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1. Algemene toelichting
Inleiding
De Brabantse Milieufederatie (BMF) heeft in 2013 hard gewerkt aan het behouden en beschermen
van het Brabantse buitengebied, schoon en voldoende water en een gezonde leefomgeving voor
alle Brabanders. Door onze inzet, maar zeker ook om de gestelde doelen d.m.v. draagvlak en
bewustwording te bereiken, is de BMF zeer regelmatig in het nieuws geweest. Door onze
constructieve en soms kritische opstelling proactief toe te passen, hebben we de positie van de
natuur- en milieubeweging in Noord-Brabant verder gestalte gegeven en verstevigd.
Doel
De activiteiten van de Stichting Brabantse Milieufederatie omvatten:
de beoordeling, beïnvloeding of begeleiding van het handelen of nalaten van handelen op het
gebied van milieuzorg en het milieubeheer, dit alles in de breedste zin van het woord.
het initiëren en gaande houden van activiteiten van particulieren en organisaties die zowel
vrijwillig als professioneel op dit terrein werkzaam zijn.
De federatie heeft tot doel het bevorderen van een duurzame ontwikkeling tussen de
mens en zijn omgeving, met daarbij een speciale zorg voor de natuur, het landschap
en het milieu in de provincie Noord-Brabant.
De stichting streeft dit doel na, onafhankelijk van enige politieke, levensbeschouwelijke
of maatschappelijke overtuiging.
Stichtingsvermogen
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
het stichtingskapitaal;
het Casimir fonds;
subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten;
contributies;
alle andere verkrijgingen en baten.
Administratie
De financiële administratie en de salarisadministratie zijn in 2013 uitbesteed aan Accon Avm
te 's-Hertogenbosch. Dit kantoor verzorgde tevens de financiële tussenrapportages en heeft de
jaarrekening opgesteld.
Accountantscontrole
De accountantscontrole wordt uitgevoerd door PWC Accountants N.V.
De controleverklaring is in de jaarrekening opgenomen.
Jaarverslag 2013
In 2013 is ook hard gewerkt om projecten te initiëren en in gang te zetten. Daarmee zijn goede
resultaten behaald; doelen zijn gerealiseerd, onderzoeken tijdig opgeleverd e.d. Samen met de
andere 11 provinciale milieufederaties werd door de BMF ook in 2013 met succes verder gewerkt
aan projecten die de goedkeuring dragen van het CBF en waarvoor de genoemde organisaties
gelden gebruiken afkomstig van de Nationale Postcode Loterij. Het beschikbare budget is ook
daadwerkelijk aan de goede doelen besteed.
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2. Bestuursverslag 2013 (Algemeen)
2.1

Organisatie

2.1.1 Organisatie structuur
Deze organisatiestructuur van de BMF bestaat uit een Raad van Toezicht, een
directeur/bestuurder, de Raad van Aangeslotenen en het BMF-bureau.
Raad van
Aangeslotenen

Raad van
Toezicht

Directeur /
bestuurder

BMF-bureau

De Raad van Aangeslotenen is de vertegenwoordiging van de 103 aangesloten groepen.
Zij hebben een adviesrecht naar de Raad van Toezicht.
Deze Raad van Toezicht is het hoogste bestuursorgaan. Zij stuurt de directeur/bestuurder aan,
die vervolgens het BMF bureau aanstuurt. De directeur zorgt voor de dagelijkse leiding.
De bestuurlijke opzet van de BMF is conform CBF vereisten.
2.1.2 Raad van Toezicht / Bestuur
In de Raad van Toezicht hadden tot 20 maart 2013 de volgende leden zitting:
de heer J.H. Ockels (voorzitter);
de heer H. Baptist (secretaris);
de heer G. van den Oetelaar (vicevoorzitter);
mevrouw B. Verstappen.
Vanaf 20 maart 2013 tot en met 31 december 2013 hadden de volgende leden zitting in de Raad
van Toezicht:
de heer J.H. Ockels (voorzitter);
de heer E. Thoolen, taakgebied financiën, vicevoorzitter;
mevrouw M. Hendrikx, taakgebied de achterban;
de heer V. Snels, taakgebied communicatie;
de heer H. Teusink, taakgebied personeelsmanagement;
de heer K. Gort, taakgebied nieuwe achterban.
De directeur/bestuurder is de heer N. Verdaasdonk.
Om alle schijn van belangenverstrengeling te vermijden, is op 18 januari 2014 de heer J.H. Ockels
tijdelijk teruggetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht vanwege een opdracht, die
de heer Ockels uitvoerde in opdracht van de Provincie op het veehouderij dossier.
Uit hun midden hebben de overige RvT-Leden vervolgens de heer V. Snels als voorzitter gekozen.
De leden van de Raad van Toezicht hadden de volgende andere (neven)functies:
7

Jaarverslag 2013 Brabantse Milieufederatie

Jan Hendrik Ockels
Directeur Ockels Management en Advies
Vicevoorzitter Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren
Lid van Raad van Advies Nationaal Register
Boardmember ecoda, Europese organisatie van non-executive boardmembers
Business coach
Moderator agrofood voor de provincie Brabant (vanaf begin 2014)
Lid raad van commissarissen BMC
Lid raad van advies CV-OK
Lid werkgroep HEET
Ernst Thoolen
Voorzitter Stichting Exploitatie WKC Hooydonkse Watermolen
Bestuurder E.M.M. Thoolen BV
Lid adviesraad Molenstichting Noord-Brabant
Mieke Hendrikx
Voorzitter Biodiversiteitsteam Hilvarenbeek
Presentatie 2 radioprogramma’s VLOH
Landschapsambassadeur regio de Kempen
Vrijwilliger Philips Health Care
Randstad Best
Administratie bedrijf partner C. Hendrikx
Redactiemedewerkster blad ‘De Uitstraling’
Vincent Snels
Voorzitter Stichting Schone Paden
Initiatiefnemer energiecoöperatie Vught
Lid duurzaamheidsplatform Wildgroei te Vught
Bestuurslid Coöperatieve Vereniging Het Groene Woud
Initiatiefnemer Kenniscentrum Markt en Overheid
Eigen bedrijf, Minos & Twisk BV, www.minos-twisk.nl
Henk Teusink
Voorzitter Milieuvereniging Land van Cuijk (tot voorjaar 2013)
Kasper Gort
Manager bij Maatschap oogheelkunde ADRZ/ZorgSaam
Nol Verdaasdonk (directeur, bestuurder BMF)
Lid algemeen bestuur waterschap Brabantse Delta
De Raad van Toezicht kwam in 2013 vier keer bij elkaar.
2.1.3 Bezoldiging directie en Raad van Toezicht
Directeur/bestuurder is de heer Nol Verdaasdonk. Hij heeft de dagelijkse leiding over de
organisatie. Hij is sinds 1 oktober 2011 officieel in dienst getreden, daarvoor was hij middels een
detacheringsovereenkomst sinds 1 januari 2010 interim-directeur.
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Het bruto jaarsalaris is conform Provinciale schaal 13.
Brutoloon
Vakantiegeld
Eindejaarsuitk

€ 61.284
€ 5.034
€ 2.675

Totaal
Soc.lasten
Pensioen

€ 68.993
€ 9.077
€ 11.741

Totale loonkosten

€ 89.811

Jaarlijks heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht een evaluatiegesprek met de directeur.
Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 26 februari 2014.
In 2013 is er € 220 aan reisonkostenvergoedingen betaald aan RvT-leden. Zij ontvangen geen
bezoldiging. Aan de RvT-leden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
2.1.4 BMF Bureau
Naar aanleiding van de bezuinigingen op het budget heeft de BMF in 2012 een krimp in personeel
doorgemaakt waardoor het niet langer zinvol bleek om met twee teams (landelijk en stedelijk) te
blijven werken. Vanaf 2013 is ervoor gekozen om met 1 team te komen tot integraliteit van de
diverse beleidsvelden en daarmee de samenhang en kwaliteit van het werk van de BMF verder te
versterken.
Interne organisatie BMF-bureau
Schema 1: organigram BMF
Directeur
Nol Verdaasdonk
Bedrijfsvoering/staf
Coördinatie:
John Vermeer
ICT, Secretariaat, HR
Beleidsmedewerkers
incl. communicatie
Coördinatie:
Arianne Vijge
Vrijwilligerspoule
Ondersteunen
achterban,
beleidsbeïnvloeding,
innovatie en projecten

Inhoudelijke agenda:
biodiversiteit, klimaat en
nutriëntenkringloop
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2.1.5 Personeel
In totaal werkten ultimo 2013 naast de directeur 9 beleidsmedewerkers en 2 inhoudelijke
vrijwilligers. 4 medewerkers en 3 vrijwilligers werken in de bedrijfsvoering. Nagenoeg iedereen
werkt parttime. De capaciteit bedraagt 10,8 FTE ultimo 2013, het gemiddelde over 2013
was 11,06 FTE.
De verdeling man/vrouw was voor alle medewerkers in 2013: 43% man: 57% vrouw.
De leeftijdsverdeling zag er voor alle medewerkers in 2013 als volgt uit:
<20 20-30: 0
30-40: 2
40-50: 0
50-60: 8
60 e.o. 4
De vrijwilligers ontvingen per maand de maximale toegestane vrijwilligersvergoeding.
Diverse stagiaires zijn in 2013 begeleid. Zij hebben opdrachten uitgevoerd op het gebied van
Voedsel, Communicatie, Duurzame energie, Kringlopen en Water.
Gedurende 2013 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 14,59% (2012: 13,68%, 2011: 8,59%).
Indien we langdurige zieken en zwangerschapsverlof hierin corrigeren, bedroeg het
ziekteverzuimpercentage 1,65% (2012: 2,14%, 2011: 2,75%). De norm bedraagt 2,5%.
We hebben in 2013 te maken gehad met 2 langdurig zieke medewerkers en 2
zwangerschapsverloven.
In 2013 bedroeg het declarabiliteitspercentage voor de gehele organisatie 66,27% (na correctie op
zwangerschap en langdurig ziekte). (2012: 66,71% 2011: 64,74%).Dit is nagenoeg conform
voorgaande jaren.
Voor het jaar 2014 is het begrote percentage: 65,81%.
2.1.6 Het effect van de bezuinigingen op werkorganisatie en takenpakket BMF
De BMF heeft de afgelopen jaren geanticipeerd op de verwachte terugloop in financiën.
Een gedeelte van de bezuinigingen zijn opgevangen door tijdelijke contracten niet te verlengen.
In 2013 is echter wederom ook afscheid genomen van 2 medewerkers met een vast contract.
We zien een teruggang van de gemiddelde personeelsbezetting van 1,6 fte in 2013 ten opzichte
van 2012. In 2014 staat de BMF wederom een teruggang van 15% te wachten op het reguliere
budget, waarop al in 2013 is geanticipeerd.
2011 gemiddeld 15,6
2012 gemiddeld 12,7
2013 gemiddeld 11,1
2014 gemiddeld 9,0 (begroot)
De BMF slaagt er tot nu toe in de kwaliteit van werken vast te houden, onder andere door de inzet
van vrijwilligers en werkervaringsplaatsen. Dit neemt niet weg dat we ons, mede als gevolg van
teruglopende budgetten, maar ook vanwege het politiek en maatschappelijk klimaat, zorgen
maken over flexibiliteit, vernieuwing en slagkracht van onze organisatie.
2.1.7 Automatisering en digitalisering
Aucuba BV beheert onze externe automatiseringsomgeving naar tevredenheid.
Wel ontstonden er in het eerste halfjaar performanceproblemen; het systeem was overdag vaak
traag vanwege intensief gebruik. De eerste stap die we hebben ondernomen is het verbeteren van
de externe toegang, door naar een hogere externe snelheid over te gaan (via de kabel Ziggo).
Dat gaf nog onvoldoende soelaas. Eind december 2013 is een nieuwe server neergezet, die de
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vorige oude server (6 jaar geleden aangeschaft en technisch nu verouderd) heeft vervangen.
Sindsdien is de performance perfect.
Ook is de professionalisering en efficiency van de medewerkers verder verbeterd door het gebruik
van iPhones en meer inzet op iPads. Bijna alle beleidsmedewerkers hebben nu een iPad, zodat ze
efficiënter kunnen werken.
De BMF streeft naar een verdere digitalisering van de informatiestromen.
Dit is geen doel op zich, maar daar waar een efficiency- en effectiviteitsslag behaald kan worden,
zal de BMF proberen hierbij een voordeel te pakken.
Zo is het CRM pakket Spits (gemaakt en onderhouden door 2 voormalige stagiaires) naar een web
versie gebracht. In deze nieuwe versie zitten ook twee additionele functionaliteiten:
een bijeenkomstenmodule, waarbij belangstellenden zichzelf kunnen aanmelden.
Ook betalen voor een bijeenkomst via iDEAL is erin opgenomen;
daarnaast is het mogelijk om automatisch aan en af te melden voor de nieuwsbrief.
Beide functionaliteiten zijn ontwikkeld in samenwerking met de Limburgse Milieufederatie, zodat
ook de kosten zijn verdeeld.
2.1.8 Fondsenwerving
In 2013 waren zo'n 104 groepen aangesloten bij de BMF.
Zij betalen een jaarlijkse contributie van € 40 per jaar.
Daarnaast hebben diverse donateurs (ongeveer 26) € 8.676 bijgedragen. Dit is flink hoger dan
andere jaren vanwege een incidentele donatie doordat de ABN-Amro een gedeelte van haar
overbodige kantoormeubilair heeft geschonken aan de BMF (met een waarde van € 6.718).
Overige baten uit fondsenwerving bedroegen in totaal €19.069. Dit had met name betrekking op
diverse bijdragen voor het symposium ‘pootafdrukken in het zand’ en voor het Deltri-platform.
De BMF maakt kosten voor fondsenwerving (toegerekend op basis van bestede uren € 3.411).
Het percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving
bedraagt in 2013 11,3 % (2012: 34,4%, 2011: 20,2%, 2010: 8,1%).
De CBF norm bedraagt maximaal 25% over het gemiddelde van 3 jaar, dit gemiddelde percentage
over de afgelopen 3 jaar bedraagt 18,1%. Het realiseren van de extra baten heeft weinig extra
ureninzet gekost, er zijn alleen extra uren ingezet zijn om al het meubilair van de ANB-Amro over
te halen uit Eindhoven naar het kantoor van de BMF te Tilburg, waardoor het percentage positief is
beïnvloed.
Ook zijn een aantal gratis diensten verworven vanuit de Beursvloer Tilburg, zoals :
opstellen standaard contracten voor personeel en vrijwilligers;
check op onze nieuwe algemene verkoopvoorwaarden;
schilderijen die in bruikleen zijn opgehangen in onze kantoorruimtes;
een bekabelingsplan.
Intern wordt de BMF-gedragscode gevolgd. Deze gedragscode is gebaseerd op de CBF-code.
De Raad van Toezicht heeft de bedoeling om de financieringsmogelijkheden uit te breiden naar
meerdere fondsen, subsidiegevers en sponsoren.
Ook worden projectvoorstellen bij nieuwe partijen neergelegd ter financiering. Voorbeelden hiervan
zijn: Triodos Foundation, Streekrekening Het Groene Woud, Woningbouwcorporaties.
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3. Inhoudelijk verslag BMF activiteiten 2013
Zoals in hoofdstuk 2 Bestuursverslag aangegeven, is in 2013 de verdeling in ‘team landelijk
gebied’ en ‘team stedelijk gebied’ losgelaten. Het inhoudelijk verslag 2013 volgt deze lijn.
Wel wordt er nog steeds onderscheid gemaakt in activiteiten vanuit de reguliere subsidie van de
provincie Noord-Brabant en extern gefinancierde projecten.
3.1
Urenverantwoording reguliere activiteiten BMF
Deze paragraaf start met een overzicht van alle geplande en werkelijk gemaakte reguliere uren.
1. Duurzame gebiedsontwikkeling
- Zuid Westelijke Delta
- Brainport Brabant
- Circulaire economie in de Zuid Westelijke
Delta en Brainport Brabant
- Overige infrastructuur en mobiliteit
- Overige vliegvelden en luchtvaart

Begrote uren
250
775
200

Werkelijke uren
191,5
971
135

Verschil
-58,5
+196
-65

60
80

155
209,50

+95
+129,5

1.365

1.662

+297

Begrote uren
250
150

Werkelijke uren
267,5
128

Verschil
+17,5
-22

400

395,5

-4,5

3. Sluiten van kringlopen (organische stof)
- Verduurzaming intensieve veehouderij
- Organische stof en biobased economy
Sub totaal

Begrote uren
390
80
470

Werkelijke uren
596
197
793

Verschil
+206
+117
+323

4. Ruimtelijke kwaliteit
- Strategische discussie RO/Ruimtelijke
kwaliteit, ondersteuning achterban,
microplan
Sub totaal

Begrote uren
639

Werkelijke uren
544,5

Verschil
-94,5

639

544,5

-94,5

5. Water
- Verdroging
- Bestrijdingsmiddelen
Sub totaal

Begrote uren
380
80
460

Werkelijke uren
332,5
144
476,5

Verschil
-47,5
+64
+16,5

6. Energie
- Duurzame energieopwekking,
energiebeleid
- Energiebesparing

Begrote uren
379

Werkelijke uren
139,5

Verschil
239,5

project

project

project

379

139,5

-239,5

Sub totaal

2. Biodiversiteit in rode en witte gebieden
- Servicepunt biodiversiteit
- Gebiedscoöperaties
Sub totaal

Sub totaal
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7. Voedsel
- Duurzaam voedselcentrum
Sub totaal

Begrote uren
250
250

Werkelijke uren
239,5
239,5

Verschil
-10,5
-10,5

8. Algemeen
- Actualiteiten/deskundigheidsbevordering
- Coördinatie
- Politiek

Begrote uren
400
400
150

Werkelijke uren
310,5
375,5
198,5

Verschil
-89,5
-24,5
+48,5

-

BMF brede communicatie en bijeenkomsten

300

413

+113

-

Social media/website

200

208

+8

Sub totaal

1.450

1.505,5

+55,5

Totaal aantal uren regulier

5.413

5.756

+343

Ondanks dat een aantal posten in het reguliere werkplan (fors) zijn overschreden (o.a.
infrastructuur, luchtvaart, intensieve veehouderij) is het totaal aantal begrote uren ten opzichte van
de werkelijke uren goed in balans. De BMF opereert met een beperkte bezetting en medewerkers
worden zo effectief mogelijk ingezet. Extra (ongeplande) activiteiten op bepaalde dossiers betekent
in de meeste gevallen dat de tijd die aan andere thema’s besteed kan worden onder druk komt te
staan. Verder waren in 2013 twee medewerksters met zwangerschapsverlof, waardoor op het
thema duurzame energie minder dan de helft van het aantal geplande uren is gerealiseerd.
3.2

Inhoudelijke verantwoording reguliere activiteiten BMF

3.2.1 Duurzame gebiedsontwikkeling
3.2.1.1 Zuid Westelijke Delta
Ambitie: herstel van de Delta en waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit in het open gebied van de
Zuid Westelijke Delta en het benedenrivierengebied.
Verwachte resultaten 2013:
De dubbele doelstelling van de Havenvisie Rotterdam en Moerdijk is uitgewerkt en concreet
gemaakt en verbonden met de strategische agenda West-Brabant. De BMF heeft zich er sterk
voor gemaakt dat expliciet is opgenomen waar wordt geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit,
waar in waterveiligheid, waar in duurzaamheid en hoe dit getoetst wordt.
De BMF heeft haar invloed aangewend in het opstellen van de Havenvisie Moerdijk en de
ruimtelijke consequenties hiervan geagendeerd en bijgestuurd richting duurzaamheid.
De BMF heeft ervoor gezorgd dat binnen de Strategische Agenda West-Brabant herstel van
biodiversiteit is opgepakt en dat er door de BMF en de natuurbeschermingsorganisaties en in
samenwerking met het IVN een concreet aanbod is gedaan aan gemeentes en bedrijven om
via gerichte projecten te werken aan herstel van de biodiversiteit (tijdelijke natuur, inrichting
openbaar groen, gebouwen geschikt maken voor vogels en zoogdieren etc.).
De BMF heeft de PPP-visie ingebracht in de bestuurlijke discussie.
De BMF heeft haar vertrekpunten zoals hierboven beschreven, ingebracht in relevante
overleggen, zoals het Delta overleg (strategische afstemming van groene partners betrokken
bij de Delta) en het Deltri platform.
De BMF heeft bevorderd dat afspraken worden gemaakt met België over de ontwikkeling van
de Delta en dat er wordt samengewerkt met o.a. onze partners in België zoals in de ZeeBrAntvisie is weergegeven.
De BMF heeft stappen gezet om te komen tot een Interreg voorstel samen met België omtrent
de duurzame ontwikkeling van de Delta.
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Realisatie:
De BMF heeft voor de Havenvisie van Rotterdam een onderbouwing geleverd voor het
duurzaamheidsaspect, met als resultaat dat in de visie niet alleen economische aspecten zijn
opgenomen, maar dat ook geïnvesteerd gaat worden in het ‘groene’ (natuur) en ‘blauwe’ (water)
domein (dubbele doelstelling). De visie is vervolgens ingebracht in het DelTri -platform en wordt
onderdeel van de Strategische Agenda West-Brabant. Om de uitvoering van de
duurzaamheidsdoelstellingen te borgen, heeft de BMF zich er mede sterk voor gemaakt dat
hiervoor een bestuurlijke trekker is aangesteld. In 2014 wordt verder gewerkt aan de exacte
aanwijzing van de gebieden waar geïnvesteerd zal worden in ruimtelijke kwaliteit, waterveiligheid
en duurzaamheid. Op aangeven van de BMF en de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) staat een
eerste actie op het gebied van duurzaamheid voor 2014 gepland. Om aandacht te vragen voor
verbroken verbindingen in het watersysteem in West-Brabant, nemen de partners in het DelTriplatform deel aan Fish Migration Day.
De BMF heeft een inspraakreactie geschreven op de Havenvisie Moerdijk, met daarin onder
andere aandacht voor het feit dat duurzaamheid niet alleen in woord moet worden opgenomen,
maar dat ook de voorwaarden om intenties in daden om te zetten goed geborgd moeten zijn.
Momenteel worden alle reacties op de visie verwerkt en is het wachten op de definitieve versie.
Vanuit haar makel/schakel functie heeft de BMF ervoor gezorgd dat de plannen van de
terreinbeherende organisaties voor herstel van biodiversiteit zijn voorgelegd binnen het overleg
voor de Strategische Agenda West-Brabant. Hierdoor is de link gelegd met gemeentes in
West-Brabant, die in voorkomende gevallen deelnemen aan de uitvoering van deze plannen.
Mede op aandrang van de BMF is op het gebiedsniveau van West-Brabant door TELOS een
ppp-scan uitgevoerd. De uitkomsten van deze scan worden door de BMF meegenomen en
geagendeerd in het Delta overleg en het DelTri-platform.
Samen met de ZeeBrAnt partners heeft de BMF bij de Vlaamse overheden en havenautoriteiten
aangedrongen op samenwerking en in Brussel contacten gelegd voor een gezamenlijk Interreg
project.
Begrote uren: 250
Werkelijke uren: 191,5
Verschil: het aantal uren dat aan de Zuidwestelijke Delta is besteed, werd beperkt door extra inzet
van de betreffende medewerker op het veehouderijdossier.
3.2.1.2 Brainport Brabant
Ambitie:
Voorkomen van mobiliteitsknelpunten die noodzaken tot aanleg van capaciteitsuitbreiding
en aanleg van nieuwe auto infrastructuur.
Voorkomen en beperken van schade aan natuur, milieu en leefomgeving voor zover mogelijk
en, waar onmogelijk, streven naar ruimhartige compensatie in gevallen waar toch tot
uitbreiding wordt besloten.
Verwachte resultaten 2013:
De BMF heeft de achterban geïnformeerd en overleg gehad over de Noordoostcorridor, N69
en N279 en inbreng geleverd bij relevante overleggen.
De BMF heeft namens haar achterban deelgenomen aan discussies en overleggen rondom
Eindhoven Airport, zoals de Alderstafel, GLOBE, 10 geboden etc.
Realisatie:
Op het gebied van mobiliteit in de Brainportregio heeft de BMF veel energie gestoken in het
leveren van constructieve bijdragen aan de planvorming in het kader van het project Brainport
Oost (Noordoostcorridor, gebiedsontwikkeling Rijk van Dommel en Aa, Panorama Brainport) en
aan de planvorming in het kader van het project Grenscorridor/N69 (Nieuwe verbinding,
Nulplus-pakket en Gebiedsimpuls). Ook is veel aandacht uitgegaan naar Eindhoven Airport.
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De BMF vervult met name een adviserende rol, in nauwe samenwerking met plaatselijke en
regionale natuur- en milieuorganisaties en organisaties van omwonenden. Deze uitwisseling van
informatie en meningsvorming en afstemming van inbreng op diverse plaatsen krijgt vooral vorm
door middel van overlegplatforms gekoppeld aan bovengenoemde projecten.
De BMF is enkele jaren geleden met de vorming van deze platforms begonnen en ze vervullen
inmiddels een belangrijke rol in de uitwisseling van informatie, de meningsvorming en het
inbrengen van breed gedragen adviezen en standpunten.
Meer specifiek heeft de BMF in het kader van de Grenscorridor/N69 gewerkt aan een
PIP + MER voor de beoogde nieuwe verbinding N69/A67, de Westparallel. Tegelijkertijd wordt
een Nulplus-pakket en een Gebiedsimpuls ontwikkeld. Ten behoeve van de inpassing van de
nieuwe verbinding worden diverse studies en onderzoeken naar gevolgen en effecten gedaan,
waaronder geohydrologisch onderzoek. De BMF is betrokken op diverse ambtelijke en bestuurlijke
overleggen, werkateliers etc. in dit verband. Daarnaast onderhield en onderhoudt de BMF
intensieve contacten met lokale en regionale natuur-, milieu- en omwonendenorganisaties
(verenigd in het Platform N69) met het doel de gezamenlijke en specifieke belangen zo goed
mogelijk te behartigen en bij te dragen aan een passende oplossing voor de verkeers- en
milieuknelpunten in de betreffende gemeenten. Ondanks dat de BMF betreurt dat bestuurders
kozen voor de Westparallel, werken we vanuit onze belangen toch mee aan de verdere detaillering
van deze oplossingsrichting.
Samen met het Platform N69 is in 2013 een zienswijze op de NRD voor het PIP en de projectMER N69 ingediend en in de zomer een publieksmanifestatie georganiseerd in Dommelen.
Wat betreft Brainport Oost en Noordoostcorridor is in 2011 door Provinciale Staten de
Structuurvisie Brainport Oost vastgesteld, met daarin een beleidskader en een corridor voor
nadere uitwerking van het project Noordoostcorridor. Vervolgens is in 2012 het Afwegingskader
uitgebracht als voorloper van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau met daarin de kaders voor de
op te stellen project-MER en het Provinciaal Inpassingsplan. In 2013 zijn nadere uitwerkingen
hiervan verschenen zoals verkeersstudies en een eerste concept Notitie Reikwijdte en
Detailniveau. De BMF heeft in nauwe samenspraak met organisaties en personen, verenigd in het
overlegplatform Noordoostcorridor, daarop zowel mondeling (in de Adviesgroep Brainport Oost en
de diverse Klankbordgroepen) als schriftelijk reacties gegeven, inclusief voorstellen om de
planvorming op wezenlijke onderdelen bij te stellen of te heroverwegen. De BMF speelde een
verbindende rol tussen organisaties op het gebied van leefmilieu van omwonenden en organisaties
op het gebied van natuur- en landschapswaarden. Met de manifestatie, georganiseerd door de
actiegroep Stuit de Ruit, is hier ook uitdrukking aan gegeven. Voorop staat het zoeken naar
oplossingen voor de actuele en redelijkerwijs te voorziene mobiliteits- en verkeersproblemen, met
gebruikmaking van bestaande netwerken, smart mobility, HOV, fietsverkeer, aanpassing van
mobiliteitsgedrag (Het Nieuwe Werken, Spitsmijden, etc.) en tegelijkertijd behoud van kwaliteit van
de leefomgeving en waardevolle natuur- en landschapswaarden te waarborgen.
Waar (financieel) mogelijk raadpleegt de BMF daarbij ook externe deskundigen. De BMF heeft
daarnaast ook naar vermogen bijgedragen aan de gedachten- en planvorming gericht op
verantwoorde inpassing van bestaande en nieuwe infrastructuur, zoals de Parkway studie van de
TuE en de planvorming voor de gebiedsontwikkeling Rijk van Dommel en Aa.
Voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven Eindhoven is van groot belang wat de regering
besluit over het toekomstige militaire gebruik en over de (verdere) groei van het civiele
vliegverkeer op vliegveld Eindhoven, mede op basis van advisering van de regionale partijen in het
kader van de Alderstafel Eindhoven. In 2013 is een belevingsonderzoek uitgevoerd door de
GGD-Brabant als nulmeting van de door omwonenden door vliegverkeer ondervonden hinder.
BMF en BOW hebben in de milieucommissie, aan de Alderstafel en in een gesprek met
vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie en van I&M, gewezen op de discrepantie
tussen de aantallen gehinderden op basis van de conventionele methodiek en de uitkomsten van
het GGD-onderzoek. Op basis van het GGD-onderzoek lijkt het aannemelijk dat meer gehinderden
meer hinder ervaren dan tot nu toe werd verondersteld. BOW en BMF hebben de ministeries
gevraagd vervolgonderzoek in te stellen en de resultaten daarvan o.a. mee te nemen in het
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ontwerp-luchthavenbesluit en het MER. Een van de projecten waaraan de BMF meewerkt is een
nieuw ontwerp voor een verantwoorde en onafhankelijke registratie en behandeling van
hindermeldingen (m.a.w. ‘klachten’) vanwege het vliegverkeer op vliegveld Eindhoven. Naar
verwachting zullen de autoriteiten ook op de andere Brabantse militaire vliegvelden het kunnen
melden en behandelen van hindermeldingen willen verbeteren op basis van de ervaringen die in
Eindhoven worden opgedaan.
Begrote uren: 775
Werkelijke uren: 971
Verschil: analyse van de ontwikkelingen, kansen en risico’s van deze complexe projecten, de
communicatie en afstemming met de regionale achterbannen en andere organisaties en het
leveren van constructieve bijdragen aan de plan- en besluitvorming, heeft aanzienlijk meer
capaciteit gekost dan de BMF heeft voorzien. Hierbij speelt een rol dat de BMF geen leidende
maar participerende organisatie is in dit verband.
3.2.1.3 Circulaire economie in de Zuid Westelijke Delta en Brainport Brabant
Ambitie: de BMF wil in kaart brengen welke potenties (en voor realisatie noodzakelijke
randvoorwaarden) stakeholders uit bedrijfsleven, onderzoekswereld en maatschappelijke
organisaties zien voor het verkleinen van de koolstof-footprint en vergroting van het circulaire
karakter van productie- en consumptieketens (in het bijzonder in eigen bedrijf, sector, instelling,
huishouden of ander verband op lokaal of regionaal niveau) in de Zuid Westelijke Delta en
Brainport Brabant. Het gaat hierbij niet om een compleet en uitputtend overzicht, maar om een
indicatie van belangrijke mogelijkheden en de randvoorwaarden om die te realiseren. Daarnaast
wil de BMF duidelijkheid over haar eigen mogelijkheden om in de komende jaren in deze regio’s
deze transitie te kunnen versterken en versnellen.
Verwachte resultaten 2013:
De BMF heeft een plan van aanpak opgesteld en besproken met een interne en externe
klankbordgroep/referentiegroep. In dit plan van aanpak zijn onder andere de organisaties,
bedrijven en personen geïdentificeerd met wie de BMF over het onderwerp circulaire economie
van gedachten zal wisselen.
Er zijn interviews gehouden met stakeholders uit het bedrijfsleven en vanuit maatschappelijke
organisaties in de twee regio’s over hun visie op verduurzaming van de economie en
specifieke sectoren of doelgroepen in de Brainport-regio en de regio West-Brabant, met het
accent op koolstofarm en het sluiten van kringlopen.
De resultaten zullen in twee regiobijeenkomsten worden teruggekoppeld naar actoren die in de
betreffende regio’s zelf een actieve rol kunnen spelen in het stimuleren van verdere
verduurzaming. Tijdens deze bijeenkomsten zal in een werksessie met de deelnemers ook
over vervolgstappen worden gesproken en de mogelijke rol van de BMF.
Resultaat:
De BMF heeft specifiek gekozen voor de Zuidwestelijke Delta en Brainport Brabant om actief
te worden op het gebied van circulaire economie vanwege de reeds bestaande activiteiten en
netwerken in deze regio’s. Met deze bestaande activiteiten heeft de BMF primair voor ogen om
bij te dragen aan bescherming en verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu en natuur- en
landschapswaarden. Tegelijkertijd heeft de BMF aandacht voor het vinden en benutten van
mogelijkheden en voorwaarden om de klimaatbelasting terug te dringen en stofkringlopen te
sluiten.
Ondanks de goede bestaande contacten in de Brainport, bleek het voor de BMF een lastige
opgave om ingangen en aansluiting te vinden bij gelijkgezinden en te komen tot concrete
initiatieven op het gebied van circulaire economie. De aanpak zoals voorgesteld in het werkplan
2013 bleek niet passend voor de situatie en is dan ook niet gevolgd. Er is in 2013 in eerste
instantie ingezet op verdere verkenning van het thema.
Ook in de Zuid Westelijke Delta is de aanpak zoals voorgesteld in het werkplan uiteindelijk niet
gevolgd. In de praktijk bleek het beter te passen om het onderwerp circulaire economie,
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samen met thema’s als transitiedenken en duurzame gebiedsontwikkeling, in te brengen in de
diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen, waar de BMF op verzoek aan deelneemt.
Als resultaat is, mede op aandrang van de BMF, op 12 november 2013 door de Regio WestBrabant de werkconferentie ‘West-Brabant verdient het’ georganiseerd. Tijdens deze conferentie
werden bestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en
maatschappelijke organisaties uitgedaagd na te denken over de transities die op de regio afkomen
en hoe West-Brabant optimaal gebruik kan maken van de kansen. Tijdens dit congres werd
duidelijk dat veel van de betrokken partijen de urgentie om te veranderen beginnen te
onderkennen, maar toch ook nog een afstand hebben tot transitiedenken.
Begrote uren: 200
Werkelijke uren: 135
Verschil: het verschil in begrote en werkelijke bestede uren is met name toe te schrijven aan de
Brainport regio. Naast het feit dat het lastig bleek grip te krijgen op het onderwerp, werden de
bestede uren ook begrensd door noodzakelijke extra inzet van de betreffende medewerker op de
dossiers auto-infrastructuur en luchtvaart.
3.2.1.4 Overige infrastructuur en mobiliteit
Ambitie:
Voorkomen van mobiliteitsknelpunten die noodzaken tot aanleg van capaciteitsuitbreiding
en aanleg van nieuwe auto infrastructuur.
Voorkomen en beperken van schade aan natuur, milieu en leefomgeving voor zover dat
mogelijk is en waar onmogelijk, streven naar ruimhartige compensatie in gevallen waar toch
tot uitbreiding wordt besloten.
Verwachte resultaten in 2013:
De BMF volgt (en reageert waar nodig op) de ontwikkelingen met betrekking tot infrastructuur
voor rijkswegen (onder andere A27, A58, A2, A67, A59), rand/rondwegen (o.a. Oudenbosch),
waterwegen (Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart).
Waar mogelijk zal de BMF haar achterban hier inzetten en professionele ondersteuning
bieden.
De BMF levert wanneer nodig input voor de volgende overleggen: Reizigers Overleg Brabant,
Provinciaal Platform Verkeer en Vervoer.
Resultaat:
Auto-infrastructuurprojecten waar de BMF in 2013 in samenspraak met haar achterban en/of
partners bij betrokken was: de plan- en besluitvorming voor capaciteitsuitbreiding van de
N279-noord (Den Bosch-Veghel), de A27 (Breda en Utrecht) en de A58 (Eindhoven-Breda).
In het kader van de N279-noord (Den Bosch-Veghel) heeft de BMF onder andere gewerkt aan
een zienswijze op PIP en MER N279-noord en heeft de BMF een beroep ingediend tegen het
inpassingsbesluit N279-noord.
Voor de A27 (Utrecht-Breda) voert Rijkswaterstaat (RWS) in opdracht van de minister de voor
de planvorming benodigde onderzoeken uit. De BMF neemt deel aan de door RWS ingestelde
maatschappelijke adviesgroep waarin de concept-onderzoeksresultaten worden besproken en
zo nodig advies wordt uitgebracht aan de bestuurlijke adviesgroep. De advisering in 2013 betreft
vooral het alternatievenonderzoek in het kader van het versoberings- en faseringsonderzoek
waartoe de minister van I&M opdracht gaf na het verschijnen van het MER 1e fase.
De onderzoeken vormen materiaal om tot een voorkeursbesluit te komen (te nemen door de
minister I&M in overleg met de regio). Dat voorkeursbesluit wordt vervolgens uitgewerkt in een
Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en MER 2e fase. Omdat in deze onderzoeken wordt uitgegaan van
tamelijk oude verkeerscijfers en achterhaalde groeiprognoses heeft de BMF bij herhaling
aangedrongen op aanwending van actuele cijfers, inzichten, prognoses, scenario’s en modellen.
Ook heeft de BMF bij herhaling gevraagd de mogelijkheden voor structurele versterking van de
openbaar vervoerverbinding op het traject Breda-Utrecht, bijvoorbeeld door realisatie van een
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spoorverbinding parallel met de A27, te onderzoeken.
A58 (Eindhoven-Breda)
Rondom de A58 (Eindhoven-Breda) is Rijkswaterstaat Noord-Brabant in 2012 begonnen met een
project InnovA58. De BMF is daar op verzoek - vooralsnog op extensieve wijze - bij betrokken.
Het project is gericht op vermindering van de congestie op diverse trajecten van de A58 waarbij
ook wordt gezocht naar innovatieve manieren om de verkeersproblemen en de daarmee
samenhangende problemen op het gebied van de kwaliteit van de leefomgeving aan te pakken.
Begrote uren: 60
Werkelijke uren: 155
Verschil: ook hier geldt dat van de BMF, als een in planvorming participerende
belangenorganisatie, inhoudelijke commentaren en intermediaire activiteiten worden verwacht.
De tijd die dat vergt, is moeilijk vooraf te plannen en sterk afhankelijk van de aanpak en planning
van initiatiefnemers en bevoegd gezag. Met name de planvormingsprocedures voor de A27 en
N279-noord vroegen meer capaciteit dan voorzien.
3.2.1.5 Overige vliegvelden en luchtvaart
Ambitie:
Waar mogelijk de negatieve impact op het milieu (door broeikasgasemissies en geluidhinder)
van vliegverkeer terugdringen.
Verwachte resultaten in 2013:
De BMF heeft in 2013 namens haar achterban deelgenomen aan discussies en overleggen
rondom Gilze Rijen, Volkel en Woensdrecht en de kleine vliegvelden Seppe en Budel.
Onder de activiteiten vallen o.a. overleggen met de achterban en wordt er ingespeeld op
eventuele herzieningen in luchtvaartbesluiten en de aanwijzing van zoneringen.
Realisatie:
Op het gebied van luchtvaart hebben de activiteiten van de BMF zich met name geconcentreerd
op het stellen van geactualiseerde milieukaders aan de toekomstige ontwikkeling van de civiele en
militaire luchtvaart op Brabantse vliegvelden.
De BMF neemt deel aan de diverse milieucommissies bij de diverse Brabantse vliegvelden
(de militaire vliegvelden Woensdrecht, Gilze-Rijen en Volkel, het militaire vliegveld met civiel
medegebruik Eindhoven en de regionale vliegvelden Seppe en Budel). De milieucommissies
adviseren gevraagd en ongevraagd aan respectievelijk de minister van Defensie en
Gedeputeerde Staten over milieuaspecten verbonden aan - de ontwikkeling van - het
vliegverkeer op deze vliegvelden.
Voor alle Brabantse luchthavens moet vóór november 2014 een zogenaamd luchthavenbesluit
worden vastgesteld waarin het gebruik van het vliegveld wordt gereglementeerd, de
geluidbelasting wordt begrensd en handhavingspunten worden vastgesteld. Voor de vliegvelden
Seppe en Budel is dat in 2013 door Provinciale Staten gebeurd. In de daaraan voorafgaande
advisering door de beide milieucommissies voor deze vliegvelden heeft de BMF zich zeer, met
succes, ingespannen om tot een zo breed mogelijk gedragen advies aan GS en PS te komen.
In die adviezen zijn voorstellen gedaan voor extra handhavingspunten; deze voorstellen zijn door
GS en PS overgenomen.
Voor de militaire vliegvelden moet nog een luchthavenbesluit worden vastgesteld. Tot nu toe is
alleen voor de luchthaven Eindhoven een ontwerp-besluit en een MER gepubliceerd, waarop de
BMF samen met de vereniging BOW schriftelijk en mondeling - in een gesprek met een delegatie
van het ministerie van Defensie - heeft gereageerd.
Samen met de leden van de milieucommissie Volkel heeft de BMF een advies aan de betrokken
bestuurders en de Defensie-vertegenwoordigers in de milieucommissie uitgebracht op basis van
de vertrouwelijk gedeelde verwachte uitkomsten van de MER. Een van de aandachtspunten in dit
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advies was de eventuele komst van de F35 ‘Joint Strike Fighter’ en eventuele toename in
geluidoverlast.
In de milieucommissie voor vliegveld Gilze-Rijen is in 2013 uitgebreider gesproken over de
geluidhinder die wordt veroorzaakt door het in- en uitvliegen en oefeningen met zware helikopters.
Op aandrang van omwonenden, omwonenden-vertegenwoordigers en gemeentebestuurders in de
milieucommissie en de BMF is hier voor het eerst gedegen onderzoek naar gedaan door o.a. TNO.
Uit het onderzoek bleek dat de gebruikelijke methode voor het bepalen en limiteren van
geluidhinder voor vliegverkeer niet juist is voor het bepalen en limiteren van de geluidhinder van
zware helikopters. Inmiddels werkt Defensie aan verbetering van deze methodiek (die ook in het
MER en het luchthavenbesluit zal doorwerken) en aan extra maatregelen ter vermindering van de
hinder voor de meest getroffen woningen.
Begrote uren: 80
Werkelijke uren: 209,50
Verschil: de BMF heeft extra capaciteit besteed aan het bereiken van consensus in de
milieucommissies voor Seppe en Budel over de advisering aan GS over het ontwerpluchthavenbesluit. Daarnaast vroeg nadere analyse van en onderzoek naar de milieuhinder
vanwege het specifieke gebruik van de luchthaven Gilze-Rijen (door helikopters) extra capaciteit.
3.2.2 Biodiversiteit in rode en witte gebieden
3.2.2.1 Servicepunt biodiversiteit
Ambitie: het stimuleren en helpen realiseren van meer lokale, door de streek gedragen initiatieven.
Verwachte resultaten 2013:
Het onderzoek naar een Servicepunt Biodiversiteit is afgerond en er is duidelijkheid of er
behoefte is aan een dergelijke dienst en over de mogelijke inrichting ervan.
Er is duidelijkheid over de haalbaarheid van het instellen van een Servicepunt Biodiversiteit
en hoe en met welke partners dit eventueel tot stand kan komen.
Realisatie:
Met het Servicepunt Biodiversiteit beoogde de BMF aan te sluiten bij de maatschappelijke trend
dat burgers meer verantwoordelijkheid willen nemen voor inrichting en gebruik van hun eigen
omgeving. In 2013 bleek uit de nota ‘Brabant Uitnodigend Groen’ dat ook de Provincie in wil zetten
op de vermaatschappelijking van natuur en biodiversiteit. In de eerste helft van 2013 is door de
Provincie met de BMF en het IVN naar aanleiding van hoofdstuk 7 ‘Verankerd in de samenleving’
afgesproken om een gezamenlijke aanpak voor vermaatschappelijking van biodiversiteit te
ontwikkelen. Het IVN en de BMF hebben vervolgens de eigen ideeën op papier gezet en in
oktober aangeboden aan de Provincie.
Daarnaast heeft de BMF ten behoeve van lokale door de streek gedragen initiatieven excursies
rondom biodiversiteit georganiseerd (populieren, organische stof) en zijn nieuwe concepten
uitgewerkt zoals ‘veerkrachtig landschap’ en ‘agro-forestry’ waar in 2014 verder mee aan de slag
gegaan zal worden.
Begrote uren: 250
Werkelijke uren: 267,5
Verschil: er is geen significant verschil tussen begrote en werkelijk bestede uren.
3.2.2.2 Gebiedscoöperaties
Ambitie: meer draagvlak voor natuur- en milieudoelstellingen creëren door een koppeling te leggen
met sociaal economische doelstellingen.
Verwachte resultaten 2013:
De BMF heeft de kansen en mogelijkheden van gebiedscoöperaties voor biodiversiteit bij
relevante partijen in Brabant, zoals hierboven genoemd, onder de aandacht gebracht.
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De BMF heeft in 2013 de mogelijkheden van de oprichting van een gebiedscoöperatie verkend;
haalbaarheid, mogelijke gebieden, samenwerkingspartners, werkwijze, etc. en op basis van
deze verkenning één gebied gekozen om tot een gebiedscoöperatie te komen.
Realisatie:
In 2012 heeft de BMF zich noodgedwongen teruggetrokken uit de Brabantse gebiedsorganisaties,
als gevolg van het stop zetten van de reconstructie. Op verzoek van de voorzitter van het
Peelnetwerk en de Gedeputeerde voor Mobiliteit en Financiën heeft de BMF ervoor gekozen om
deel te blijven nemen aan de regiegroep Peelhorst en de ureninzet te combineren met de
geplande inzet met betrekking tot circulaire economie en gebiedscoöperaties.
In 2013 is door het Peelnetwerk een concept uitgewerkt om de gebiedsontwikkeling in BrainportOost nadrukkelijker te koppelen aan de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in het
gebied. Naar aanleiding van dit zogenaamde Peelpanorama hebben gesprekken plaatsgevonden
en zijn er bijeenkomsten georganiseerd met achterban, Groene Tafel Eindhoven, Peelnetwerk,
Groene campus Helmond, Stichting Duurzaam Varkensvlees en de BMF om samen de
mogelijkheden voor de oprichting van een gebiedscoöperatie te verkennen in het gebied rond
Eindhoven/Helmond. Er is met name gekeken naar haalbaarheid, mogelijke gebieden,
samenwerkingspartners, werkwijze, etc. De aanpak van regionalisering heeft daarbij een impuls
gekregen door de afspraken die begin 2013 in het kader van het Brabantberaad zijn gemaakt op
het gebied van kringlooplandbouw. De keuze voor het Peelpanorama als gebied om tot een
gebiedscoöperatie te komen, is uiteindelijk niet zozeer ingegeven door gestelde randvoorwaarden,
maar meer door geconstateerde energie, enthousiasme, multifunctionaliteit en bestuurlijk
draagvlak in het betreffende gebied.
Begrote uren: 150
Werkelijke uren: 128
Verschil: er is geen significant verschil tussen begrote en werkelijk bestede uren.
3.2.3 Sluiten van kringlopen (organische stof)
3.2.3.1 Verduurzaming intensieve veehouderij
Ambitie: de BMF streeft naar een veehouderij op regionale schaal, die inzet op kwalitatief
hoogwaardige producten, die duurzaam geproduceerd worden op de juiste locaties, met goede
landschappelijke inpassing en die geen nadelige effecten heeft op lucht, water, bodem, natuur,
leefomgeving en volksgezondheid.
Verwachte resultaten 2013:
De BMF heeft de thema’s nutriëntenkringlopen, biodiversiteit en klimaat ingebracht in relevante
overleggen zoals het Verbond van Den Bosch, Werkgroep Kringlopen,
de Regiegroep Peelhorst en de Provinciale Werkgroep Stikstofbeleid.
De BMF heeft een constructieve bijdrage geleverd aan oplossingen voor kringlopen en
intensieve veehouderij en duurzaamheidsvragen, door een symposium over intensieve
veehouderij te organiseren.
De resultaten hiervan zal de BMF in de zoektocht naar een waarlijk duurzame veehouderij
inbrengen.
Realisatie:
Op 2 februari 2013 heeft de BMF samen met de Stichting Milieufederatie Limburg, de Gelderse
Natuur- en Milieufederatie en Milieudefensie het symposium ‘Pootafdrukken in het Zand’
georganiseerd over de toekomst van de intensieve veehouderij. De uitkomsten van dit evenement
zijn vervolgens ingebracht in de werkconferentie ‘Naar een zorgvuldige veehouderij’ van de
provincie Noord-Brabant.
Hieruit is uiteindelijk het zogenaamde ‘Ruwenberg-akkoord’ voortgekomen, waarin afspraken
gemaakt zijn over de transitie van de veehouderij in Brabant.
Als gevolg van concretisering van deze afspraken is de BMF verder in 2013 betrokken geweest bij
de Maatlat Veehouderij BZV en is er een bijdrage geleverd aan een format voor het onderdeel
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Dialoog en Gebiedsprofilering zoals genoemd in de Verordening Ruimte.
Verder is in diverse overleggen door de BMF in het kader van nutriëntenkringlopen, biodiversiteit
en klimaat input geleverd op het gebied van mestverwerking en grondgebondenheid. Naast
betrokkenheid bij het veehouderijdossier vanuit de kant van de regelgeving heeft de BMF ook
conflictsituaties bezocht en contact onderhouden met verontruste burgers in overbelaste gebieden.
Begrote uren: 390
Werkelijke uren: 596
Verschil: voor de vee-industrie in Brabant is 2013 een opmerkelijk jaar geweest, waarin veel
veranderingen in gang zijn gezet en waar de BMF haar toegevoegde waarde in het transitieproces
heeft laten zien. De overschrijding in uren is met name toe te rekenen aan het organiseren van het
BMF symposium en de intensieve contacten met de achterban in de overbelaste gebieden.
3.2.3.2 Organische stof en biobased economy
Ambitie: landbouwproductie die gebruik maakt van natuurlijke processen en bodembeheer op
basis van organische materialen (gebruikmakend van natuurlijke kringlopen).
Verwachte resultaten 2013:
De BMF heeft door kritische vragen te stellen bodemvruchtbaarheid in relatie tot biobased
economy en optimale benutting van reststromen geagendeerd bij relevante partijen die
handelend kunnen optreden, en bij burgers in Brabant.
De BMF heeft samen met de provinciale milieufederaties een gezamenlijk standpunt over dit
onderwerp ontwikkeld.
Realisatie:
In het kader van het agenderen van het thema bodemvruchtbaarheid heeft de BMF de volgende
activiteiten ondernomen:
De BMF heeft samen met het Platform Bodembeheer en de Gemeenten voor Duurzame
Ontwikkeling (GDO) op 5 september 2013 het symposium ‘kringlopen in relatie tot bodem’
georganiseerd. Tijdens inleidingen en workshops konden deelnemers onderzoeken hoe ze,
laagdrempelig en effectief, aan de slag kunnen gaan met het sluiten van kringlopen.
De BMF heeft hierbij gepleit voor het instellen van zogenaamde compostmeesters, die
burgers kunnen helpen het groen-, fruit- en tuinafval zelf te composteren.
De BMF heeft samen met de ZLTO en de Waterschappen een analyse uitgevoerd op
waterretentie door organische stof in de bodem. De uitkomsten van deze analyse zijn
door de BMF ingebracht in het Deltaplan Hoge Zandgronden.
Het belang van organische stof in de bodem is onder de aandacht gebracht van groene
partners (ZLTO, IVN, terrein beherende instanties, ECNC) en gemeenten door middel van
het organiseren van een presentatie en workshop voor Platform Biodiversiteit Ecosystemen
en Economie (BEE) en Milieu Overleg Lokale Overheid (MOLO).
De BMF heeft, op verzoek van Platform Biodiversiteit Ecosystemen en Economie, samen
met Stichting “de Ulebelt” uit Deventer, adviesbureau “Thuis op aarde” uit Amsterdam en
het netwerk “Bewust Bodemgebruik” uit Utrecht de mogelijkheden uitgewerkt om burgers te
betrekken bij het creëren van kringlopen in de bebouwde omgeving (compostering).
Als resultaat hiervan is eind 2013 een haalbaarheidsonderzoek gestart (gefinancierd door
provincie Noord-Brabant en Bewust Bodemgebruik).
Op 27 september 2013 heeft de BMF in samenwerking met Van Iersel Compost een
themabijeenkomst over Biochar georganiseerd met een presentatie van expert Paul Taylor.
Biochar is een bewerking van organisch materiaal waardoor koolstof (CO²) voor zeer lange tijd
kan worden vastgelegd in de bodem.
Begrote uren: 80
Werkelijke uren: 197
Verschil: de onderwerpen organische stof en bodem bleken in 2013 heel actueel met veel
aanknopingspunten en discussies. Daarnaast bleek dat veel gemeenten bezig waren met het
uitzetten van langjarig beleid ten aanzien van bijvoorbeeld groene energie en afval. Het aangrijpen
21

Jaarverslag 2013 Brabantse Milieufederatie

van en inspelen op dit momentum heeft geleid tot een overschrijding van de geplande uren.
3.2.4 Ruimtelijke kwaliteit
Ambitie: bewaken en bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit in Brabant
Verwachte resultaten 2013:
De BMF heeft haar achterban ondersteund op het gebied van o.a. bestemmingsplannen en
handhaving en compensatie.
De BMF heeft ondersteuning gegeven aan haar landschaps- en gebiedsambassadeurs en
overige vrijwilligers die voor de BMF plaatsnemen in relevante ruimtelijke overleggen.
De BMF heeft, indien relevant en noodzakelijk, input geleverd voor strategische discussies
over ruimtelijke ordening. Te denken valt aan MIRT, Structuurvisie, Verordening Ruimte,
de nieuwe Omgevingswet en dergelijke.
De BMF heeft deelgenomen aan en input geleverd voor relevante overleggen en werkgroepen.
Realisatie:
De BMF ondersteunt haar achterban bij initiatieven om de transitie naar een duurzaam Brabant
te realiseren. De BMF ontsluit hiertoe relevante kennis en netwerken, helpt met het vinden van
de juiste wegen, brengt signalen hogerop, kanaliseert en bemiddelt in deze en inspireert.
De achterban is eigenaar van de lokale problematiek, niet de BMF. Daarnaast betrekt de BMF
haar achterban bij beleidskeuzen, het werkplan, standpunten en de uitvoering van beleid.
Verder nemen betrokken Brabanders regelmatig contact met ons op over groene en duurzame
onderwerpen.
Hieronder volgt een kleine greep uit de ondersteuningsactiviteiten richting achterban in 2013:
De BMF heeft groepen van de achterban en de megastallengroepen geadviseerd op het
veehouderijdossier en de Verordening Ruimte.
Groepen hebben aanvullend op de zienswijze van de BMF een eigen reactie ingediend.
Lokale groepen hebben de BMF geraadpleegd op verschillende onderwerpen op het gebied
van RO, bestemmingsplannen, veehouderij, Nbw, EHS en aantasting natuur en landschap.
De BMF werkt op verschillende dossiers samen met lokale natuur- en milieugroepen, met
name waar het gaat om belangenbehartiging op het gebied van natuur en landschap en
leefomgeving (bijvoorbeeld Boekels Ven, BPB Breda Noord, Airparc Seppe, maar ook bij
de inrichting van de EVZ Dongen, waar een deskundige burger de belangen van de BMF
inbrengt).
Veel burgers bellen de BMF over zaken zoals bomenkappen, meldingen van uitbreidingen van
veehouderijen, luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, etc.
Over een groot aantal zaken heeft de BMF zelf geadviseerd, maar wij verwijzen indien nodig
ook door naar andere deskundige organisaties en meldpunten, etc., zoals lokale groepen,
Milieu Centraal, de Provincie, St. Geluidhinder, Milieudefensie.
De BMF heeft een Handreiking opgesteld voor burgers en omwonenden voor de dialoog over
de veehouderij in hun omgeving.
De BMF heeft omwonenden geadviseerd over de dialoog en over een uitbreidingsplan voor
een varkenshouderij op 25 meter afstand van een burgerwoning en een gesprek hierover
gevoerd met de wethouder.
De BMF heeft verschillende malen advies gegeven over statuten aan groepen zoals Stichting
Groen Kempenland, de Milieuwerkgroep Kempenland en VNM Hilvarenbeek in verband met
de ontvankelijkheidsvraag.
Wat betreft input voor de strategische discussie ruimtelijke ordening heeft de BMF zich in 2013
onder andere bezig gehouden met de Structuurvisie, Verordening Ruimte en Brabantse
Zorgvuldige Veehouderij. De Commissie Mer ondersteunde de inbreng van de BMF op de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Structuurvisie, Verordening Ruimte en BZV en heeft
deze ook aangehaald in hun advies aan de Provincie op deze drie beleidsdocumenten.
Verder is de BMF, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State d.d. 12 december 2012,
waarbij de Nbw-vergunning voor Vliegbasis Woensdrecht is vernietigd, op verzoek van Defensie
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betrokken bij het voorbereiden van de reparatie van de Nbw-vergunning. Onder andere hebben de
BMF en lokale deskundigen concepten van de voortoets en passende beoordeling bestudeerd en
van commentaar voorzien. De BMF en Defensie hebben tevens een overeenkomst gesloten om
onderzoek te laten verrichten naar de ontsnipperingsmogelijkheden voor 4 diersoortengroepen.
De uitkomsten worden in oktober 2014 verwacht.
Tot slot heeft de BMF een overeenkomst met golfbaan De Hooge Vorssel gesloten waarin extra
natuurinvestering wordt gegarandeerd. Hierdoor kon het beroep tegen de golfbaan worden
ingetrokken.
Begrote uren: 639

Werkelijke uren: 544,5
Verschil: er is geen significant verschil tussen begrote en werkelijk bestede uren.
3.2.5 Water
3.2.5.1 Verdroging
Ambitie: realiseren van 3 nieuwe weidevogelgebieden in Brabant, 1 gebied in elk waterschap.
Verwachte resultaten 2013:
De BMF heeft het algemeen natuur- en waterbelang behartigd in de overleggen van het
Deltaplan Hoge Zandgronden en samen met de achterban relevante gebiedskennis
aangeleverd.
In de GGOR discussie heeft de BMF zich sterk gemaakt voor een geïntegreerd waterpeil
wat zowel voor landbouw als natuurdoeleinden geschikt is.
De BMF heeft geïnventariseerd welke partners betrokken moeten worden bij het realiseren van
nieuwe weidevogelgebieden in Brabant.
Gezamenlijk met deze partijen is in kaart gebracht welke gebieden in aanmerking kunnen
komen en voor welke bedrijven/organisaties de verbetering van dit gebied interessant kan zijn.
Naar aanleiding van mogelijke potentiële gebieden is de locatie van het eerste te realiseren
weidevogelgebied bepaald en samen met belangrijke partners zoals hierboven genoemd een
platform opgericht, een visie en actieplan voor het betreffende gebied ontwikkeld en de eerste
stappen gezet richting realisatie.
Realisatie:
De BMF heeft in het overleg van Deltaplan Hoge Zandgronden informatie ingebracht over kansrijke
gebieden voor waterconservering, over de mogelijkheden van waterretentie van organische stof in
de bodem, over de water conserverende mogelijkheden van breukherstel en over de
meekoppelkansen voor herstel van natuurwaarden bij het realiseren van natuurlijke klimaatbuffers.
Deze informatie is door het Deltaplan Hoge Zandgronden verwerkt in uitvoeringsplannen, die in
2014 zullen worden vastgesteld.
In het kader van de GGOR discussie heeft de BMF zich samen met de TBO’s sterk gemaakt voor
een geïntegreerd waterpeil, door kritisch te kijken naar de analyses en modellen die ten grondslag
liggen aan de verschillende uitwerkingen van de GGOR. Naar aanleiding van de uitkomsten is
duidelijk geworden dat er onvoldoende kennis is over de effecten van storingen in de geologische
opbouw van de bodem. Daarnaast zijn concreet ook enkele aanpassingen gedaan aan
bijvoorbeeld het hydrologische model voor de N69 en loopt er nog een inhoudelijke discussie over
het onderliggende hydrologische model voor Regte Heide, Riels Laag en Kempenland West.
De BMF streeft naar een goed weidevogelgebied in het werkgebied van ieder Brabants
Waterschap. In 2013 zijn meerdere partijen benaderd om te bezien of en hoe samenwerking zou
kunnen leiden tot nieuwe weidevogelgebieden. Onder andere is gesproken met Friesland
Campina, Brabants Landschap, ANV, ZLTO en Brabant Water. Voor nieuwe gebieden is gekeken
naar Sint Antoniegorzen, Weimeren, Roosheusdonk, Zonzeel, Vughtpolder, Daasdonkse Tiend,
Bleekerheide en Beerse Overlaet. In 2013 is gestart met het inventariseren van de benodigde
informatie om het gebied op potentie te beoordelen, zoals eigenaarschap, waterstand,
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foerageermogelijkheden, invloeden van buitenaf op het gebied van onder andere landbouw en de
daarbij betrokken eigenaren etc. In 2014 zal deze inventarisatie worden voortgezet, waarna pas
een definitieve keuze voor een gebied gemaakt kan worden.
Begrote uren: 380
Werkelijke uren: 332,5
Verschil: er is geen significant verschil tussen begrote en werkelijk bestede uren.
3.2.5.2 Bestrijdingsmiddelen
Ambitie: duurzame landbouw in Brabant zonder gebruik van neonicotinoïden.
Verwachte resultaten 2013:
De BMF heeft haar kennis en deskundigheid wat betreft water en waterkwaliteit in Brabant
ingebracht in de klankbordgroep van het project ‘Schoon water voor Brabant’. Doel van dit
project is om te komen tot een verbetering van de waterkwaliteit in Brabant en duurzame
boomteelt. Onder andere heeft de BMF maatregelen aangedragen voor verbetering van de
waterkwaliteit (te denken valt aan structuurverbetering van de bodem) en maatregelen die door
andere partijen aangedragen zijn, beoordeeld op duurzaamheidsaspecten.
De BMF heeft samen met netwerk ‘food4bees’ uit Oirschot en de terrein beherende
organisaties een plan van aanpak opgesteld hoe de schadelijke effecten van Imidacloprid
onder de aandacht van het brede publiek gebracht kunnen worden en hoe eventueel een
verbod op dit middel gerealiseerd kan worden.
Naar aanleiding van de uitslag van de ‘brede screening van de waterkwaliteit’ is het gebruik
van bestrijdingsmiddelen via Water Natuurlijk
bij de waterschapbesturen aangekaart.
De BMF heeft de problematiek van neonicotinoïden en de problematiek van te ruime
lozingsvergunningen in de klankbordgroep van KRW-Maas aan de orde gesteld.
In overleg met professor Jeroen van der Sluijs van de Universiteit Utrecht is kennis verzameld
over de negatieve effecten van Imidacloprid ter ondersteuning van lobby en communicatie
activiteiten.
Voor Schoon Water voor Brabant heeft de BMF in 2013 deelgenomen aan de overleggroep Triport
waarin adviezen werden opgesteld voor de boomteelt in Zundert. De BMF heeft met name
aandacht gevraagd voor een gezonde bodem met voldoende organische stof.
Op het gebied van bestrijdingsmiddelen heeft de BMF samen met Food4bees, Sportvisserij,
Water Natuurlijk, Vogelbescherming en Brabants Landschap een overleggroep/lobby groep
gevormd. Deze groep heeft onder andere overleg gehad met professor Jeroen van der Sluijs
van de Universiteit van Utrecht over de negatieve effecten van Imidacloprid. De activiteiten van
deze groep, samen met het lobbywerk van vele andere partijen richting waterschappen en
landelijke politiek, heeft geleid tot een moratorium voor een aantal neonicotinoïden waaronder
Imidacloprid.
Wat betreft de brede screening van waterkwaliteit heeft de BMF bij de Provincie in 2013 meerdere
malen aangedrongen op afronding van het rapport en publicatie van de uitkomsten.
Samen met Water Natuurlijk zijn naar aanleiding van de uitkomsten vragen gesteld aan de
3 Brabantse Waterschappen over de normoverschrijdingen van o.a. Imidacloprid.
De BMF heeft de problematiek van te ruime lozingsvergunningen in de klankbordgroep van KRWMaas aan de orde gesteld. Juridisch gezien bleek het Waterschap geen andere keus te hebben
dan de lozingsvergunningen toe te kennen, omdat de waterkwaliteit ondanks verslechtering toch
binnen gestelde KRW-normen bleef.
Verder heeft de BMF bij het Platform Water, waar alle organisaties bij elkaar komen die bezig
zijn met water in Brabant (de Provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat, industriewater,
waterleidingmaatschappij, waterschappen, terreinbeheerders, etc.) een presentatie gehouden
over de ‘ondergrond’ en daarbij de zorg uitgesproken over o.a. schaliegas, risico’s van vuilstorten
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en lekkages van leidingen.
Tot slot zijn naar aanleiding van de nieuwe waterbeheerplannen bij Waterschap De Brabantse
Delta, De Dommel en Aa en Maas en het nieuwe waterplan van de provincie Noord-Brabant,
eind 2013 de voorbereidingen getroffen voor het symposium Klimaat voor Water.
Het doel van het symposium was om deelnemers te inspireren met goede voorbeelden voor
een robuust klimaatbestendig watersysteem voor in de nieuwe waterbeheersplannen.
Begrote uren: 80
Werkelijke uren: 144
Verschil: het aantal begrote uren is met name overschreden naar aanleiding van de
werkzaamheden voor het symposium Klimaat voor Water.
Bij het opstellen van het Werkplan 2013 was dit symposium niet voorzien.
3.2.6 Energie
3.2.6.1 Energieopwekking
Ambitie: stimuleren van (lokale) duurzame energieopwekking en waar mogelijk burgerparticipatie
in het proces.
Verwachte resultaten 2013:
De BMF heeft samen met relevante partners een plan van aanpak geformuleerd hoe het
proces om windenergie in combinatie met burgerinitiatieven langs de A16 te realiseren.
Hiervoor zijn gesprekken met stakeholders gevoerd zoals lokale duurzame energie-initiatieven,
projectontwikkelaars en overheden over mogelijkheden, wensen en knelpunten.
De BMF heeft zich sterk gemaakt richting relevante overheden om een verplichting voor
burgerparticipatie bij de realisatie van wind op te nemen zoals bijvoorbeeld in Lochem,
Flevoland en Limburg al is gebeurd.
De BMF heeft met de landelijke Natuur- en Milieufederaties een visie neergezet over biomassa
en bio-based economy en geselecteerde punten daaruit door middel van artikelen/publicaties
onder de aandacht van het brede publiek gebracht.
De BMF heeft waar nodig gereageerd op ontwikkeling van niet-duurzame energiebronnen.
Realisatie:
De Brabantse Milieufederatie heeft in 2013 gewerkt volgens de lijn: besparing, duurzaam
opwekken, afscheid nemen van niet duurzame fossiele energie. Het werkveld energie was in 2013
turbulent van aard vanwege de totstandkoming van het SER Energieakkoord en veel actuele
ontwikkelingen in Noord-Brabant vanuit lokale duurzame energie-initiatieven.
De BMF heeft regelmatig deelgenomen aan de bijeenkomsten van lokale energiecoöperaties bij
de Regio West-Brabant (RWB) om de ontwikkelingen voor windenergie langs de A16 te stimuleren
en te monitoren. De bijdrage van de BMF bestond er met name uit verbindingen te leggen tussen
marktpartijen, gemeentes en energie-initiatieven met ambities op het gebied van windenergie.
Het proces wordt op dit moment getrokken door de lokale energie-initiatieven en loopt ook
in 2014 nog door.
Wat betreft het opnemen van een verplichting voor burgerparticipatie bij de realisatie van wind
heeft de BMF onder andere met de Regio West-Brabant, gemeente Moerdijk en gemeente
Drimmelen gesproken over mogelijkheden om dit vorm te geven.
Met betrekking tot biomassa en biobased economy heeft de BMF een tweetal bijeenkomsten
georganiseerd met collega natuur- en milieufederaties om tot een gezamenlijke visie over de inzet
van biomassa bij energieopwekking te komen, waarbij verbranding van biomassa voor energie
volgens de BMF de laatst wenselijke vorm van inzet zou moeten zijn. Helaas hebben onze
inspanningen niet geleid tot een gezamenlijke visie van de Natuur- en Milieufederaties, vanwege
verschillen in strategie en belang.
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De BMF volgt de ontwikkelingen op het schaliegas dossier en werkt hierbij samen met
Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties.
In 2013 heeft de BMF de ontwikkelingen op het gebied van schaliegas actief onder de aandacht
gebracht van de achterban in een achterbanbijeenkomst. Met de bedoeling een duurzaam
alternatief voor schaliegas aan te dragen, heeft de BMF samen met SER Brabant en TELOS
het initiatief genomen om de mogelijkheden voor een Brabants Energie Akkoord te verkennen.
Begrote uren: 379
Werkelijke uren: 139,5
Afwijking: vanwege zwangerschapsverlof (intern opgevangen) is er een onderbesteding op de uren
voor het thema energie.
3.2.6.2 Energiebesparing
Zoals in het werkplan aangegeven, werkt de BMF aan gedragsverandering op het gebied van
energiebesparing in de vorm van KlimaTeam projecten.
3.2.7 Voedsel
Ambitie: over 10 jaar komt 30% van het geconsumeerde voedsel in Brabant uit de eigen regio.
Verwachte resultaten in 2013:
De structuur van een Brabants Duurzaam Voedselcentrum staat en de belangrijkste spelers op
het gebied van duurzaam regionaal voedsel zijn aangesloten/op de hoogte.
Om bekendheid te geven bij zowel burgers als professionals aan het centrum wordt in 2013
één boegbeeldproject uitgevoerd.
Een ‘database’ met relevante voorbeeldprojecten is aangelegd en acquisitie is in volle gang.
In samenwerking met ZLTO, HAS Den Bosch en Provincie is een Brabants Netwerk
Stadslandbouw (BNS) opgezet, met als doel de mogelijkheden van stadslandbouw te verkennen,
nieuwe ontwikkelingen te stimuleren en kennis uit te wisselen. Aan de bijeenkomsten van het BNS
in 2013 namen steden deel als Breda, Bergen op Zoom, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven.
Helmond en Oss gaan waarschijnlijk in 2014 aansluiten. Incidenteel namen ook kleinere
gemeenten deel (zoals Haaren), omdat ook in dorpen de mogelijkheden van Stadslandbouw
worden verkend. Ook de Provinciale Raad voor de Gezondheid en ZZP-ers, die actief zijn op
stadslandbouwgebied waren bij het netwerk betrokken. WUR Wageningen ondersteunde BNS
met kennis en faciliteiten. Het is (nog) niet gelukt om een continue operationele organisatie onder
het BNS te formeren. Elke stad heeft zijn eigen dynamiek om tot Stadslandbouw te komen en om
die verschillende initiatieven en deelnemers hechter te binden tot een provinciaal duurzaam
voedselcentrum, bleek in tijden van sterk afnemende financiën niet haalbaar.
Het is in 2013 niet gelukt een eigen boegbeeldproject gefinancierd te krijgen, ondanks diverse
pogingen daartoe zoals via het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij of de Triodosbank.
Daarentegen heeft de BMF haar kennis wel ingezet op een groot project op het voormalig
Van Gend & Loos-terrein te Tilburg, waar meegewerkt is aan de totstandkoming van het voorstel
Hart van Brabant Park. Het plan zal nog voor de gemeenteraadsverkiezingen aan het College van
B&W worden gepresenteerd.
In samenwerking met het BMF Servicepunt Hier Opgewekt Brabant is door een stagiair een
onderzoek gedaan naar hoe een database met voorbeeldprojecten gerealiseerd kon worden.
Uit het onderzoek bleek dat er (met steun vanuit de Provincie) gewerkt werd aan een goede
smartphone app (Stadseboeren), waar initiatieven zichzelf op een nieuwe manier kunnen
aanmelden met hun kennis en kunde. Ook bleek uit het onderzoek dat er al veel instrumenten
en websites zijn om kennis en vraag en aanbod vast te leggen en te ontsluiten. Het probleem is
echter dat van de 40 à 50 onderzochte websites en applicaties slechts een enkele levendig en
gebruikt blijkt te zijn. Op basis hiervan heeft de BMF besloten niet zelf een nieuwe website met een
database op te zetten, maar eenvoudig te beginnen met een Facebook pagina om kennis en
ervaring uit te wisselen: https://www.facebook.com/BrabantsDuurzaamVoedsel.
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In het kader van duurzaam voedsel is verder nog aandacht besteed aan de Week van de Smaak.
Voorheen organiseerde de Provincie deze activiteit samen met andere partners voor Brabant.
Vanwege herprioritering heeft de Provincie zich hieruit terug getrokken. Wel is gevraagd of de BMF
beperkt tijd aan de organisatie in Brabant zou kunnen besteden. Samen met de ZLTO en beperkte
inzet van een medewerker van de Provincie is zonder extra middelen gewerkt aan de promotie van
deze week. Er is getwitterd, een speciale Facebook pagina onderhouden en er zijn persberichten
verstuurd. In Bergeijk is in samenwerking met een lokaal streekrestaurant een openingsactiviteit
georganiseerd. Conclusie tijdens de eindevaluatie was wel dat de BMF deze Week van de Smaak
niet kan uitvoeren zonder aanvullende middelen.
Tot slot heeft de BMF op het gebied van duurzaam voedsel een vraagbaakfunctie vervuld voor
initiatieven zoals: Stadshoeve de Tuin Tilburg, ’t Kratje uit Boxtel, Goei Eete, LandArt Boxtel,
Hof van Puccini Tilburg en verschillende studenten van de HAS, NHTV, Studio T en Fontys ILS.
Begrote uren: 250
Werkelijke uren: 239
Verschil: er is geen significant verschil tussen begrote en werkelijk bestede uren.
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4. Communicatie en politiek
4.1

Communicatie

4.1.1 BMF brede communicatie en bijeenkomsten
Uit het werkplan 2013:
In 2013 zet de BMF verder in op communicatie langs de volgende lijnen:
het opstellen en versturen van nieuwsbrieven, liefst elke maand - in een oplage van 1200 naar onze achterban en andere geïnteresseerden;
het uitbrengen van persberichten, afhankelijk van de actualiteit, naar diverse nieuwsmedia.
In de praktijk gebeurt dit gemiddeld 1x per 14 dagen;
het opstellen en communiceren van een publieksvriendelijk en toegankelijk verslag van de
belangrijkste activiteiten en hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar;
het continueren van de achterbanbijeenkomsten en het persoonlijk contact met onze
achterban;
het organiseren van specifieke bijeenkomsten zoals de jaarlijkse Warandelezing.
De nieuwsbrief is in 2013 elf keer verschenen. Steeds met een selectie van rond de tien
belangrijkste standpunten en activiteiten. Het aantal ‘geabonneerden’ bleef het hele jaar
schommelen tussen 1260 en 1274. De nieuwsbrief van januari 2013 is in de vorm van een
Hoogtepunten-2012-Jaarverslag verschenen. De speciale vorm, waarin alle beleidsmedewerkers
hun eigen hoogtepunt toelichtten, is positief ontvangen.
Persberichten zijn regelmatig rondgestuurd, in ieder geval naar de regionale media, soms ook naar
de huis-aan-huisbladen. Verder schreven medewerkers van de BMF regelmatig ingezonden
brieven en columns. De BMF is tevreden over het aantal uitingen dat uiteindelijk geplaatst is.
Wat betreft de achterban was er op 20 maart 2013 een bijeenkomst met de Raad van
Aangeslotenen, waarbij de nieuwe leden van Raad van Toezicht zich voorstelden en zijn
geïnstalleerd. Ook op 5 november 2013 was er een bijeenkomst met de Raad van Aangeslotenen,
waarbij de BMF contouren van het werkplan heeft gepresenteerd. De aanwezige achterban was
het in grote lijnen eens met de gekozen thema's, met als aandachtspunt een (pro-)actievere
opstelling van de BMF in het veehouderijdossier. Inhoudelijk gezien zijn er in 2013 bijna
maandelijks achterbanbijeenkomsten geweest met betrekking tot het veehouderijdossier en de
verschillende mobiliteitsdossiers. Bijzonder was de excursie op 16 april 2013 met de achterban
naar vliegbasis Woensdrecht om de verschillende aspecten te bekijken, die mogelijk effecten
hebben op het N2000 gebied.
De Warandelezing is in 2013 wederom georganiseerd, door 140 à 150 mensen bezocht en zeer
enthousiast ontvangen. Spreker was Klaas van Egmond, met als coreferent Vincent Snels.
Organisatoren Brabants Dagblad, Academic Forum en Sustainability Centre van de UvT en de
BMF gaan ook in 2014 door met de organisatie van de lezing.
Begrote uren: 300
Werkelijke uren: 413
Verschil: de overschrijding in uren is met name toe te wijzen aan extra redactionele
werkzaamheden op gevoelige dossiers zoals o.a. intensieve veehouderij.
Daarnaast is er veel aandacht uitgegaan naar het updaten van de communicatiestrategie.
4.1.2 Social media/website
Uit het werkplan 2013:
In 2012 heeft de BMF ervaring opgedaan met ‘social media’ (o.a. Facebook en Twitter) om haar
huidige en nieuwe achterban te bereiken. Gezien het steeds groter wordend belang van deze vorm
van communicatie zijn social media ook in 2013 een prioriteit in het kader van communicatie.
De huidige BMF-website zal ook worden vernieuwd om social media en interactieve communicatie
beter vorm te kunnen geven.
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Realisatie:
De activiteiten op Facebook en Twitter zijn in 2013 flink uitgebreid. In periodes dat er belangrijke
zaken spelen in de provincie (zoals tijdens schaliegas- of intensieve veehouderijpieken) had dat
ook een stijging van het aantal volgers en vrienden tot gevolg. De Facebook-vriendenpagina is
begin oktober omgezet naar een Facebook-organisatiepagina. De ‘vrienden’ en ‘likes’ van deze
twee pagina’s zijn samengevoegd waardoor er nu ook geen dubbelingen meer inzitten.
Het aantal volgers op Twitter steeg in 2013 van ruim 100 naar ruim 300. Het aantal likes op
Facebook steeg in 2013 van ruim 500 naar bijna 800. LinkedIn wordt incidenteel gebruikt als er
vacatures zijn.
De website is bron van informatie gebleven, waarnaar op de sociale media vaak wordt verwezen.
De bezoeken aan de website vertonen nog altijd een stijgende lijn. In 2013 is gestart met de
ontwikkeling van een vernieuwde website, waarbij de BMF zich wegens schaalvoordelen heeft
aangesloten bij een collectief initiatief van de Natuur- en Milieufederaties.
De verwachting is dat de nieuwe site medio 2014 live gaat.
Begrote uren: 200
Werkelijke uren: 208
Verschil: er is geen significant verschil tussen begrote en werkelijk bestede uren.
4.2

Politiek

Uit het werkplan 2013:
Sinds 2011 zijn de gesprekken met de provinciale politiek geïntensiveerd. Gemiddeld 2 keer per
jaar is er contact met alle politieke partijen over actuele en strategische Brabantse
aangelegenheden. Individuele beleidsmedewerkers worden gestimuleerd om voor relevante
dossiers zelf actief contact te zoeken met de politieke partijen, maar ook via de sociale media
wordt contact gehouden met individuele Statenleden.
Daarnaast probeert de BMF op beleidsmatig gebied in een zo vroeg mogelijk stadium invloed uit
te oefenen en input te leveren. Hiervoor worden onder andere de agenda’s van diverse relevante
commissies van Provinciale Staten gevolgd en indien nodig, wordt contact opgenomen met fracties
en/of een schriftelijke reactie gestuurd naar de betreffende commissies en Provinciale Staten.
Tot slot is de BMF aanwezig bij vergaderingen van Provinciale Staten zodra er belangwekkende
dossiers aan de orde zijn en is er op directieniveau regelmatig contact met leden van
Gedeputeerde Staten.
Realisatie:
Naast de reguliere gesprekken met de politieke partijen heeft de BMF in 2014 een aantal excursies
georganiseerd. Onder andere is er een tocht gemaakt met Eric Smaling van de SP, terug te lezen
in zijn boek ‘De laatste boer’ en is met Carla Dik Faber van de CU een mestvergister bezocht in
het kader van de biovergistingsproblematiek. Verder zijn in de aanloop naar de Provinciale Staten
vergadering op 7 mei 2013, waarin de Verordening Ruimte is vastgesteld en de Maatlat BZV is
verankerd in ‘nadere afspraken’, veel commissievergaderingen gevolgd en is er intensief met
Statenleden gesproken. Tot slot is de BMF onder de noemer ‘Brabantse Prinsessendag’ met
vrouwelijke Raads- en Statenleden op tour in Brabant geweest om voorbeelden van lokale
duurzame energie-initiatieven te bezoeken.
Begrote uren: 150
Werkelijke uren: 198,5
Verschil: de extra uren in 2013 zijn met name toe te rekenen aan intensieve contacten met de
politiek over het veehouderijdossier.
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5. Projecten
5.1
Algemeen
De Brabantse Milieufederatie acquireert actief projecten die in lijn liggen met de drie speerpunten
van het BMF-beleid: biodiversiteit, nutriëntenkringloop en klimaat/CO2.
Niet alleen zorgt dit voor een bredere financiële basis, op deze manier wil de BMF op een
proactieve manier bijdragen aan het realiseren van een duurzaam Brabant.
Voor elk project wordt richting opdrachtgever een uitgebreide projectverantwoording opgesteld.
Vandaar dat we hier volstaan met een korte opsomming.
Hieronder volgen kort de projecten die met externe financiering in 2013 zijn gerealiseerd.
5.2
Lijst Projecten 2013
In 2013 is gewerkt aan:
Big Jump 2013 (Provincie + 3 waterschappen)
Kansen en kuilen boven water (Brabant Water)
Communicatie Geothermie (Brabant Water)
Deskundigennetwerk LDE Brabant (Provincie)
Dialoog Peelhorst & Handvaten (Provincie)
Herijking EHS (Provincie)
HIER Opgewekt (NPL)
Klimateams III (SWS)
Klimateams IV (gemeente Breda)
Klimateams V (gemeente Eindhoven en gemeente Geldrop)
Kraanvogel in Kempenbroek (Stichting Ark)
Maatlat/BZV (Provincie)
N69 hydrologie (Provincie)
Nacht van de Nacht (NPL)
Ommetje Nieuwe Warande (gemeente Tilburg)
SKB Showcase (SKB, Provincie, LIB)
Stook je Rijk 2013 (Agentschap NL)
Natuurontwikkeling tbv Das en Patrijs (Het Groene Woud)
5.3
Achterban
In 2013 is gewerkt aan:
Nieuwe Binding (NPL)
Friendraising (NPL)
Pluk van de Petteflet (NPL)
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6. Beleid 2014
Het werkplan van de BMF in 2013 begon met de constatering dat onze maatschappij zich in een
systeemcrisis bevindt. In het afgelopen jaar heeft de BMF geïnvesteerd in het verkennen van
nieuwe terreinen en werkwijzen om de transitie richting een duurzame samenleving in Brabant
vorm te geven. De titel voor het werkplan 2014 is ‘Van transitie-denken naar transitie-doen’.
Hiermee geeft de BMF de intentie aan om proactief, op een manier die past bij onze rol en
(financiële) mogelijkheden, een bijdrage te leveren aan de transitie in Noord-Brabant.
Concreet worden de verkenningen van 2013 op het gebied van circulaire economie en
burgerparticipatie (verder) vertaald naar een aantal concrete acties op het gebied van voedsel,
energie, biodiversiteit en mobiliteit.
Verder zijn binnen de speerpunten Biodiversiteit, Kringlopen en Klimaat (uit het BMF beleidsplan
2012-2016) in 2013 een beperkt aantal thema’s gekozen waarop de BMF de komende jaren actief
zal zijn. In 2014 borduren wij op deze thema’s voort naar aanleiding van maatschappelijke
ontwikkelingen en geboekte resultaten, met aandacht voor de rol waarin de BMF het verschil kan
maken: als verbindende schakel tussen de verschillende partijen in het transitie proces.
Voor de verdere inhoudelijke uitwerking verwijzen we u naar het Werkplan 2014, dat ook via onze
website is in te zien.
Dit werkplan resulteert in een begroting voor 2014, wat in het volgende hoofdstuk wordt
gepresenteerd.
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7. Financieel jaarverslag 2013
Over het boekjaar 2013 sluit de resultatenrekening van de BMF met een positief saldo. Hieronder
staat de vergelijking van de gerealiseerde baten en lasten ten opzichte van de begrote baten en
lasten. Vanwege inzichtelijkheid is gekozen om een vergelijk te maken tussen kostensoorten in
plaats van kosten per doelstelling.
7.1

Analyse resultaat ten opzichte van begroting 2013

x € 1.000

Werkelijk
2013

Omschrijving

Begroting
2013

Voordelig

Nadelig

Baten
Baten uit eigen
fondsenwerving
Baten uit acties derden
Subsidies van overheden
Overige projectbijdragen
Overige baten

€

30 €
171
599
161
12

7 €
164
570
167
15

23 €
7
29
0
0

0
0
0
6
3

€

973 €

923 €

59 €

9

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Organisatiekosten
Afschrijvingskosten
Financieringskosten
Lasten voorgaande jaren
Directe projectkosten

€

732 €
36
85
72
4
1
2
26

725 €
31
56
78
3
1
5
23

0 €
0
0
6
0
0
3
0

7
5
29
0
1
0
0
3

Totaal

€

958 €

922 €

9 €

45

Resultaat

€

15 €

1 €

68 €

54

€

68

€

54

€

14

Totaal

Lasten

Het batige resultaat is als volgt te verklaren:
€

Hogere baten dan begroot
Lagere lasten dan begroot

€

Lagere baten dan begroot
Hogere lasten dan begroot

Saldo batig ten opzichte van de begroting
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59
9

9
45
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De BMF is in 2013 boven het begrote resultaat uitgekomen.
In plaats van de begrote € 1.275 is het werkelijke resultaat € 15.528.
Hierna worden de andere belangrijkste afwijkingen toegelicht.
Baten uit fondsenwerving
In 2013 is € 23.000 meer ontvangen dan begroot. Zowel de contributie opbrengsten als de
ontvangen donaties zijn iets hoger dan begroot. Ook het reeds genoemde ABN-Amro
kantoormeubilair ter waarde van € 6.718 is bij deze post geteld. Daarnaast zijn er extra bijdragen
voor het symposium pootafdrukken in het zand en het Deltri-platform ontvangen.
Baten uit acties derden
Ten opzichte van de begroting is in 2013 € 7.000 meer gerealiseerd door hogere bijdragen vanuit
de samenwerkingsprojecten gedurende het jaar dan begroot.
Subsidies overheden en anderen
In totaal is er € 29.000 meer gerealiseerd dan begroot. De reguliere subsidie is
volledig conform begroting gerealiseerd. Er zijn meer extra opdrachten vanuit de Provincie
uitgevoerd. Deze opdrachten waren niet in de begroting opgenomen.
De inhoudelijke verantwoording vindt u in de volgende hoofdstukken.
Overige projectbijdragen
In totaal is er € 6.000 minder gerealiseerd dan begroot. Dit is maar een kleine afwijking t.o.v. de
begroting (-3%).
Overige baten
Hierbij is € 3.000 minder ontvangen dan begroot.
Lasten
De lasten zijn over het algemeen conform begroting, op een enkele post na: bureaukosten.
Bij bespreking van dit onderdeel zal dit worden verklaard.
Personeelskosten
De totale personeelskosten zijn nagenoeg gelijk aan de begrote kosten (1% hoger, € 7.000),
echter op de verschillende onderliggende posten zijn wel grotere verschillen te melden.
Zo is de post salariskosten eigen personeel hoger uitgevallen (+/+ € 8.000) vanwege incidentele
loonstijgingen en gemiddeld over 2013 een hogere bezetting dan begroot (11,1FTE realisatie ten
opzichte van 10,4 begroot). Er is voor gekozen om meer eigen personeel in te zetten voor de
projecten en geen gebruik te maken van (duurdere) inhuur.
Daarom is de post inhuur op € 4.000 gebleven, terwijl € 20.000 was begroot.
Er is € 25.000 meer aan loonkostensubsidies ontvangen door een tweetal uitkeringen in verband
met zwangerschapsverlof.
De post deskundigheidsbevordering laat een flinke onderschrijding zien (-/- € 9.000).
Dit is veroorzaakt door minder opleidingen en coaching.
Omdat we zagen aankomen dat de formatie moest worden ingekrompen, zijn er vroegtijdig
afspraken gemaakt met een drietal personeelsleden om te komen tot een contractbeëindiging met
wederzijds goedvinden. Twee van deze contracten zijn inmiddels beëindigd. Er is een reservering
gemaakt in een afkoop ten bedrage van €26.500.
Huisvestingskosten
We zijn gehuisvest in het pand van Natuurmuseum Brabant en maken nu gebruik van hetzelfde
schoonmaakbedrijf. Dit bedrijf maakt gebruik van medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt, zodat we een schoonmaakbedrijf hebben met een sociale missie.
Er is nagenoeg geen verschil met de begroting voor deze post.
Na de interne verhuizing per 1 januari 2013 hebben we een aantal kantoorruimten laten
schilderen. Vandaar dat de kosten iets hoger zijn dan gepland (+/+ € 4.000).
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Bureaukosten
De uitgaven aan deze post zijn flink hoger dan de begrote kosten, maar dat is nagenoeg alleen te
wijten aan een post kopieerkosten.
In 2003 is door de toenmalige directeur een printer afgeschaft via het NIC (Nationaal
Inkoopbureau). Dat was toen een geavanceerde printer met een hoog volume en vele
mogelijkheden. Dat was ook nodig: we drukten elke zes weken een nieuwsbrief af op papier.
Echter een aantal jaren geleden zijn we daarmee gestopt en verzenden nu de nieuwsbrief per
mail. In 2008 is het contract overgesloten naar een nieuwe printer, waarbij ook scanning mogelijk
werd. Het leasebedrag bleef daarbij op hetzelfde hoge niveau. Door verdergaande digitalisering en
kleiner personeelsbestand verkleinde het afdrukvolume steeds verder. Toen wij naar een kleinere
printer over wilden gaan, werden we echter geconfronteerd met een langdurig leasecontract en
een onwillige leverancier om daarin mee te bewegen. Vandaar dat we besloten hebben naar een
nieuwe leverancier over te gaan en het oude leasecontract eenmalig af te kopen. We hebben nu
een prima printer met een jaarlijkse last die nog maar een kwart bedraagt van voorgaande jaren.
Dat betekent een flinke kostenbesparing, zodat we nu permanent een aanzienlijk lager
kostenniveau hebben en meer aan onze doelstellingen kunnen besteden.
Dit afkoopbedrag (€ 30.000) is eenmalig in de kosten opgenomen
Kostenbesparing blijft een belangrijk item. De landelijke Natuur en Milieufederaties hebben in 2013
een traject opgestart om de diverse kostenposten tussen de verschillende milieufederaties in beeld
te brengen en daar waar mogelijk goedkoper gezamenlijk in te gaan kopen. In 2014 zullen we
overgaan op nieuwe mobiele contracten en worden de mogelijkheden van VOIP (Telefonie via
internet) verkend, waardoor ook deze kosten verder omlaag worden gebracht.
Organisatiekosten
De organisatiekosten zijn met € 6.000 lager uitgevallen door besparingen op:
accountantskosten (-/- € 3.000 door nieuwe afspraken en -/- € 2.500 doordat er geen projecten
zijn afgerekend waarbij een controleverklaring benodigd was);
verminderde vergader- en bestuurskosten (-/- € 5.000);
minder uitgaven aan proces- en legeskosten (-/- € 1.500)
zakelijke verzekeringen (de rechtsbijstand is opgezegd, omdat zij tot tweemaal toe op ons
verzoek een bepaalde zaak niet aanhangig wilde maken en ook nog eens hun premie met 50%
gingen verhogen) (-/- €1.000)
Er is wel een aantal posten hoger uitgevallen: het CBF heeft een laatste check gedaan op de BMF
statuten, die de notaris vervolgens diende aan te passen (+/+ € 2.500).
We zijn ook gewisseld van financiële dienstverlener per 1 januari 2014. De vorige dienstverlener
heeft wel de jaarrekening van 2013 opgesteld; zij bezaten immers alle onderliggende gegevens en
transacties. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt (+/+ € 5.000); deze zijn ten laste gebracht van
2013. Vanaf 2014 zal ook op de financiële dienstverlening (inclusief verloning van de salarissen)
een flinke besparing worden gerealiseerd.
Het resultaat over de afgelopen jaren laat het volgende beeld zien:
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7.2
Resultaatbestemming exploitatieresultaat
Het resultaat is als volgt toegevoegd/onttrokken aan de reserves en fondsen:
Onttrekking continuïteitsreserve
Toevoeging reserve financiering activa
Onttrekking Casimir fonds
Toevoeging bestemmingsfonds juridische procedures
Onttrekking bestemmingsfonds juridische procedures

€

-1.738
20.944
-65
15.000
-18.613

Totaal

€

15.528

Hierdoor is ultimo 2013 de hoogte van de continuïteitsreserve € 132.608 positief. De reserve
financiering activa bedrijfsvoering is € 25.469 positief, waardoor de totale reserves € 158.122
positief bedragen. In fondsen is nog een bedrag van in totaal € 9.683 beschikbaar.
Vanaf 2009 is een bestemmingsfonds gevormd t.b.v. juridische procedures.
In de contracten met de TBO's is vastgesteld dat van de jaarlijkse bijdrage per organisatie een
bedrag van € 5.000 wordt toegevoegd aan het fonds juridische procedures. De BMF voegt vanuit
de vrij besteedbare gelden van de Nationale Postcodeloterij tevens een bedrag van € 5.000 toe.
De jaarlijkse kosten inzake juridische procedures worden uit dit fonds onttrokken. Op deze wijze
wordt gewaarborgd dat provinciale subsidies niet worden gebruikt voor juridische procedures.
De hoogte van dit fonds bedraagt ultimo 2013 € 6.573 positief.
Het totale Eigen Vermogen (totaal reserves en fondsen) van de BMF bedraagt ultimo 2013
€ 167.805 positief.
De BMF streeft naar een gezonde balanspositie, waarbij we via het eigen vermogen verliezen op
kunnen vangen. Maar we willen ook een reserve beschikbaar hebben om bij plotselinge
stopzetting van de BMF als werkgever nog in staat te zijn om de salarissen van de eigen
medewerkers een half jaar door te kunnen betalen en een verantwoord sociaal plan op te zetten
als goed werkgever.
De Provincie heeft in het verleden geadviseerd om te zorgen voor ‘voldoende vet op de botten’ om
zo de voorheen financiële kwetsbaarheid van de BMF te verkleinen. Daaraan is de afgelopen jaren
gevolg gegeven.
Nu zijn er echter nieuwe subsidievoorwaarden, die uiteraard ook voor de BMF gelden. 2014 zal
een overgangsjaar worden. We gaan in gesprek met de Provincie om te bepalen naar welk niveau
reserves mogen doorgroeien.
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7.3
Beleggingsbeleid BMF
Ontvangen middelen worden niet aangewend voor belegging in effecten, zoals aandelen en
obligaties. In 2013 zijn de aanwezige liquide middelen verspreid over meerdere banken.
7.4
Risicoparagraaf
In 2014 is de reguliere subsidie met 15% afgenomen. Gedurende 2013 is vooruitlopend hierop
geanticipeerd door:
het aannemen van personeel op basis van arbeidsovereenkomsten met bepaalde tijd;
het drukken van vaste kosten, zoals bijvoorbeeld huur, printerkosten en kosten financiële
dienstverlening;
het werven van baten bij andere externe financiers dan de provincie Noord-Brabant,
zoals lokale overheden, bedrijfsleven, woningbouwcorporaties.
Het lijkt erop dat de grootste daling in het beschikbare budget nu achter de rug is en we weer
kunnen bouwen aan een bestendige BMF.
7.5
Totaal overzicht
De besteding aan de diverse doelstellingen is als volgt:

De provinciale milieufederaties hanteren voor het inzichtelijk maken van de kosten beheer en
administratie een uniforme systematiek die gebaseerd is op de aanbeveling Toepassing van
Richtlijn 650 van de Verenigde Fondsenwervende Instellingen (VFI).
De kosten beheer en administratie worden naar verhouding toegerekend aan de doelstellingen.
Voor de specificatie wordt u verwezen naar de toelichting in de jaarrekening.
Het percentage wat besteed is aan beheer en administratie ten opzichte van de totale lasten (voor
toerekening beheer en administratie) bedraagt in 2013 35,7% (2012 30,8%, 2011: 35,0%, 2010:
43,6). Met de provinciale milieufederaties is een norm van 25% afgestemd. De BMF heeft de
afgelopen jaren reeds een stevige daling ingezet om deze norm te halen. Dit beleid wordt ook de
komende jaren voortgezet. In 2013 is door het afkoopbedrag van de printer dit percentage negatief
beïnvloed. Daarnaast is dit percentage beïnvloed door de afvloeiing van enkele
beleidsmedewerkers, door een gewijzigde verhouding tussen beleidsmedewerkers en
ondersteunende werknemers en bedrijfsvoering.
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8. Verkorte begroting 2014
Verkorte begroting 2014
x € 1.000

Omschrijving

Begroting
2014

Begroting
2013

Realisatie
2013

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties derden
Subsidies van overheden
Overige projectbijdragen
Overige baten

7
123
516
195
13

7
164
570
167
15

30
171
599
161
12

Totaal baten

854

923

973

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Organisatiekosten
Afschrijvingskosten
Financieringskosten
Lasten voorgaande jaren
Directe projectkosten

664
32
43
55
9
1
5
40

725
31
56
78
3
1
5
23

732
36
85
72
4
1
2
26

Totaal kosten

849

922

958

5

1

15

416
160
155
117
1

413
270
93
145
1

179
383
131
261
4

849

922

958

LASTEN *

Resultaat
* LASTEN PER
DOELSTELLING
Speerpunt Biodiversiteit
Speerpunt Klimaat
Speerpunt Nutriëntenkringloop
Speerpunt Achterban
Kosten werving baten

Het begrote resultaat voor 2014 laat een licht positief bedrag zien van € 5.000.
Aan de lastenkant is een defensieve opstelling gekozen: er is zoveel mogelijk uitgegaan van
maximaal optredende kosten om in 2014 niet voor verrassingen te komen staan wat gestegen
kosten betreft.

37

Jaarverslag 2013 Brabantse Milieufederatie

De belangrijkste verschuivingen aan de batenkant zijn:
Een sterke vermindering van 15% korting op de reguliere Provinciale subsidie: van € 514.000
in 2013 naar € 440.000 in 2014.
Deze vermindering wordt gecompenseerd door verwachte hogere provinciale projectbijdragen
van € 50.000
Een daling van acties baten derden van € 164.000 naar € 123.000, omdat verwacht wordt dat
in 2014 relatief weinig “extra” samenwerkingsprojecten uitgevoerd worden;
Daartegenover verwachten we wel een grotere stijging ten opzichte van 2013 in de posten
‘Overige projectbijdragen’. Diverse nieuwe projecten worden in 2014 gefinancierd uit andere
fondsen dan overheden.
Als we naar de verschillende afzonderlijke kostenposten kijken, dan zien we dat de
personeelskosten flink verder omlaag zijn gegaan. De personele kosten bepalen veruit het
grootste deel van de uitgaven. Als er minder inkomsten zijn, dan leidt dat meteen tot bezuinigingen
op het personeel. We hebben daarom afscheid moeten nemen van een aantal (tijdelijke)
medewerkers.
Ook alle overige uitgaveposten als bureaukosten en organisatiekosten laten een sterk dalende
tendens zien. Er is wel een stijging van directe projectkosten, omdat we voor een aantal lopende
en nieuwe projecten directe kosten moeten maken (aanschaf materialen, huur ruimtes, inhuur
specialisten etc.)
Aan de lastenkant zien we een gelijkblijvende inzet op biodiversiteit, een stijging op kringlopen (om
ook aan dit onderwerp in verhouding meer aandacht te kunnen besteden) en een terugloop voor
de uitgaven Klimaat (vooral omdat een groot landelijk project Hier Opgewekt is gestopt), en
Achterban.
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9. Verantwoordingsverklaring
De leden van de Raad van Toezicht en van het Bestuur van de Brabantse Milieufederatie
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.
In de verantwoordingsverklaring wordt beschreven op welke manier de Brabantse Milieufederatie
invulling heeft gegeven aan deze principes.
Samengevat zijn de belangrijkste punten uit de verantwoordingsverklaring:
Ad 1)
op dit moment heeft de Brabantse Milieufederatie een bureau met een directeur/bestuurder
t.b.v. de uitvoering van het beleid en een Raad van Toezicht (RvT) t.b.v. de functie ‘toezicht
houden’. Dit is statutair vastgelegd;
in 2011 is een eerste aanzet gemaakt om de functiescheiding nog verder door te voeren in een
Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. Daarnaast is, om de belangen van de
aangesloten groepen goed te behartigen, een Raad van Aangeslotenen voorgesteld.
Deze verandering heeft medio 2012 statutair plaatsgevonden en zijn in 2013 verder
aangescherpt conform de aanbevelingen van het CBF;
de Raad van Toezicht is vier keer bijeengekomen. Tijdens elke vergadering komen de
belangrijkste thema’s en ontwikkelingen aan de orde;
op elke vergadering van de RvT staat een inhoudelijk onderwerp op de agenda, waarover
een BMF-bureaumedewerker een toelichting komt verzorgen.
Daarnaast worden van langlopende projecten voortgangsverslagen besproken.
Het bestuur/RvT kan dan bepalen of de ingezette werkwijze nog akkoord is en beoordeelt of de
beoogde doelstelling behaald gaat worden;
elk jaar organiseert de RvT in samenwerking met het BMF-bureau een gezamenlijke
bijeenkomst met de achterban, zodat gezamenlijk met de achterban de koers kan worden
uitgezet. Gebleken is dat de aangesloten groepen een degelijk fundament zijn voor de
Brabantse Milieufederatie;
vanaf 2011 worden de activiteiten gericht op, naast de achterban, een drietal speerpunten,
namelijk: biodiversiteit, nutriëntenkringlopen en klimaat.
Het bestuur heeft deze speerpunten geaccordeerd.
Ad 2)
Optimalisering van de effectiviteit van de organisatie vindt op de volgende manier plaats:
de directie stelt jaarlijks een werkplan met begroting op, waarin onder meer de gewenste
resultaten, begrote kosten en beoogde financiering per project zijn vastgelegd.
De RvT toetst dit werkplan met begroting en richtinggevende doelstellingen en stelt het vast;
een meerjarenbeleidplan (inclusief meerjarenbegroting) voor de periode 2012 tot en met 2015
is medio 2011 vastgesteld;
de financieel adviseur en het hoofd bedrijfsvoering voorzien het bestuur/RvT van financiële
kwartaalrapportages, waarin de gerealiseerde cijfers t.o.v. de begroting zichtbaar worden
gemaakt. Voorafgaande aan de bestuursvergadering waarin de financiële kwartaalrapportage
wordt behandeld, vindt een overleg plaats tussen een lid van de RvT, de directeur,
hoofd bedrijfsvoering en financieel adviseur. In dit overleg wordt op gedetailleerd niveau de
financiële informatie behandeld, waarna in de bestuursvergadering op hoofdlijnen de
rapportages worden behandeld;
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de financieel adviseur en het hoofd bedrijfsvoering stellen een jaarrekening op conform de
Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Een onafhankelijke accountant (PWC) controleert
deze en voorziet de jaarrekening van een goedkeurende controleverklaring.
De accountant rapporteert rechtstreeks aan de RvT over de jaarlijkse accountantscontrole.
De RvT toetst de jaarrekening en stelt deze vast;
sinds begin 2014 is er een audit commissie ingesteld, inclusief audit regelement. De audit
commissie rapporteert aan de RvT;
de directie stelt jaarlijks een projectactiviteitenoverzicht op dat overeenstemt met de
jaarrekening. In dit overzicht worden per project vastgelegd: de behaalde resultaten, de
gerealiseerde producten, de gerealiseerde uren en kosten. Het overzicht bevat ook per project
informatie over gerealiseerde financiering, d.w.z. subsidies en overige bijdragen.
De inhoudelijke verslaglegging is opgenomen in het externe jaarverslag, dat door
geïnteresseerden kan worden opgevraagd;
bij het opstellen van het projectactiviteitenoverzicht wordt de werkwijze van de organisatie
geëvalueerd en afspraken gemaakt over mogelijke verbeteringen van de aanpak in de
toekomst;
daarnaast werkt de Brabantse Milieufederatie aan optimalisering van haar effectiviteit door:
˗ structurele samenwerking met plaatselijke groepen, de provinciale milieufederaties,
terreinbeheerders en overige partners;
˗ het bevorderen van een organisatiecultuur waarin zuinigheid, soberheid, vlijt en
duurzaamheid leidende principes zijn naast ambitie en gedrevenheid;
˗ benchmarking; zo is in 2013 een kostenvergelijk gemaakt tussen de twaalf milieufederaties;
˗ uitwisseling van kennis over organisatieveranderingen en verbeteringstrajecten met andere
provinciale instellingen;
˗ een terughoudend beloningsbeleid zoals mag blijken uit het feit dat de directeur in schaal
13 van de provinciale schalensystematiek valt;
˗ bestuurders niet te bezoldigen.
Ad 3)
de Brabantse Milieufederatie ondersteunt mensen, die zich actief inzetten voor hun eigen
leefomgeving. Zij vervult de functie van vraagbaak, aanspreekpunt en coördinator van lokale
activiteiten in Brabant. Zij beschikt daarvoor over een breed netwerk en contacten, die bij deze
ondersteuning van dienst kunnen zijn;
de Milieufederatie zal zich blijven richten op beleidsbeïnvloeding via bestuurders en
bedrijfsleven, maar wil zich daarnaast ook richten op een goede en efficiënte
informatievoorziening aan een breed publiek; d.w.z. alle in natuur, milieu, duurzaamheid en
landschap geïnteresseerde mensen;
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 onze
website is daarvoor een goed platform. Meningen, opvattingen of reacties worden zeer op prijs
gesteld en worden in de reguliere werkprocessen van beleidsvorming en uitvoering
meegenomen.
tot slot bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
Milieufederatie, als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of
constateren dat er sprake is van inconsistentie van beleid.
In 2013 zijn er geen klachten ingediend.
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De jaarrekening 2013 is vastgesteld en goedgekeurd in de RvT vergadering van 21 mei 2014.

Namens het bestuur,

Nol Verdaasdonk,
directeur/bestuurder Brabantse Milieufederatie
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10. Nationale Postcode Loterij
10.1

Cheque van €2.250.000 van Postcode Loterij voor De Natuur- en Milieufederaties

Foto Roy Beusker

De Natuur en Milieufederaties hebben tijdens het Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré te
Amsterdam een cheque van 2.250.000 euro ontvangen van de Nationale Postcode Loterij.
Joris Hogenboom, voorzitter van het bestuur van De Natuur en Milieufederaties, is heel blij met dit
enorme bedrag. ‘Met dit bedrag kunnen we onze inzet voor mooie en duurzame provincies
versterken en prachtige projecten uitvoeren’.
De Postcode Loterij maakte tijdens het Goed Geld Gala bekend dat zij dit jaar een recordbedrag
van ruim 302 miljoen euro doneert. De miljoenenschenkingen aan goede doelen zijn mogelijk
gemaakt door de 2,5 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij. Van ieder lot dat zij kopen gaat
de helft naar goede doelen. Dankzij een groeiende loterijopbrengst kan er dit jaar bijna 12 miljoen
euro meer aan goede doelen geschonken worden dan het afgelopen jaar.
De Brabantse Milieufederatie kan dankzij de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij de
volgende projecten uitvoeren: HIER Opgewekt, Nieuwe Binding, Friendraising, Nacht van de Nacht
en Pluk van de Petteflet.
Op de foto: Joris Hogenboom (voorzitter van De Natuur en Milieufederaties), Imme Rog (managing
director Nationale Postcode Loterij), Sonja Sars (secretaris van De Natuur en Milieufederaties),
Corinne Ellemeet (Netwerkdirecteur van De Natuur en Milieufederaties).
In 2013 is 97,4% van alle toekenningen in Stichting De Natuur en Milieufederaties afkomstig van
de Nationale Postcode Loterij.
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10.2 Toekomstige financiering
Met de flinke bezuinigingen waar het kabinet op inzet, neemt het belang van particuliere
fondsenwervers zoals de Nationale Postcode Loterij toe. De Goede Doelenloterij is een bewezen
en succesvol middel tot fondsenwerving. De bijdrage van de loterij en haar deelnemers is uniek,
want deze is niet alleen meerjarig, maar goede doelen bepalen ook zelf de besteding ervan, op
basis van hun expertise.
Inmiddels wordt er jaarlijks door de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro
Loterij en VriendenLoterij) ruim 400 miljoen euro geworven voor het goede doel, dat is meer dan
1 miljoen euro per dag. De Goede Doelen Loterijen zijn hiermee de grootste fondsenwerver van
Nederland: 25 procent van alle private giften in Nederland komt van de deelnemers van de
Goede Doelenloterijen. Maandelijks spelen 3,5 miljoen huishoudens in Nederland met deze
loterijen mee, en met de helft van hun lot dragen ze bij aan een betere wereld.
De drie loterijen hebben als missie het steunen van goede doelen die werken aan:
een rechtvaardige en groene wereld: Nationale Postcode Loterij;
cultuur en behoud cultureel erfgoed: BankGiro Loterij;
verbetering van welzijn en gezondheid in Nederland: VriendenLoterij.
Het huidige kabinet heeft aangegeven het kansspelbeleid te willen moderniseren. Wij hopen dat de
voorgestelde wijzigingen in het kansspelbeleid de Nationale Postcode Loterij voldoende ruimte
geeft om de succesvolle fondsenwerving op dit niveau voort te zetten. Zonder de Postcode Loterij
en haar deelnemers zouden wij immers een groot deel van onze initiatieven niet kunnen
realiseren.
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Financieel Jaarverslag 2013
Stichting Brabantse
Milieufederatie
te Tilburg
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11. Jaarrekening
11.1

Balans per 31 december 2013
Balans

ACTIVA

31-12-2013

31-12-2012

Materiële vaste activa
Benodigd voor de bedrijfsvoering

€

Direct in gebruik voor de doelstelling

€

25.469
0

4.525
0

€

25.469

€

4.525

Vlottende activa
Vorderingen
Overige overlopende activa

€

€

130.122
31.099

66.761
24.310

€

161.221

€

91.071

Liquide middelen

€

266.256

€

386.054

Totaal

€

452.946

€

481.650
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Per 31 december 2013

PASSIVA

31-12-2013

31-12-2012

Eigen vermogen

Reserves
Stichtingskapitaal

€

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

€

45

45

132.608

134.346

25.469

4.525
€

158.122

€

138.916

Fondsen
Casimir fonds

€

Fonds juridische procedures

€

3.110
6.573

3.175
10.186

€

9.683

€

13.361

Totaal Eigen Vermogen

€

167.805

€

152.277

Langlopende schulden

€

60.000

€

70.000

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige overlopende passiva

€

€

48.705
176.436

Totaal
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12.171
247.202

€

225.141

€

259.373

€

452.946

€

481.650
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11.2

Staat van Baten en Lasten over 2013

Omschrijving

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2013

2013

2012

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties derden
Subsidies van overheden
Overige projectbijdragen
Overige baten

€

30.225 €
170.991
599.162
160.789
12.186

7.000 €
164.216
569.659
167.000
15.000

10.621
182.231
757.724
160.236
11.826

TOTAAL BATEN

€

973.353 €

922.875 €

1.122.638

Speerpunt Klimaat
Speerpunt Biodiversiteit
Speerpunt Nutriëntenkringloop
Speerpunt Achterban

€

179.396 €
382.857
130.962
261.199

412.842 €
269.296
93.206
145.058

292.489
518.012
82.082
182.208

Totaal besteed aan doelstellingen

€

954.414 €

920.402 €

1.074.791

Werving baten

€

3.411 €

1.198 €

3.656

Kosten beheer en administratie #

€

0 €

0 €

0

TOTAAL LASTEN

€

957.825 €

921.600 €

1.078.447

RESULTAAT

€

15.528 €

1.275 €

44.191

€

-1.738 €
20.944
-3.678

6.180 €
95
-5.000

44.420
-2.193
1.964

€

15.528 €

1.275 €

44.191

LASTEN
Besteed aan doelstellingen

Resultaat is toegevoegd/ontrokken aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

# De provinciale milieufederaties hanteren voor het inzichtelijk maken van deze kosten een uniforme systematiek die gebaseerd is op
de aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer en Administratie van de Verenigde Fondsenwervende Instellingen
(VFI). De kosten voor beheer en administratie worden inzichtelijk gemaakt in de toelichting lastenverdeling, maar worden in de Staat van
Baten en Lasten volledig toegerekend aan de doelstellingen.
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11.3

Kasstroomoverzicht 2013
31 december 2013

31 december 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten
€

Exploitatieresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

€

€

15.528

€

4.261
0

4.407
0

4.261
Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- vorderingen
- kortlopende schulden (exclusief schulden
aan kredietinstellingen)

€

4.407
€

0
-70.150
-34.232

0
173.900
17.974

-104.382
€

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

44.191

191.874
€

-84.593

240.472

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
€

Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste activa

€

-25.205
0
0
€

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.214
0
0
€

-25.205

-2.214

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
€

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Overige mutaties eigen vermogen

€

0
-10.000
0

0
-10.000
0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

€

-10.000

€

-10.000

Mutatie Liquide Middelen

€

-119.798

€

228.258

Liquide Middelen
ING bank
ING bank spaarrekening
Triodos Bank
Triodos Internet
Rendementrekening
Rabobank Streekrekening
Kas

€

Totaal

€

31-12-2012
1.817 €
8.000
33.832

31-12-2013
429
52.524
40.209

315.676
25.358
1.371

71.751
100.800
543

386.054 €

266.256
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€

Mutatie
-1.388
44.524
6.377
-243.925
75.442
-828

€

-119.798
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11.4

Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen
De jaarrekening 2013 is opgesteld volgens de verslaggevingsrichtlijnen die gesteld worden aan
fondsenwervende instellingen (richtlijn voor de jaarverslaggeving 650, aangepast 2011). De cijfers uit de
jaarrekening 2012 en de begroting 2013 zijn als vergelijkende cijfers in de jaarrekening opgenomen.
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Overige vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Langlopende schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Kortlopende schulden
De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten bestaan uit contributies, giften, subsidies en overige baten.
De lasten worden bepaald met inachtneming van de vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten worden verantwoord in het jaar waarin deze ontstaan. De lasten worden in aanmerking genomen
in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De subsidies zijn opgenomen overeenkomstig de toegezegde subsidies 2013, door de Provinciale Staten
van Noord-Brabant en overige subsidiënten.
Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
Staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenen
Alle pensioenregelingen worden verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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11.5

Toelichting op de balans per 31 december 2013

31-12-2013

31-12-2012

Activa
Materiële vaste activa
Benodigd voor de bedrijfsvoering
Aanschafwaarde per 1 januari
Cumulatieve afschrijving t/m vorig boekjaar

€

212.927
-208.402

€

210.713
-203.995

Boekwaarde per 1 januari

€

4.525

€

6.718

Investeringen
Desinvesteringen
Cumulatieve afschrijving desinvestering
Afschrijving

25.205
-156.059
156.059
-4.261

2.214
0
0
-4.407

€

25.469

€

4.525

Boekwaarde per 31 december

€

0

€

0

Totaal materiële vaste activa

€

25.469

€

4.525

Boekwaarde per 31 december
Afschrijvingspercentages 20% en 33%.
Direct in gebruik voor de doelstelling

Voor een specificatie per investering verwijzen wij u naar bijlage 1.
Vorderingen
Debiteuren lopende projectsubsidies *
Overige debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

€

130.122
0
0

€

71.736
0
-4.975

Stand per 31 december

€

130.122

€

66.761

* specificatie debiteuren lopende projectsubsidies
Toegezegde projectsubsidies
Nog te realiseren

€

225.794
-95.672

€

194.515
-122.779

Stand per 31 december

€

130.122

€

71.736

€

131.157
-1.035

€

115.512
-43.776

€

130.122

€

71.736

Dit kan als volgt verder worden toegelicht:
Saldo nog te vorderen projectsubsidies
Saldo vooruit gefinancierde projecten
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De voorziening dubieuze debiteuren is bepaald door middel van individuele beoordeling.
Het verloop van de voorziening in 2013 is als volgt:
Stand per 1 januari
Afboekingen
Dotatie

€

4.975
-4.975
0

€

18.049
-13.730
656

€

0

€

4.975

Onder de vorderingen zijn tevens de nog te ontvangen subsidies van de Stichting De Natuuren Milieufederaties verantwoord. In totaal betreft dit een vordering groot € 43.885.
Voor een specificatie van deze post verwijzen wij u naar bijlage 2.

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde posten
Waarborgsom frankeermachine
Rente spaarrekening
Uitkering ziektewetverzekering
Overige overlopende activa

€

17.300
0
2.040
0
11.759

€

3.693
429
2.472
16.016
1.700

Totaal

€

31.099

€

24.310

De overige overlopende activa hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.
Liquide middelen
ING bank
ING bank spaarrekening
Triodos Bank
Triodos Internet Rendementrekening
Rabobank Streekrekening
Kas

€

429
52.524
40.209
71.751
100.800
543

€

1.817
8.000
33.832
315.676
25.358
1.371

Stand per 31 december

€

266.256

€

386.054

De liquide middelen zijn ter vrije besteding van de instelling.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013

31-12-2013

31-12-2012

Passiva
Eigen vermogen
Reserves
€

45

€

45

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

€

134.346
-1.738

€

89.926
44.420

Stand per 31 december

€

132.608

€

134.346

Stichtingskapitaal
Continuïteitsreserve

Conform de Algemene Subsidieverordening van de Provincie is de maximale hoogte van de
continuïteitsreserve bepaald op 10% van de jaarlijkse exploitatie uitgaven met een maximum
van € 250.000.
Reserve financiering activa bedrijfsvoering
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

€

4.525
20.944

€

6.718
-2.193

Stand per 31 december

€

25.469

€

4.525

De reserve financiering activa bedrijfsvoering is gelijk aan de boekwaarde van de, met eigen middelen
aangewende, materiële vaste activa.
€

158.122

€

138.916

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

€

3.175
-65

€

3.175
0

Stand per 31 december

€

3.110

€

3.175

Totaal reserves

Fondsen
Casimir Fonds

Dit fonds is ontstaan na een schenking van de heer Casimir. Periodiek wordt een prijs uitgereikt
aan Brabantse burgers die een positieve bijdrage aan het milieu hebben bijgedragen. De kosten voor
deze prijs worden middels de resultaatbestemming onttrokken aan dit fonds.
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Fonds juridische procedures
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming toevoeging
Resultaatbestemming onttrekking

€

10.186
15.000
-18.613

€

8.222
15.000
-13.036

Stand per 31 december

€

6.573

€

10.186

In de contracten met twee van de TBO's is vastgesteld dat van de jaarlijkse bijdrage per organisatie
een bedrag van € 5.000 wordt toegevoegd aan het fonds juridische procedures. De BMF voegt vanuit
de vrij besteedbare gelden van de Nationale Postcodeloterij tevens een bedrag van € 5.000 toe.
De jaarlijkse kosten inzake juridische procedures worden uit dit fonds onttrokken.
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat provinciale subsidies niet worden gebruikt voor juridische
procedures.
Totaal fondsen

€

9.683

€

13.361

Totaal Eigen vermogen

€

167.805

€

152.277

€

70.000
-10.000

€

80.000
-10.000

€

60.000

€

70.000

Langlopende schulden
Stand per 1 januari
Aflossingsverplichting volgend boekjaar

In 2010 is er een overeenkomst tot stand gekomen met de Provincie Noord-Brabant inzake de
terugbetaling van de subsidiegelden NUBL-project Aanpak Milieuzorg op Recreatiebedrijven.
De terugbetaling zal in 10 jaar, zonder rentetoeslag plaatsvinden. In 2011 is een bedrag van
€ 11.225 betaald. Vanaf 2012 t/m 2020 zal jaarlijks een bedrag van € 10.000 worden betaald.
Kortlopende schulden
Crediteuren
Aflossingsverplichting terug te betalen
subsidiegelden
Reserve afkoopsom personeel
Te betalen loonbelasting
Te betalen pensioenpremies
Te betalen nettoloon
Reservering eindejaarsuitkering
Te betalen accountantskosten
Verplichting vakantietoeslag
Verplichting vakantiedagen
Levensloopregeling
Overige overlopende passiva

€

Totaal kortlopende schulden

€

48.705

€

10.000
32.206
28.655
42
0
0
9.999
24.357
55.322
0
15.855
225.141

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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12.171
10.000
8.200
47.956
25.399
31.688
25.393
9.000
25.731
49.753
2.295
11.787

€

259.373

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
- huur gebouwen

Het huurcontract is per 1 juli 1993 aangegaan en heeft
een onbepaalde looptijd.
De huur bedraagt m.i.v. 1 januari 2014, € 1.541,79 per maand.
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11.6

Toelichting op de Staat van Baten en lasten over 2013

Lastenverdeling per doelstelling

Klimaat

Speerpunten
NutriëntenBiodiversiteit
kringloop

Achterban

Fondsenwerving

Beheer
& Adm.

Totaal
2013

Begroting
2013

Totaal
2012

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Organisatiekosten
Afschrijvingskosten
Financieringskosten
Lasten voorgaande jaren

€

89.176 €
4.406
10.741
4.081
0
0
0

202.280 €
9.986
23.522
6.012
0
0
0

66.360 €
3.235
7.573
1.807
0
0
0

139.545 €
6.859
16.105
3.831
0
0
0

2.853 €
143
335
80
0
0
0

232.385 €
11.347
26.560
55.744
4.261
660
2.246

732.599 €
35.976
84.836
71.555
4.261
660
2.246

725.000 €
31.250
56.350
77.500
3.000
1.000
5.000

760.946
34.716
68.619
81.082
4.407
555
7.862

Totaal

€ 108.404 €

241.800 €

78.975 €

166.340 €

3.411 €

333.203 €

932.133 €

899.100 €

958.187

25.692 €

22.500 €

120.258

Verdeling B & A

18,20%

40,60%

13,26%

27,93%

€

60.654 €

135.291 €

44.188 €

93.070

0 €

Directe projectkosten

€

10.338 €

5.766 €

7.799 €

1.789

0 €

0 €

Totale kosten 2013

€ 179.396 €

382.857 €

130.962 €

261.199 €

3.411 €

0 €

Verdeling begroting 2013

€ 412.842 €

269.296 €

93.206 €

145.058 €

1.198 €

0

Verdeling jaarrekening 2012

€ 292.489 €

518.012 €

82.082 €

182.208 €

3.656 €

0

-333.203

Kostentoerekening
De kosten worden aan de doelstellingen toegerekend op basis van de urenregistratie
Kengetallen
% kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving = 11,3% (2012: 34,4%).
De CBF-richtlijnen geven een norm aan van maximaal 25% over gemiddeld 3 jaar. Gemiddeld over de afgelopen 3 jaar is 18,1%.
% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale lasten (voor verdeling Beheer & Administratie) = 66,6% (2012: 68,9%)
% kosten Beheer & Administratie (voor verdeling) ten opzichte van totale kosten = 35,7% (2012: 30,8%)
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Toelichting op de Staat van Baten en lasten over 2013

Werkelijk
2013

Omschrijving

Begroting
2013

Werkelijk
2012

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies
Donaties
Overige baten uit fondsenwerving

€

2.480 €
8.676
19.069

4.000 €
3.000
0

4.740
2.405
3.476

Totaal

€

30.225 €

7.000 €

10.621

Stichting De Natuur- en Milieufederaties
Vrij besteedbare gelden
Projectbijdragen

€

118.000 €
52.991

120.000 €
44.216

120.000
62.231

Totaal

€

170.991 €

164.216 €

182.231

Baten uit acties derden

In 2013 is 97,4% van alle toekenningen in Stichting De Natuuur- en Milieufederaties afkomstig
van de Nationale Postcode Loterij.
Subsidies overheden
Reguliere Subsidie Provincie
Subsidie Reconstructie Provincie
Subsidies overige projecten Provincie
Subsidies projecten overige
overheden

€

514.159 €
0
62.795

Totaal

€

599.162 €

569.659 €

757.724

Bijdrage TBO's
Overige projectbijdragen

€

78.392 €
82.397

75.000 €
92.000

76.327
83.909

Totaal

€

160.789 €

167.000 €

160.236

Baten voorgaand jaar
Overige opbrengsten

€

6.999 €
5.187

0 €
15.000

740
11.086

Totaal

€

12.186 €

15.000 €

11.826

22.208

514.159 €
0
21.750
33.750

512.811
95.000
96.237
53.676

Overige projectbijdragen

Overige baten
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Toelichting op de Staat van Baten en lasten over 2013

Werkelijk
2013

Omschrijving

Begroting
2013

Werkelijk
2012

LASTEN
Personeelskosten
Salariskosten
Sociale lasten
Pensioenpremies
Ontvangen ziekengelden
Ontvangen loonkostensubsidies
Eindejaarsuitkering
Reis- en verblijfskosten
Reis- en verblijfskosten t.b.v. projecten
Vergoeding telewerken
Deskundigheidsbevordering
Ziektewetverzekering
Arbodienst
Inhuur personeel
Vrijval pensioenverplichting voorgaande jaren
Mutatie reservering afkoop personeel
Werving personeel
Vrijwilligersvergoedingen
Overige personeelskosten

€

513.740 €
78.779
54.683
-13.021
-24.743
15.118
20.183
8.739
2.050
3.362
17.817
4.455
4.000
0
26.506
108
6.050
14.773

505.000 €
71.000
52.000
-19.500
0
21.000
27.500
0
2.500
12.500
12.000
5.000
20.000
0
0
0
6.000
10.000

587.477
88.791
53.391
-27.460
-18.868
25.393
20.267
7.892
2.138
7.807
17.817
4.492
0
-16.170
-6.456
106
4.550
9.779

Totaal

€

732.599 €

725.000 €

760.946

11,1

10,4

Gemiddelde personeelsbezetting (in FTE)

Begin 2013 waren 14 medewerkers in dienst voor in totaal 10,97 FTE.
Eind 2013 waren er 14 medewerkers in dienst voor in totaal 10,80 FTE.
Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland.
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Verantwoording uit hoofde van de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn
de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.
In het kader van de WNT wordt vermeld dat de BMF in 2013 geen functionarissen in dienst heeft gehad
waarvan het belastbaar loon uitsteeg boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde
normbedragen.
Stichting Brabantse Milieu Federatie heeft daarnaast geen te verantwoorden personen in de groep
externe niet-topfunctionarissen.
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw
Een Raad van Toezicht, een
organisatie?
directeur/bestuurder en een uitvoerend
bureau.
Daarnaast nog een Raad van
Aangeslotenen met adviesbevoegdheid
richting de RvT.
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? De heer N. Verdaasdonk,
directeur/bestuurder.
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de stichting over het jaar 2013 is als volgt:
Naam
1 Vanaf welke datum is de persoon als
bestuurder werkzaam in uw organisatie?

2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds
deel uit van het bestuur?

Bestuurder dhr. N. Verdaasdonk
Hij is sinds 1 oktober 2011 officieel
in dienst getreden,
daarvoor was hij middels een
detacheringsovereenkomst sinds
1 januari 2010 interim-directeur
Ja.

3 Tot welke datum was de persoon als
bestuurder werkzaam in uw organisatie?
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van
het bestuur geweest?

N.v.t.

5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon
voorzitter geweest in het verslagjaar?

Gehele jaar

6 Duur van het dienstverband in het jaar

Fulltime (36 uur)

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

Bestuur bestaat uit 1 persoon,
de heer Verdaasdonk.

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
Welke salarisregeling is toegepast?
Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld,
eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste
toelagen

Onbepaalde tijd
Schaal 13, Provinciale schalen.
100%
€ 68.993

a. Waarvan: verkoop
verlofuren
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
Overige lasten en vergoedingen
Werkgeversbijdrage sociale lasten
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU
Ontslagvergoeding
Bonussen
Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)
Cataloguswaarde auto van de zaak
Eigen bijdrage auto van de zaak

n.v.t.
n.v.t.
€ 20.818
€ 9.077
€ 11.741
n.v.t
n.v.t.
€ 89.811
n.v.t.
n.v.t.

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de stichting over het jaar 2013 is als volgt:
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In de Raad van Toezicht hadden tot 20 maart 2013 de volgende leden zitting:
Naam
Functie
Bezoldiging Duur lidmaatschap
de heer J.H. Ockels
Voorzitter
geen
78
dagen
de heer H. Baptist
Secretaris
geen
78
de heer G. van den Oetelaar
Vicevoorzitter
geen
78
mevrouw B. Verstappen
Algemeen
geen
78
In de Raad van Toezicht hadden vanaf 20 maart 2013 de volgende leden zitting:
Naam
Functie
Bezoldiging Duur lidmaatschap
de heer J.H. Ockels
Voorzitter
geen
287 dagen
de heer V. Snels
Algemeen
geen
287
de heer E. Thoolen
Vicevoorzitter
geen
287
mevrouw M. Hendrikx
Algemeen
geen
287
de heer H. Teusink
Algemeen
geen
287
de heer K. Gort
Algemeen
geen
287

Werkelijk
2013

Omschrijving

Begroting
2013

Werkelijk
2012

Huisvestingskosten

Huur
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten

€

17.963 €
6.588
4.896
6.529

17.500 €
6.750
4.500
2.500

20.372
7.750
3.950
2.644

Totaal

€

35.976 €

31.250 €

34.716
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Toelichting op de Staat van Baten en lasten over 2013

Werkelijk
2013

Omschrijving

Begroting
2013

Werkelijk
2012

Bureaukosten

Telefoonkosten
Porti
PR-materiaal/website
Kopieer- en drukwerkkosten
Drukwerk t.b.v. projecten
Kantoorbenodigdheden
Documentatie en vakliteratuur
Computermaterialen en onderhoud
Ondersteuning netwerkbeheer
Representatiekosten
Contributies en bijdragen
BMF Klimaat Neutraal
Overige kantoorkosten

€

11.188 €
1.234
0
56.655
428
531
844
4.163
8.354
808
250
0
381

10.000 €
1.000
3.000
25.000
0
2.500
1.000
2.500
10.000
500
500
250
100

12.849
1.360
0
24.974
12.130
1.380
872
2.041
11.170
1.308
507
0
28

Totaal

€

84.836 €

56.350 €

68.619

Administratiekosten
Accountants- en advieskosten
Accountantskosten t.b.v. projecten
Kosten CBF-keurmerk
Kosten Raad van Toezicht
Vergaderkosten
Vergaderkosten t.b.v. projecten
Juridische kosten en leges
BMF "Nieuwe koers"
Dotatie voorziening dubieuze
debiteuren
Jubileum 40 jaar
Zakelijke verzekeringen

€

37.090 €
9.000
0
455
590
1.022
2.053
18.613
2.270

32.500 €
12.000
2.500
500
1.000
7.500
0
20.000
0

37.027
9.000
6.635
3.420
0
2.094
786
13.036
1.571

Totaal

€

71.555 €

77.500 €

81.082

Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten automatisering

€

1.092 €
3.169

0 €
3.000

822
3.585

Totaal

€

4.261 €

3.000 €

4.407

Organisatiekosten

0
0
462

0
0
1.500

656
5.259
1.598

Afschrijvingskosten
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Omschrijving

Werkelijk
2013

Begroting
2013

Werkelijk
2012

Financieringskosten

Betalingsverschillen
Bankkosten

€

-1 €
661

0 €
1.000

3
552

Totaal

€

660 €

1.000 €

555

Afwikkeling projecten
Overige lasten voorgaande jaren

€

0 €
2.246

0 €
5.000

2.651
5.211

Totaal

€

2.246 €

5.000 €

7.862

Lasten voorgaande jaren
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11.7

Overige gegevens

Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt toegevoegd/onttrokken aan de reserves en fondsen:
Onttrekking continuïteitsreserve
Toevoeging reserve financiering activa
Onttrekking Casimir fonds
Toevoeging bestemmingsfonds juridische procedures
Onttrekking bestemmingsfonds juridische procedures

€

-1.738
20.944
-65
15.000
-18.613

Totaal

€

15.528

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum 31 december 2013 geen gebeurtenissen voorgedaan welke in
deze jaarrekening zijn te vermelden.
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Controleverklaring
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12. Controleverklaring
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Bijlagen
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13. Bijlagen
13.1

Bijlage 1 Staat van vaste activa
Staat van vaste activa

Omschrijving

Jaar van Afschrijaanschaf vings %

Investering
2013

Cumulatieve
aanschafwaarde

Afschrijving
tot en met
2012

22.877
2.307
2.435
1.258
4.838
0
0

0
0
0
0
0
6.718
1.268

22.877
2.307
2.435
1.258
4.838
6.718
1.268

22.877
2.307
2.435
1.258
4.838
0
0

33.715 €

7.986 €

41.701 €

33.715 €

Aanschafwaarde

Desinvestering
2013

Boekwaarde
01-01-13

Boekwaarde
31-12-13

0
0
0
0
0
1.008
85

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
5.710
1.183

1.092 €

0 €

0 €

6.894

Afschrijving
2013

Materiële vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering.
Inventaris
Kantoorinrichting
Kantoorinrichting
Kantoorinrichting
Keuken
Telefooncentrale
Kantoormeubilair ABN
Ergozit stoelen

1998
1999
2000
2001
2007
2013
2013

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
€

Totaal
Automatisering
Bekabelingsysteem
5x scherm
Beamer
Laptop
4x HP scherm,
1x acer
Laptop
PC Trix
Thin client 2 aspire
3x iPhone
Telefooninstallatie

2007
2008
2008
2009

33%
33%
33%
33%

6.545
2.553
790
499

0
0
0
0

6.545
2.553
790
499

6.545
2.553
790
499

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2009
2009
2010
2010
2011
2011

33%
33%
33%
33%
33%
33%

1.314
619
379
2.691
1.999
1.785

0
0
0
0
0
0

1.314
619
379
2.691
1.999
1.785

1.314
619
357
2.541
1.110
992

0
0
22
150
666
595

0
0
0
0
0
0

0
0
22
150
889
793

0
0
0
0
223
198
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2x Apple iPad
Apple iPhone
Ipad
3x iPhone
3x iPad (incl inruil)
2x thin client
Iphone
Server
Printer

2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2.013

33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33

1.336
429
599
1.047
568
0
0
0
0

0
0
0
0
0
675
406
8.878
7.260

1.336
429
599
1.047
568
675
406
8.878
7.260

705
167
100
320
16
0
0
0
0

445
143
200
349
189
131
34
244
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

631
262
499
727
552
0
0
0
0

186
119
299
378
363
544
372
8.634
7.260

Totaal

€

23.153 €

17.219 €

40.372 €

18.628 €

3.169 €

0 €

4.525 €

18.575

Totaal benodigd voor de bedrijfsvoering

€

56.868 €

25.205 €

82.073 €

52.343 €

4.261 €

0 €

4.525 €

25.469

Materiële vaste activa direct in gebruik voor de doelstelling
Totaal direct in gebruik voor de doelstelling €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0

€

56.868 €

25.205 €

82.073 €

52.343 €

4.261 €

0 €

4.525 €

25.469

Totaal generaal

68

Jaarverslag 2012 Brabantse Milieufederatie

13.2

Bijlage 2 Ontvangen projectsubsidies Stichting De Natuur- en Milieufederaties 2013

Ontvangen projectsubsidies Stichting De Natuur- en Milieufederaties 2013

Project-

Projectnaam

nummer

B1301
Np0802
Pr0904.1
Pr0904.2
Pr0904.2
Pr1204
Pr1005
Pr1203
Ac1203
Ac1202
Ac1311
Pr1303
Pr1320
Ac1314
Ac1314
Ac1302

Bijdrage 2013
€
Ave Natura 2000
Uitvoeringsfase Nieuwe binding 2010-2011
Uitvoeringsfase Nieuwe binding 2012
Uitvoeringsfase Nieuwe binding 2012 (mat.kn.)
Hier Opgewekt (voorheen We Generate)
Gedragen door de Wind
Nacht van de Nacht 2012
Programmasecretaris Klimaat en Energie
MF12 Dagelijks bestuur 2012
Vergoeding portefeuillehouders
Nacht van de Nacht 2013
Binding en Profilering 2013
Vergoeding Droomfonds
Vergoeding inzet SER acquisitie
MF12 Dagelijks bestuur 2013

€

Te
ontvangen
van het
fonds

In 2013 te

In 2013

ontvangen

1-1-2013

van het fonds

ontvangen
van het
fonds

Te
ontvangen
van het
fonds
31-12-2013

0
1.415
2.425
1.231
1.000
14.184
12.000
4.433
5.910
7.880
0
0
0
0
0
0

118.000 €
0
0
45
0
0
0
0
0
0
1.600
4.189
3.000
320
1.280
6.400

118.000 €
1.415
0
0
0
0
0
4.433
5.910
7.880
1.600
2.189
0
0
0
0

0
0
2.425
1.276
1.000
14.184
12.000
0
0
0
0
2.000
3.000
320
1.280
6.400

50.478 €

134.834 €

141.427 €

43.885

In 2013 is 97,4% van alle toekenningen in Stichting De Natuur- en Milieufederaties afkomstig
van de Nationale Postcode Loterij.
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13.3

Bijlage 3 Gerealiseerde projectopbrengsten en -kosten 2013

Gerealiseerde projectopbrengsten en -kosten 2013
bedragen x €
PROJECTBIJDRAGEN
Baten uit
Overige proj. Proj. overig Overige
acties derden Provincie
Overheid
bijdragen
35.460
320
1.280
6.400
4.000
931
3.000

Projectnaam
Hier opgewekt (voorheen We generate)
Inzet t.b.v. Droomfonds
Inzet SER Acquisitie
MF 12 Dagelijks Bestuur 2013
Nacht van de Nacht 2013
Nieuwe Binding 2012
Binding en Profilering 2013
Programmasecretaris Klimaat en
Energie
Big Jump 2013
Deskundigennetwerk LDE Brabant
Dialoog Peelhorst & Handvaten
Herijking EHS 2013
Maatlat/BZV
Meerwerk N69 Hydrologie
Kilimateams V Eindhoven-Geldrop
Klimateams IV Breda
Ommetje Nieuwe Warande
Communicatie geothermie
Kansen en Kuilen boven water
Klimateams III Eindhoven
Kraanvogel in Kempenbroek
Natuurontwikkeling t.b.v. Das en Patrijs HGW
SKB Showcase
Stook je Rijk
Zonnepanelenactie Breda
ZMF delta overleg
TBO-werkzaamheden
Directe kosten reguliere subsidie
provincie
Directe kosten activiteiten MF 12

Totaal

1.600
675
9.250
15.200
10.880
18.193
8.597

1.000

1.517
11.870
8.821

9.318

2.803
25.000
11.537
11.095
200
11.882
9.000
562

Directe
projectkosten
2.776
10
45
158
789
21
692
3.067
537
74
533
2.086
437
3.123
13
364
1.034
89
311
9
476
4.030
561
15.275
402

52.991

62.795

Directe projectkosten
Reis-en verblijfkosten t.b.v. projecten
Drukwerk t.b.v. projecten
Vergaderkosten t.b.v. projecten

22.208

82.397

36.912

25.692
8.739
428
2.053
36.912
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Bijlage 4 bij de BMF aangesloten Natuur- en Milieugroepen, eind 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

organisatieid
9007
9259
9260
9261
9263
9264
9265
9266
9267
9268
9270
9272
9273
9274
9275
9276
9277
9295
9310
9324
9338
9346
9349
9356
9359
9362
9363
9364
9376
9401
9403
9405
9422
9439
9557
9559
9560
9568
9572
9583
9624
9631
9632
9639

organisatie
Brabants Landschap
IVN Asten-Someren
IVN Bernheze
IVN Best
IVN Geldrop
IVN Grave
IVN Laarbeek
IVN Mierlo
IVN Nuenen
IVN Oisterwijk
IVN Uden / Vogelwacht
IVN Valkenswaard - Waalre
IVN Veghel
IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem
IVN Vogel- en Natuurw. Den Bosch
IVN Kempenland-West
IVN de Maasvallei
KNNV afd. Tilburg
Kerngroep Milieudefensie Uden
Stichting Leefbaarheid De Heen
Madese NatuurVrienden
Milieu Educatief Centrum Zevenbergen(MEC)
Milieudefensiegroep Geldrop
Werkgroep Natuur en Milieu Mierlo
Milieuvereniging Bladel
Milieuvereniging Land van Cuijk
Milieuwerkgroep Kempenland
Markkant
NAMIRO
Natuurgroep Gestel
Natuurvereniging Ken en Geniet
Natuurwerkgroep Rucphen
Oisterwijkse Milieuvereniging
KNNV Roosendaal/Plf. Duurzame Ontwikkeling.
St. Landschap, Natuur en Milieu Haaren
Stichting NMEC De Ossenbeemd
Stichting Middengebied
Stichting Natuur en Milieu Landerd
Stichting Peellandschapspark/ voskuilenheuvel
Stichting Wielewaal Baarle
Vogelwerkgroep De Kempen
Vereniging ABC Milieugroep
Vereniging Behoud Biesbosch
IVN Vogel- en natuurbescherming Etten-leur eo
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woonplaats
HAAREN
ASTEN
HEESWIJK-DINTHER
BEST
GELDROP
ESCHAREN
AARLE-RIXTEL
MIERLO
NUENEN
TILBURG
UDEN
VALKENSWAARD
VEGHEL
VELDHOVEN
Â´S-HERTOGENBOSCH
BLADEL
BOXMEER
TILBURG
VORSTENBOSCH
DE HEEN
GEERTRUIDENBERG
ZEVENBERGEN
GELDROP
MIERLO
HAPERT
MILL
BERGEIJK
BAVEL
OSSENDRECHT
SINT-MICHIELSGESTEL
DONGEN
RUCPHEN
OISTERWIJK
ROOSENDAAL
HELVOIRT
DEURNE
NUENEN
REEK
VENHORST
BAARLE-NASSAU
VELDHOVEN
BAARLE-NASSAU
MADE
ZEVENBERGEN
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

9650
9652
9666
9684
9686
9688
9691
9692
9693
9696
9697
9698
9699
9700
9701
9703
9704
9705
9706
9707
9709
9710
9711
9712
9713
9714
9716
9725
9731
9732
9780
9782
9783
9784
9921
9992
10021
10041
10076
10162
10203
10237
10261
10325
10371
10464
10465

Vogelwacht Uden e.o.
Vogelwerkgroep Midden-Brabant
Werkgr. Nat.en Landschap Oost-,West-,M'beers
Werkgroep Behoud de Peel
Benegora Leefmilieu
IVN Mark en Donge
IVN Tilburg e.o.
IVN de Waerdman-de Langstraat
Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden
Werkgroep Natuur- en Landschapsbeh.Boxtel WNLB
Natuurwerkgroep Liempde
IVN Oss
Natuur- en Milieucentrum Schijndel NMC
IVN St. Oedenrode
Milieuwerkgroep Valkenswaard
IVN Heeze-Leende
Belangenvereniging Zesgehuchten
IVN Son en Breugel
KNNV Helmond
Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o.
IVN Oirschot
IVN Bergeijk-Eersel
Belangenbehartiging Omwonenden Welschap BOW
Ecologische Kring Midden-Brabant
KNNV Eindhoven
Werkgroep Natuur en Milieu Eindhoven
KNNV Breda
Vereniging Milieu Beheer Hank Dussen
Stichting Anti Big Pig
Stichting Stadsnatuur Eindhoven
Ver.Behoud Natuur, Speelruimte, Rust Ekenrooy
IVN Groene Zoom
Vogel- en natuurwerkgroep Zundert
StichtingTrefpunt Groen Eindhoven
Stichting Boombelijd Deurne
Natuurvereniging Mark en Leij
Werkgroep Behoud Moerenburg
Landschapsbelang Maasdonk
Vereniging Landschapsbehoud VLIP
Mortel Twee
Stichting Belangen Buitengebied Steenbergen
Vereniging Het Groene Hart
Stichting De Brabantse Wal
STICHTING MENS, DIER & PEEL
Stichting Tilburg Duurzamer
Altenatuur
Milieuvereniging Oosterhout MVO
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NISTELRODE
UDENHOUT
MIDDELBEERS
DEURNE
PUTTE
OOSTERHOUT
GOIRLE
WAALWIJK
DRUNEN
GEMONDE
LIEMPDE
OSS
SCHIJNDEL
ST. OEDENRODE
VALKENSWAARD
HEEZE
GELDROP
SON EN BREUGEL
HELMOND
HILVARENBEEK
OIRSCHOT
VALKENSWAARD
VELDHOVEN
HAAREN
EINDHOVEN
WAALRE
BREDA
HANK
KRUISLAND
EINDHOVEN
WAALRE
BERGEN OP ZOOM
ZUNDERT
EINDHOVEN
DEURNE
CHAAM
TILBURG
ROSMALEN
PRINSENBEEK
UDENHOUT
STEENBERGEN
DEN DUNGEN
OSSENDRECHT
GEMERT
TILBURG
ALMKERK
OOSTERHOUT
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

10467
10613
11180
11281
11312
11377
11432
11568
11569
11570
48656
48655
44565
48485

Bossche Milieu Groep
Stichting Behoud Erfgoed Oirschot
Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen
Vereniging leefmilieu Veghel - Erp
Vereniging Stop de Stank
Vereniging Buurtschap Baarle-Grens
Stichting Groen Kempenland
Stichting Tegengas Rooi
Vereniging Natuurbehoud Valkenswaard
St. Behoud Halsters Laag en Buitengebied Wouw
Stichting Stadsbomen Tilburg e.o.
Natuur- en Milieugroep Vught
WNM (Milieudefensie Tilburg)
West Brabantse Vogelwerkgroep
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'S-HERTOGENBOSCH
OIRSCHOT
GILZE
ERP
DEURNE
BAARLE-NASSAU
NETERSEL
SINT-OEDENRODE
VALKENSWAARD
BERGEN OP ZOOM
TILBURG
VUGHT
TILBURG
OOSTERHOUT

