbezit, diverse bedrijven, diverse 
gemeenten, diverse dorpsbelangen, diverse agrarische 
natuurverenigingen, diverse agrarische bedrijven, 
provincie Fryslân, Landschapsbeheer Friesland en diverse 
andere aangesloten organisaties, Hogeschool Van Hall, 
Mar en Klif, Silence of the Bees, IVN, Bosk. 
 
Nieuwe samenwerkingspartners zijn o.a. 
Urgenda/Meerbomen Nu, diverse dorpsbelangen en 
sportverenigingen. 

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

• Pers- en krantenberichten 

• Diverse social mediakanalen 

• Media campagne 
(biodiversiteitscampagne) 

• Brochure (digitaal) met goede 
voorbeelden 

• Via websites 

• Opinie (met ondersteuning voor 
realisatie) 

 

• Pers- en krantenberichten 

• Diverse social mediakanalen 

• Media campagne (biodiversiteitscampagne) 

• Brochure Aan de Slag met Biodiversiteit (digitaal en 
op papier (3.000 stuks) met goede voorbeelden. 

• Via websites w.o. Natuerlik Ferskaat 

• Opinie (met ondersteuning voor realisatie) 2 Te Gast 
artikelen 

 

Andere relevante 
punten: 

  

Resultaat 2021 

 
Alle afgesproken resultaten zijn gehaald. Met onze bijdrage aan de diverse projecten hebben we 
aanzienlijke impact weten te maken. Soms beleidsmatig (biodiversiteitsherstelprogramma, 
Bossenstrategie, Natuer mei de Mienskip), vaak heel praktisch (plan boom) 
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Naam activiteit 3: Omgevingskwaliteit 2021  

Beschrijving activiteit: 
Voortgang 2021 

Omschrijving van de 
activiteit: 
 

• Maken van een breed gedragen 

provinciaal landschapsplan 

• Agenderen van onderwerpen in het 

kader van 2021 Jaar van het 

landschap, Arcadia in 2022 en 

Waddentriënale 2023 

• Uitvoeren van campagne Nacht van 

de Nacht 

• Ondersteuning initiatieven Donkerte 

in het Waddengebied 

• Advisering op het gebied van 

landschap en RO (o.a. via PCLG) 

• Ondersteuning van aangesloten 

organisaties op het gebied van RO 

• Komen met innovatieve concepten en 

ideeën om omgevingskwaliteit te 

verbeteren zoals Blue zones, 

energielandschappen, kwaliteit 

bedrijventerreinen  

• Acties om inwoners van Fryslân te 

betrekken bij kwaliteit Fryslân, zoals 

aanpak zwerfafval. Maken daarbij 

gebruik van nieuwe democratische 

vormen 

• Skjin Wetter campagne is conform afspraak 

uitgevoerd. 6 deelnemende gemeenten + 

Wetterskip Fryslân. Kunstproject uitgevoerd 

i.s.m. D’Drive van Friesland College.  

• Aanpak Zwerfafval Gemeente Harlingen 2021-

2023 opgeleverd met de titel: De Schoonste 

Stad aan het Wad.  

• Aanbieding prijs Skjin Wetter 2020 

georganiseerd op 14 april met WF. Geprinte 

boot van PP afval van Skjin Wetter 2020.  

• Samen met Nederland Schoon het vervolg van 

de pilot Friesland 100% Zwerfafvalvrij uitgevoerd 

• Het breed gedragen landschapsplan Natuerlik 

Fryslan 2050 is gerealiseerd en gepresenteerd 

in een Groen Lunch 

• Nacht van de Nacht campagne is uitgevoerd. 

• De projecten voor Donkerte in het 

Waddengebied zijn uitgevoerd.  

• Afstemming geweest met Arcadia over BOSK 

• Deelname aan landelijk programma 

Omgevingswet, Cursussen en website zijn 

ontwikkeld. 

• Projectvoorstel is ontwikkeld m.b.t. 

klimaatneutrale bedrijventerreinen 

• 20 aangesloten organisaties zijn ondersteund 

m.b.t. RO zaken (waarvan diverse organisaties 

meerdere malen). 

Beoogde 
kwantitatieve  
resultaten:  
 

• Een Friese Landschapsvisie 

• Symposium over landschap 

• 2.500 mensen doen mee aan 
donkerte activiteiten 

• 3 dorpen worden ondersteund m.b.t. 
aanpak licht 

• 20 adviezen voor 
gemeenten/provincie 

• 12 adviezen aangesloten organisaties 

• Cursus Omgevingswet 

• 2 innovatieve RO-concepten 

• Campagne, TV serie/ cross mediale 
aanpak  

• 10.000 Friezen doen mee met 
zwerfafval aanpak 

 

• Skjin Wetter: 57 theaterlessen op VO scholen. 

2000+ deelnemers van 35 verenigingen, vo 

scholen en instellingen 

• Ongeveer 850 km aan waterwegen 

schoongemaakt. 

• 2000 deelnemers Skjin Wetter 

• 40.000 deelnemers Fryslan Zwerfafval schoon 

• Nieuwe website Skjin Wetter 

• De Friese landschapsvisie is gereed en 
gepresenteerd met als titel NF2050 

• 2.000 mensen hebben digitaal en fysiek mee 
gedaan aan de donkerte activiteiten 

• 3 dorpen zijn ondersteund vanuit Wad een 
Nachtleven 

• 25 adviezen aan gemeenten en provincie 

• 12 adviezen aangesloten organisaties 

• Website Omgevingswet gereed 
 

Beoogde effecten: 
 

• Er is bij alle overheden meer 
aandacht, focus, samenhang in de 
aanpak voor landschap in het beleid 
en uitvoering daarvan (bv bij 
veenweide, energie, natuur).  

• Gemeenten, bedrijven, burgers 
houden rekening met het belang van 
donkerte en negatieve gevolgen van 
teveel licht 

• Veel aandacht voor de landschappelijke en 
ruimtelijke kwaliteit van Fryslan. Doelgroep zijn 
overheden en de Friese inwoner 

• Burgers zijn actief bezig om hun leefomgeving 
mooier te maken bv als het gaat om zwerfafval 
en donkerte 

• Burgers en aangesloten organisaties zijn 
ondersteund bij RO processen 
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• Burgers, maatschappelijke 
organisaties worden tijdig betrokken 
in planprocessen 

• Het belang van Omgevingskwaliteit 
wordt vroegtijdig meegenomen in de 
Omgevingsvisies van provincie en 
gemeenten 

• Aangesloten organisaties zijn 
geïnformeerd over de Omgevingswet 

• Friese burgers realiseren zich hoe 
mooi Fryslân is en gaan er mee aan 
de slag om deze mooier te maken 

• Minder zwerfafval op verhardingen en 
in het water 

 

• Eerste stappen zijn gezet als het gaat om de 
implementatie van de Omgevingswet 

•  

Effectmeting:  
(hoe wordt het effect 
gemeten?) 
 

• Impactmeting Natuur- en Milieu 
Federaties  

• Aantal projecten en adviezen 

• Registratie aantal kilometers 
schoongemaakte waterwegen en 
oevers 

• Zwerfafvalmeting 

• Aantal RO adviezen (= 80) 

• Aantal kilometers schoongemaakte watergangen 
(=600 km) 

 

Samenwerkingspartne
rs: 

Natuurbeherende organisaties, provincie 
Fryslân, Wetterskip Fryslân, 
Landschapsbeheer Friesland, gemeenten, 
natuur en milieufederaties, Nederland 
Schoon, IVN, Fries museum; LF 2028; 
Merk Fryslân 

Extra samenwerking met Arcadia, 
watersportverenigingen, gemeenten, Nederland 
Schoon, Omrin, dorpen 

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

FMF-websites en social mediakanalen 
Nieuwsbrief  
Persberichten landelijke, regionale en 
lokale kranten, NDC-mediagroep 
Ik ben Bewust 
Radio- en televisie-interviews 
Wat zullen we nou beleven campagne 
Groen Lunch 
Symposium 

Webinar Natuerlik Fryslan 2050 
Artikelen in kranten 
 

Andere relevante 
punten: 

  

Eindresultaat 

Alle afgesproken resultaten zijn gehaald. Ondanks corona veel deelname aan de 
publieksactiviteiten (Skjin Wetter, Donkerte). Aantal RO adviezen op “normaal” niveau, maar 
neemt wel toe o.a. vanwege gemeentelijke Omgevingsvisies 
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Naam activiteit 4 : Landbouw en voedsel jaarplan 2021  

Beschrijving activiteit: 
Voortgang 2021 

Omschrijving  
van de activiteit: 
 

• [A] Minimaal 5 erfsessies, op 

minstens 5 boerderijen (van onder 

andere boeren die een korte keten 

hebben) in de provincie eten 20 

boeren samen met 20 burgers op 

het erf van een lokale boer en 

maken daarna samen een eerste 

aanzet voor natuurinclusieve 

aanpak en/of korte keten in het 

gebied waarin ze wonen als 

onderdeel van de boer burger 

campagne.  

 

• [B -1] Samen met de NMFs een 

landelijk congres organiseren over 

ecosysteemdienst verdienmodellen 

(i.s.m. met deltaplan biodiversiteit) 

samen met boeren (met onder 

andere Carola  

Schouten opent het congres en LNV 

sponsort). 

• [B -2] Naar aanleiding van de 

uitkomsten van het congres over 

verdienmodellen, het meest 

belovende verdienmodel uit gaan 

werken zoals dat ook met valuta 

voor veen is gebeurd 

 

• [C] Een creatieve bijeenkomst met 

buitenstaanders om buiten de 

geijkte paden na te denken over 

een integrale aanpak van de 

landbouw ‘ crisis’  

 

• [D] Benen op tafel sessie met 

waterleidingbedrijven en 

waterschappen om na te denken 

over de ecosysteem diensten 

waterkwaliteit en waterberging 

 

• [E] Ontwikkelen van een monitor 

Landbouw en Voedsel in 

samenwerking met Van Hall 

Larenstein plus uitvoeren van een 

meting  

 

• [F] Ontwikkelen en geven van 

(online)training voor 

dorps/stadsboeren en 

korteketens/bodem om kennishiaten 

op te vullen. 

 

• [A] Erfsessies: in Coronatijd 5 fysieke 

Erfsessies is niet haalbaar gebleken. In plaats 

daarvan is er een grote 1 grote rijk gevulde 

Erfsessie gerealiseerd. Deze Erfsessie 

‘Natuurinclusieve melkveehouderij’ heeft in 

november plaatsgevonden op het erf van boer 

Bart in Rotstergaast. Met een breed 

deelnemersveld zijn ideeën verkend en 

gegenereerd voor mogelijke extra 

verdienmodellen voor natuurinclusieve 

melkveehouderij.  

• [B 1 en 2]  In april is een bijeenkomst over CO2 

verdienmodellen georganiseerd voor boeren, 

agrarische coöperaties, LTO Noord, TBO’s, 

Rabobank en andere belangstellenden. In 

november is er een webinar 

‘Ecosysteemdiensten’ georganiseerd met 

sprekers gedeputeerde Klaas Fokkinga, 

landschapsarchitect Peter de Ruyter en 

melkveehouder Pieter van der Valk.   

• [C] Creatieve bijeenkomst buitenstaanders 

aanpak ‘landbouwcrisis’: hiervoor is een 

concept uitgewerkt.  

• [D] Benen op tafel sessie: Met Vitens en 

provincie zijn gesprekken gevoerd over 

provinciale drinkwaterstrategie. Er is nog geen 

gezamenlijke concrete aanpak. 

• [E] Monitor Landbouw en Voedsel: uitgebreide 

verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden 

voor het opzetten en uitvoeren van een 

betrouwbare monitor Landbouw en Voedsel. De 

eindconclusie is dat dit niet mogelijk is omdat 

cruciale gegevens ontbreken.  

• [F] Trainingen Korte keten/bodem: 10 Friese 

tuinders van de koude grond hebben vanuit het 

project Vitale Friese Bodem (FMF, Mulder 

Agro, StichtingCO2LFarming) een vitale 

bodemtraining gevolgd. Dit in combi met een 

plan op maat per tuinder, toepassing in de 

praktijk en metingen achteraf. Kennis en 

ervaringen zijn gedeeld met een breder publiek 

via de media, via publicaties en via een 

compilatiefilm.  

• Er blijkt een kennisbehoefte te zijn van boeren 

die willen ‘boeren in balans met het veen’ en 

boeren die aan de slag willen met Agroforestry 

en zijn er meer tuinders die aan de slag willen 

met Vitalere bodems. Voor deze 3 groepen zijn 

door de FMF 3 projectaanvragen (3-jarig 

programma) gehonoreerd  bij de 

Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering 
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• [G] Uitwerking Gruttoaanvalsplan 

 

 

• [H] Gebiedsprojecten veen/stikstof 

 

• Opzetten en uitvoeren monitor 

Landbouw en Voedsel [STAAT AL 

ONDER E] 

 

• [I] Overdragen Streekzomer & 

eetbaarfriesland FRL  

 

• [J] Gemeentelijk voedselbeleid met 

10 gemeentes verder ontwikkelen  

 

Overig: 

• Werkplaats Voedselbossen Noord 

Nederland 

en Educatie (SABE). Deze projecten zijn 

gestart. 

• Via een kennissessie Agroforestry in Fryslân in 

december is uitleg gegeven over de vele 

perspectieven van Agroforestry en zijn 

handvatten aangereikt aan belangstellenden 

die hiermee aan de slag willen gaan. Idem voor 

Duurzaam bodembeheer. Hierover is het  

webinar Friese Vitale Bodem gegeven in 

oktober.  

• [G] Voor Grutto Aanvalsplan zijn CO2 

berekeningen gemaakt, adviezen geschreven 

voor toepassing op gebiedsniveau en 

vergelijkingen gemaakt tussen criteria voor het 

aanvalsplan en criteria vanuit zuivel 

keurmerken. Ook zijn er afspraken met LNV en 

IPO gemaakt over financiering van het plan 

voor de periode 2021 – 2024. Voorbereidingen 

zijn getroffen van start te gaan in vier gebieden. 

Er is een petitie aangeboden aan de 2e kamer. 

• [H] Gebiedsprojecten stikstof: meegedaan aan 

dialoogsessies stikstof en aanbod 

gebiedsaanpak ingediend. Mede vanwege vele 

landelijke en provinciale discussies zijn we nog 

niet toegekomen aan de uitvoering. 

• Gebiedsprojecten veen. Van de diverse 

gebiedsprojecten komen er  twee in de 

planfase. FMF faciliteert de diverse 

gebiedsprocessen door 

gebiedsvertegenwoordigers natuur af te 

vaardigen en deze waar mogelijk te 

ondersteunen. In kader van VvV bij 5 

gebiedsprocessen betrokken/opgezet. 

•  [I] Eetbaarfryslân.frl: is doorlopend 

geactualiseerd. De Streekzomerfietsroutes 

actualisatie is uitgevoerd.  

• [J] Gemeentelijk Voedselbeleid: 3 

bijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders 

en medewerkers van gemeenten over 

gemeentelijk voedselbeleid. 

 

Overig: 

• Werkplaats Voedselbossen Noord Nederland. 

In september vond een bijeenkomst plaats in 

het  Voedselbos Stadspark Groningen. 

Verzelfstandiging van deze COP gerealiseerd.  

• Input geleverd voor de Landbouwagenda. 

Deelgenomen aan twee overlegtafels (Made in 

Fryslân, meerwaarde door korte ketens,  de 

Landbouwtafel Grondgebondenheid als 

meerwaarde), ingesproken op een hoorzitting 

van PS en aangemeld voor diverse agenda-

onderwerpen die na vaststelling in een 

uitwerkings/uitvoeringsproces worden 

opgepakt. Deelname in de Noordelijke 

versnellingsagenda. Drie bijeenkomsten. 

 



 

11 

 

Beoogde  
kwantitatieve  
resultaten:  

• 100 nieuwe boeren toegevoegd aan 
ons netwerk, 5 natuurinclusieve 
landbouw aanpakken voor 5 
Natura2000 gebieden en 5 korte 
keten aanpakken voor 5 gebieden 

• Oprichting of aansluiten bij landelijk 
kennisnetwerk nieuwe 
verdienmodellen n.a.v. het 
landelijke congres nieuwe 
verdienmodellen  

• 5 gebied hebben een inspraak plan 
voor een NIL aanpak, waarin ook 
klimaat, agroforestry, 
dorps/stadsboeren en/of korte 
ketens een rol spelen door middel 
van een participatieproces waar 
onder andere de erfsessies 
onderdeel van uitmaken. 

• Monitor Landbouw en Voedsel 
ontwikkeld om jaarlijks te kunnen 
gaan publiceren 

• Een (online)training ontwikkeld voor 
dorps/stadsboeren en korteketens 

• Streekzomer & eetbaarfriesland 
FRL staan op eigen benen aan het 
einde van 2021 

 

• 100 nieuwe boeren toegevoegd aan ons 
netwerk luk.. Het netwerk groeit hard door o.a. 
projecten als Vitale Friese bodem (10), 
projecten rond C02vastlegging (20plus), project 
Boeren in balans in het Veen(13), Erfsessies 
(10+), Grutto Aanvalsplan 10+), Boeren met 
Bomen en Struiken (10), bijeenkomst 
CO2verdienmodellen (20+) e Streekzomer 
fietsroutes langs deelnemende boeren (20+) 

• 2 gebiedsplannen nagenoeg gereed 

• Besloten is om geen monitor te maken 

• Financiering Aanvalsplan grutto (69 miljoen) is 
geregeld 

• Petitie Aanvalsplan Grutto met 80.000 
handtekeningen 

• Analyses verdienmodellen aanvalsplan grutto 
gereed 

• Werkplaats voedselbossen 50 hulpvragen 

voedselbossen beantwoord..  

• Eetbaar Fryslan 11 recepten ontwikkeld en 

gekoppeld aan de bestaande fietsroutes, 1 

nieuwe route ontwikkeld in het kader van de 

Good Food Club, 3 kookworkshops en 2 

kindermenu’s gerealiseerd gekoppeld aan de 

routes. 

 

Beoogde effecten: 
 

• Afstand boer – burger is verkleind 

• Er komt meer bekendheid en 
draagvlak voor nieuwe 
verdienmodellen bij boeren, die 
gebaseerd zijn op het betalen voor 
ecosysteemdiensten 

• Integrale aanpak van 
problematieken in de landbouw 
(Biodiversiteit, klimaat, N2, Fosfaat, 
waterkwaliteit etc.) 

• Boeren en/of gebieden melden zich 
aan bij FMF om met het verzoek om 
gebruik te kunnen maken van de 
erfsessie aanpak   

• Kennis bij boeren over 
natuurinclusieve landbouw is 
vergroot 

• Boeren spelen een grotere rol in de 
communicatie en marketing rond 
hun producten richting burgers  

• Er is bereikt dat in de Friese Mienskip 
meer kennis, draagvlak en 
handelingsperspectief bij burgers, 
bedrijven en overheden is t.a.v. 
ecosysteemdiensten. 

 

• Nieuwe verdienmodellen in kader 
ecosysteemdiensten en het Grutto 
Aanvalsplan zijn concreter geworden  

 

• De bekendheid bij de boeren en burgers over 
belang NIL is toegenomen. 

 

• De rol en positie van de koploperboeren is 
sterker geworden 

 

• Samenwerking in de zuivelketen is versterkt 

Effectmeting:  
(hoe wordt het effect 
gemeten?) 
 

Aantal deelnemers erfsessies (boeren 
en burgers) 
Aantal deelnemers congres 
verdienmodellen 
Aantal deelnemers training 
dorps/stadsboeren en korteketens 
 

• 1 Erfsessie Natuurinclusieve Melkveehouder: 
30 deelnemers 

• 1 Webinar Ecosysteemdiensten: 130 
livestreamdeelnemers 

• 1 webinar Friese Vitale Bodem: 196 
livestreamkijkers 

• 1 kennissessie Agroforestry in Fryslân  

• 1 GroenLunch ‘Melk maken uit gras, maar dan 
zonder de koe’ 

• 10 tuinders en 15 boeren aan de slag met 
duurzaam bodembeheer via de projecten 
Friese Vitale Bodem en Boeren in Balans met 
het Veen 

• Streekzomer: 1 nieuwe fietsroute ontwikkeld en 
3 kookworkshops, 2 kindermenu’s en 11 
recepten gekoppeld aan de fietsroutes 
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• 3 online bijeenkomsten georganiseerd voor 
bestuurders en medewerkers van gemeenten 
over gemeentelijk voedselbeleid. 

• 80.000 handtekeningen Aanvalsplan 

• 4 gebieden Aanvalsplan Grutto doen mee 
 

Samenwerkingspartners: 

– Deep Democracy 
– Provincie Fryslân 
– Wetterskip Fryslân 
– Van Hall Larenstein 
– Partoer 
– Ketenpartijen (zoals bijvoorbeeld 

Friesland Campina) 
– Natuur- en milieu organisaties 
– Financiële instellingen (Rabobank) 
– Gemeentes 
– Terreinbeheerders 
– Gebiedscollectieven 
– LTO 
– Living lab natuurinclusieve landbouw 
– LNV 
– Deltaplan Biodiversiteitsherstel 
 

Tevens samengewerkt met; 

• Makelaars Jong Leren Eten en Vereniging 
Circulair Friesland. 

• Stichting CO2LFarming 

• Initiatiefgroep Aanvalsplan grutto 
 

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

FMF-websites en social mediakanalen 
Nieuwsbrief  
Persberichten 
Radio- en televisie-interviews 
 

Gecommuniceerd is via de FMF-websites, social 
mediakanalen, nieuwsbrief en persberichten.  
 
Doorlopende actualisatie eetbaarfryslân.frl. Website.  
 
Voorpagina-artikelen n.a.v. de GroenLunch ‘Melk 
maken uit gras, maar dan zonder de koe’ 
 
Diverse nieuwsitems rond:  

• C02-verwaarding (Valuta voor Veen) 

• duurzaam bodem beheer n.a.v. de projecten 
Friese Vitale Bodem en Boeren in balans in het 
Veen 

• agroforestry n.a.v. project Boeren met Bomen 
en Struiken 

• ecosysteemdiensten n.a.v. de Erfsessies 

• Grutto aanvalsplan n.a.v. de inzet van de FMF 
hierop (discussie 2e Kamer, petitie) 

Andere relevante 
punten: 

  

Resultaat 2021 

Nagenoeg alle afgesproken resultaten zijn gehaald. Alleen de monitor is na een verkenning 
niet uitgevoerd. Veel impact weten te creëren o.a. door het Aanvalsplan Grutto, erfsessies met 
boeren. Stikstofaanpak verloopt moeizaam. 
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Naam activiteit 5: Duurzaam Leven en Circulaire Economie 
Jaarplan 2021 

 

 
  

Beschrijving activiteit: 
Voortgang 2021 

Omschrijving van de 
activiteit:  

• Uitvoering campagne Duurzaam 

Leven: Inzicht geven in urgentie, 

aanbieden van inspiratie via verhalen 

van koplopers/duurzame doeners en 

aanreiken van een variatie aan 

handelingsperspectieven voor een 

duurzamere levensstijl 

• Aanjagen Duurzaam Leven en 

Circulaire projectinitiatieven 

• Aanjagen Circulaire Economie via 

inzicht geven in voordelen, kansen, 

voorbeelden en partners Circulaire 

Economie 

• Toepassen tool om voetafdruk te 

meten 

• Monitoren transitie duurzamere 

levensstijl 

• Friese Voetafdruk Website is aangepast en 

gericht op het thema klimaat. De voetafdruk 

test is geactualiseerd  

• Resultaten van de voetafdruk van de inwoners 

van Smallingerland en Grou over 2020 is 

geanalyseerd en verzonden naar de 

gemeente. 

• Voetafdrukmetingen gefaciliteerd voor 

Wetterskip Fryslân, Cycling4Climate/Winter 

fiets-Elfstedentocht, Rotary en Lions. 

• Provinciebrede test van de voetafdruk is 

uitgevoerd. Dit is de nulmeting voor de nieuwe 

MBP periode van 4 jaar. 

• Burgerpanel samengesteld met 20 leden. 

• Webinar Circulair koken georganiseerd en 

uitgevoerd i.s.m. ROC Friese Poort in Sneek.. 

• Een Duurzame Modeshow in de binnenstad 

van Leeuwarden op Duurzame vrijdag 10 

september is in gerealiseerd in samenwerking 

met Oksana Fedorak van de MBO opleiding 

Eventmanagement. Het was tevens de aftrap 

van de CE themamaand Kleding (september). 

• In september 8 duurzame kleding items 

gecommuniceerd met de Friese samenleving 

via sociale media en website Friese 

Voetafdruk. 

• Gestart met de verkenning Project 

Plasticvrij/Plasticarm consumeren i.s.m. VCF 

• Groenlunch oktober over plastics en o.a. 

duurzame kleding 

• Circulaire recepten en kookworkshops 

ontwikkeld en gekoppeld aan de Streekzomer 

fietsroutes gekoppeld in juli en augustus + 

koppeling met de ecologische voetafdruk 

(i.s.m. VCF en Makelaars JLE, ROC Friese 

Poort, Mama Mascha en 

recreatieondernemingen).  

• Ontwikkeling landelijk servicepunt CE 

Beoogde kwantitatieve  
resultaten:   

• 1 gerealiseerde campagne Duurzaam 
Leven - (6 Koplopers/Duurzame 
Doener publicaties en 20 
handelingsperspectieven duurzamere 
en/of circulaire levensstijl) 

• 3 Duurzaam Leven en Circulaire 
Economie projectinitiatieven, 
waaronder een initiatief over 
‘Plasticvrij leven’ en een initiatief  
‘Circulair bouwen’. Input  stuurgroep 
nieuwbouw Cambuur Stadion 

• 1 programmering voor de week van de 
Circulaire economie 

• 1 gerealiseerde campagne Duurzaam Leven 
/textiel) bereik: online 20.000 mensen 

• 3 Duurzaam Leven en Circulaire Economie 
projectinitiatieven, waaronder textiel en koken 

• 1 Platform Servicepunt Circulair (landelijk)  

• 5 gerealiseerde meting ecologische voetafdruk 

• 1 burgerpanel 
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• 1 Platform Servicepunt Circulair 
(landelijk) met daarop 15 Friese 
Circulaire projecten & producten  

• 1 gerealiseerde meting 
Burgeronderzoekspanel Duurzaam 
Leven 

• 1 gerealiseerde meting ecologische 
voetafdruk 

Beoogde effecten: 
 

Bewustwording en handelingsperspectief 

Friese burger is vergroot 

Burgers kiezen bewust voor duurzamere 

levensstijl 

Lagere ecologische footprint Friese burger  
Toegenomen eigenaarschap Friese 
huishoudens en dorpen op verduurzaming 
 

Bewustwording en handelingsperspectief Friese 

burger is vergroot m.n. als het gaat om textiel en 

koken 

Lagere ecologische footprint Friese burger  

 

Effectmeting:  
(hoe wordt het effect 
gemeten?)  

Jaarlijkse meting via: 
Tool ecologische Friese voetafdruk 
Burgeronderzoekspanel Duurzaam Leven 
Impactmeting Natuur- en Milieu Federaties 

Meting via de ecologische voetafdruk. De 
gemiddelde voetafdruk van de vrouwen van 3,86 
ha. ligt 1,14 ha. lager dan de gemiddelde score van 
de Nederlander. Mannen scoren met hun 
gemiddelde van 4,44 ha. 0,56 ha. lager dan de 
gemiddelde Nederlander. De overall gemiddelde 
voetafdrukscore van de mannen en vrouwen uit 
deze nulmeting is 4,18 ha. Als alle wereldburgers 
deze voetafdrukscore zouden hebben zijn er 
tweeëneenhalve aarde nodig om in hun leefstijl te 
voorzien. Met de score van 4,18 ha. blijven ze 
gezamenlijk 0,82 ha. onder de score van de 
gemiddelde Nederlander. Als alle inwoners van 
Fryslân van 15 jaar en ouder deze gemiddelde 
score hebben, dan nemen ze gezamenlijk ruim 
451.452 ha. minder ruimte op aarde in beslag dan 
je op grond van het Nederlandse gemiddelde 
verwacht. Dit komt overeen met ruim 750.000 
voetbalvelden en ruim 1,3 keer het grondoppervlak 
van de provincie Fryslân. 

Samenwerkingspartners: 

Aangesloten organisaties natuur en milieu, 
Friese burgers, 
burgersamenwerkingsvormen, 
dorpsbesturen, energiecoöperaties, lokale 
overheden (gemeenten en provincie)  

Dit jaar extra samenwerking met Stenden, Friese 
Poort, VCF 

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

FMF-websites en social mediakanalen 

• Ik hou van Fryslân FB  

• FMF FB 

• FMF Twitter 

• FMF corporate site 

• Valuta voor Veen 

• FMF LinkedIn 

• IhvF Instagram 

• Servicepunt Circulair 
Nieuwsbrief  
Persberichten 
Radio- en televisie-interviews  

 

Andere relevante 
punten: 

  

Eindresultaat 2021 

Over het algemeen een goed jaar met veel aandacht voor de ecologische voetafdruk, duurzaam 
voedsel en textiel. Input  stuurgroep nieuwbouw Cambuur Stadion is stilgevallen. 
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Naam activiteit 6: Netwerk en Participatie 2021 - 2024  

Beschrijving activiteit: 
Voortgang 2021 

Omschrijving van 
de activiteit:  

• Spreken namens de aangesloten 

organisaties  

• Coördineren van input Provinciale 

visies/uitvoeringsprogramma’s / 

Provinciale Commissie Landelijk 

Gebied van Fryslân 

• Ondersteunen van aangesloten 

organisaties en natuur- en 

milieuvertegenwoordigers in 

gebiedscommissies  

• Beantwoorden van vragen van 

aangesloten organisaties, burgers, 

bedrijven en overheden over 

duurzaamheidstukken 

• Uitbreiden van het aantal aangesloten 

organisaties en organisaties waar we 

een samenwerkingsverband mee 

hebben  

• Vergroten van zichtbaarheid op visie, 

resultaten en kansen op natuur en 

milieu 

• Verbinding en kennisontwikkeling via 

Grien Oerlis, GroenLunch en 

aangesloten organisaties 

bijeenkomsten  

• Coördinatie gevoerd op verzamelen input voor 

Provinciale visies/uitvoeringsprogramma’s door 

inbreng te leveren rond het programma 

Landschap, de Bossenstrategie, het 

biodiversiteitsherstelprogramma, de provinciale 

verordening Romte, programma Natuur, 

veenweideprogramma, landbouwagenda, 

biodiversiteitsplan Wetterskip, Natuerlik Fryslan 

2050, initiatiefvoorstel bestrijdingsmiddelen, 

KRW en op het gebied van het stikstofdossier. 

• PCLG: inbreng geleverd in Provinciale 

Commissie Landelijk Gebied van Fryslân 

• Ledenstand stabiel. Er is één lid bijgekomen in 

2021 (Groene Ster Duurzaam). 

• Ledenbijeenkomst: als gevolg van de corona is 

de verbinding met de leden digitaal 

onderhouden via de nieuwsbrief en de 

GroenLunches. In 2022 besteden we extra 

aandacht aan de verbinding met de leden.  

• GroenLunches: In 2021 zijn er acht 

Groenlunches uitgevoerd.  

• Grien Oerlis overleggen uitgevoerd waarbij 

afstemming is geweest tussen de groene 

organisaties over beleidsinhoudelijke 

onderwerpen,  inclusief extra overleggen op 

gebied van veenweide.  

• Zichtbaarheid: mediabereik verloopt uitstekend. 

Diverse voorpagina’s, veel nieuwsartikelen, 

diverse gepubliceerde opinies. Zichtbaarheid 

wordt ondersteund door diverse webinars, 

publieke optredens rond projecten/campagnes 

en via inspreken op hoorzittingen PS. De 

website en de social media kanalen worden 

goed onderhouden en voorzien van content, ook 

dit draagt goed bij aan de zichtbaarheid. De 

FMF en haar projecten is in 2021 ruim 200 keer 

in de media verschenen. Dit betreft gedrukte 

media en digitale media. Exclusief radio en tv.  

 

Beoogde 
kwantitatieve  
resultaten:  

• 1 spreekbuis voor natuur- en 
milieuorganisaties voor aangesloten 
organisaties 

• 1-jaarlijkse meting via de 'leden' 
monitor' 

• Jaarlijks 200 adviezen 
gegeven/vragen beantwoord, meting 
via de vraagbaak/adviesmonitor  

• 8 overleggen PCLG, 3 x Olterterp, 
ondersteuning gebiedscommissies 

• 2 nieuwe aangesloten organisaties 
(streven 2024 = 10) en 2 nieuwe 
samenwerkingsverbanden (streven 
2024 = 10) 

• PCLG: 10 gevoerde overleggen 

• Groenlunches: 8 gerealiseerde edities. Vanuit de 
diverse projecten zijn er ook webinars 
georganiseerd. In samenhang met de andere 
webinars bleek 8 (i.p.v. 10) toereikend.  

• 7 Grien Oerlissen gehouden 

• Vraagbaak; gedurende het jaar  zijn er circa  80 
vragen gesteld aan de FMF: 

• Ledenstand stabiel. Er is één lid bijgekomen in 

2021 (Groene Ster Duurzaam). 

• Burgerparticipatie; 1 nieuwe vorm is gelanceerd, 
de ‘Griene Miening’.  

• Het ledenaantal van  Ik hou van Fryslân 
Facebook is in 2021 stabiel gebleven. Het 
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• 1 nieuw FMF-burgerparticipatievorm 
(streven 2024 = 3):  via een 
experimentele insteek samen met 
burgers uitwerken welke nieuwe 
burgerparticipatievormen bijdragen 
aan meer 
verbinding/interactie/betrokkenheid 
met/vanuit de mienskip op actuele 
maatschappelijke onderwerpen.  

• Groei in 2021 naar Social media 
community met 19.000 leden  
(streven 2024 =  met 25.000 leden)  

• Groei in 2021 naar 1.900.000 
weergaven op onze media-kanalen 
(streven 2024= 2 miljoen weergaven)  

• Jaarlijks 10 GroenLunches, 2 
ledenbijeenkomsten en 6 Grien Oerlis 
sessies georganiseerd  

publiek op Facebook wordt steeds moeilijker te 
bereiken. Instagram biedt meer potentieel voor 
groei. De Groei naar 19.000 leden is niet 
geslaagd. Rond de 15.000 eind 2021. Inzet voor 
2022 is meer gericht op Instagram en  TikTok.  

• De weergaven van de social media zijn prima. 
Met name de Sa-Maklik campagne heeft voor 
heel veel weergaven gezorgd (800.000). 
Daarnaast een ruime miljoen weergaven. Tel 
daarbij overige kanalen op en de 2 miljoen wordt 
grofweg benaderd.  

• Het unieke bereik van de campagnes zoals Sa-
Maklik zit rond de 350.000 unieke mensen in 
Fryslân.  

 

Beoogde effecten: 
 

• Slagkracht waardoor de duurzame 
transitie wordt versneld 

• Draagvlak bij burgers en 
maatschappelijke organisaties voor 
duurzame transitie is groot 

• Er is geen versnippering van de 
diverse initiatieven en organisaties op 
natuur en milieu 

• Burgers zijn beter in staat om op te 
komen voor het lokale natuur en 
milieubelang 

 

Algehele bewustwording van Friese burger 
over onderwerpen waar FMF bij betrokken is, 
is toegenomen 
 
Netwerk FMF is versterkt  
 
Spreekbuis namens natuur en 
milieuorganisaties: overheden en media weten 
ons goed te vinden 

Effectmeting:  
(hoe wordt het 
effect gemeten?)  

Jaarlijkse meting via: 
Ledenmonitor  
Vraagbaak/advies monitor 
Impactmeting Natuur- en Milieu Federaties  

Vraagbaakmonitor: geoptimaliseerde werkwijze is 
opgeleverd en wordt in 2022 geïmplementeerd 
 
Ledenmonitor: analyse ledenbestand is gemaakt en 
tevens is bekeken waar kansen liggen voor 
ledenaanwas.  
  

Samenwerkingspart
ners: 

Aangesloten organisaties natuur en milieu 
Lokale overheden (gemeenten en 
provincie) 
Samenwerkingspartners (bv waterschap, 
landbouw, gebiedscoöperaties, 
ondernemers)  
Friese inwoners 
Burgergroepen 

Geen afwijkingen 

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

FMF-websites en social mediakanalen 
Nieuwsbrief  
Persberichten 
Radio- en televisie-interviews  

Het gehele jaar door is er veel publiciteit gerealiseerd 
rond de projecten, campagnes en GroenLunches. 
Ook zijn er diverse opinies gepubliceerd en is er 
enkele malen ingesproken in PS. Ook dit heeft geleid 
tot publiciteit. Tevens is de Griene Miening 
gelanceerd, waarbij inwoners reageren op een 
stelling. Campagnes zoals Sa-Maklik hebben voor 
een immens online bereik gezorgd op Facebook en 
Instagram (350.000 unieke Friese kijkers).  
 

Andere relevante 
punten: 

  

Eindresultaat 2021 

Beoogde activiteiten zijn uitgevoerd. Bereik van de FMF is ruim voldoende. Met name door 
(betaalde) online campagnes. En dat met een relatief bescheiden budget Grofweg 2 miljoen 
online weergaven op de website, socials en advertenties. Ruim 200 keer in de pers in 2021 en 
een succesvolle campagne. Kansen voor een verbeterd Social Mediabereik zijn geïdentificeerd.  
Daarnaast veel coördinatie geweest m.b.t. groot aantal (provinciale) beleidstrajecten. Dit lijkt 
alleen maar toe te nemen. In toenemende mate wordt “nee” verkocht en wordt geherprioriteerd. 
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