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We zijn zichtbaar,
strijdbaar en
hebben impact in
Brabant!
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Beste lezer,
Er is in 2019 veel gebeurd bij de Brabantse Milieufederatie
(BMF). Een aantal medewerkers vertrok en werd opgevolgd
door nieuwe medewerkers. Er vond uitbreiding plaats binnen de
teams ‘Duurzame landbouw’ en ‘Duurzame energie’. Ook trad
in de zomer een nieuwe directie aan, gevolgd door een nieuw
algemeen bestuur op 30 september.
Ondertussen stond de buitenwereld niet stil, op 28 mei deed
de Raad van State een baanbrekende uitspraak over het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) en een maand later werd
het Klimaatakkoord gepresenteerd. Ondertussen sloten vijf
politieke partijen in Brabant een nieuw Bestuursakkoord: VVD,
CDA, D66, GroenLinks en PvdA vormden de nieuwe provinciale
coalitie.
Met het vernieuwde team en bestuur blijven we ons
onverminderd inzetten voor een mooi en duurzaam Brabant.
Daarom is ons motto voor 2020 en de titel van dit Jaarplan:
“We zijn zichtbaar, strijdbaar en hebben impact in Brabant!”
We blijven onze achterban ondersteunen, bijvoorbeeld vanuit
het Activiteitenfonds, met deskundig advies en met scholing.
Ook blijven we beleidsmakers gevraagd en ongevraagd
adviseren over hoe beleid het beste kan bijdragen aan een
mooie en duurzame provincie. Door samen te werken aan
oplossingen laten we zien hoe het anders kan, daarmee creëren
we draagvlak voor duurzame alternatieven.

In dit Jaarplan kunt u lezen wat we concreet gaan doen en
welke impact we hopen te bereiken op de volgende thema’s:
Duurzame landbouw, Voedsel, Natuur & Landschap, Water &
Klimaat, Duurzame energie, Circulaire economie en Mobiliteit
& Infrastructuur. Daarnaast kent de BMF een aantal algemene
activiteiten die niet specifiek bij een bepaald thema horen, maar
overkoepelend zijn.
Het jaar 2020 zal opnieuw een jaar worden met uitdagingen.
Er zijn namelijk grote transities gaande in Brabant, zoals in de
agrarische sector, rondom klimaatadaptatie en met betrekking
tot energievoorziening. Soms versterkt de ene transitie de
andere, maar soms is er juist sprake van tegengestelde
belangen. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging die de
verschillende thema’s overstijgt, zowel binnen de BMF als in
onze relatie met externe stakeholders.
Veel transities krijgen hun beslag in lokale omgevingsplannen;
de BMF probeert bij dit proces te ondersteunen en te
adviseren. We willen daarnaast kunnen inspelen op actuele
ontwikkelingen, maar ook actief blijven op de activiteiten die
u van de BMF gewend bent. Dat vraagt om een flexibele
organisatie. Het team en het bestuur zijn er klaar voor en
hebben er zin in.
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Dit jaarplan is het laatste dat gebaseerd is op het
Meerjarenbeleidsplan 2016-2020. De daarin genoemde
inhoudelijke speerpunten - biodiversiteit, klimaat en
nutriëntenkringloop - zijn ook in 2020 nog even actueel.
Ondanks alle inspanningen van de BMF op die drie
speerpunten, constateren we dat de noodzaak om de balans
tussen de mens en haar omgeving te herstellen, onverminderd
groot is. In het nieuwe Meerjarenbeleidsplan evalueren we het
beleidsplan 2016-2020.
Hopelijk inspireert dit Jaarplan u om ons te helpen bij het
realiseren van onze ambities in 2020.
Ik wens u veel leesplezier!

Met duurzame groet,

Femke Dingemans
directeur BMF

Over ons

Over ons | Visie & strategie
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Samen voor een mooi
en duurzaam Brabant
De BMF zet zich samen met haar achterban in voor een
mooi en duurzaam Brabant. Ons doel is het bevorderen van
een duurzame ontwikkeling tussen mens en omgeving, met
daarbij speciale zorg voor de natuur, het landschap, het
milieu en de energietransitie in de provincie Noord-Brabant.

Inhoudelijk gaan we aan de slag met:
• Bescherming en verbetering van natuur, landschap,
leefomgeving en biodiversiteit in Brabant. Dat doen we
samen met onze achterban, innovatieve bedrijven en
bewoners door positieve ontwikkelingen te steunen en
negatieve ontwikkelingen bij te sturen.
• Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die Brabant
energieneutraal en duurzamer maken, samen met
Brabanders, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke
organisaties.
• Deelnemen in beleidstrajecten met als doel Brabant te
verduurzamen.
• Brabanders informeren over en activeren op thema’s
rondom natuur, landschap, milieu, landbouw,
energietransitie en circulaire economie.

Als BMF streven we naar het behouden en verbeteren van de
natuur, de landschappelijke en cultuurhistorische waarden,
de flora en fauna en de kwaliteit van het milieu (waaronder
lucht, ruimte, leefomgeving, bodem, water en gezondheid).
Daarnaast willen we inwoners en collectieve initiatieven
vertegenwoordigen, hen activeren om mede vorm te geven aan
deze doelen en hen handelingsperspectief bieden om effectief
aan de slag te gaan rondom deze thema’s.
Onze doelen willen we als BMF bereiken door onder meer het
handelen van (of nalaten door) overheden, maatschappelijke
organisaties en particulieren te beoordelen, te beïnvloeden
en/of te begeleiden. Zo ondersteunen we onze achterban,
adviseren we beleidsmakers en werken we samen aan
oplossingen. Voor de financiering van deze activiteiten is de
BMF afhankelijk van bijdragen en giften van de aangesloten
organisaties en supporters, subsidies en vergoedingen voor
concrete (project)werkzaamheden. We zetten die middelen zo
efficiënt en effectief mogelijk in.

Begin 2020 start de BMF met het opstellen van een nieuw
meerjarenbeleidsplan. In dat kader zullen de missie, visie en
de strategie opnieuw worden bepaald. Mogelijk leidt dat tot
afwijkingen ten opzichte van de hierboven genoemde missie
en strategie. Het jaarplan 2020 is nog gebaseerd op de
uitgangspunten uit het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 en het
jaarplan 2019. Dit betekent dat gewenste langetermijnresultaten
en veranderingen grotendeels gelijk zijn gebleven. Wel zijn,
waar dat relevant is, provinciale ambities uit het nieuwe
Bestuursakkoord toegevoegd.
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Over ons | Theory of Change
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Theory of Change
De BMF heeft impact in de provincie Noord-Brabant. Om duidelijk te maken hoe onze activiteiten leiden tot concrete resultaten en
uiteindelijk tot de gewenste veranderingen hebben we onze ‘Theory of Change’ in kaart gebracht voor al onze werkzaamheden.
De activiteiten die we uitvoeren, leveren concrete output op, deze output leidt tot effecten en deze effecten dragen bij aan de impact
die we willen bereiken. We voeren die activiteiten uit, waarmee we een positieve impact maken. Activiteiten die weinig impact
opleveren, geven we geen prioriteit. Op die manier geven we concreet invulling aan onze visie en strategie binnen alle thema’s.

Activiteit

Output

Effect

Impact

Hier beschrijven we wat
we gaan doen.

Hier beschrijven we
welke directe resultaten
we hiermee willen
behalen.

Hier beschrijven we
welke resultaten we op
de midden- en lange
termijn willen bereiken.

Hier beschrijven we
welke veranderingen
we daarmee tot stand
hebben gebracht.

Figuur: Basisingrediënten van Theory of Change
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Thema’s | Duurzame landbouw
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Duurzame landbouw
De Brabantse Milieufederatie blijft zich verzetten tegen ongewenste agrarische ontwikkelingen, adviseren over beleid gericht op de
transitie naar meer grondgebonden en natuurinclusieve landbouw en helpt boeren die deze omslag willen maken. Zo blijven we het
Netwerk Goed Boeren ondersteunen, adviseren we de provincie over locatiebeleid mestbewerking en mestvergisting. Daarnaast voeren
we een landelijke lobby op het gebied van het nieuwe mestbeleid, de aanpak van geurhinder en de warme sanering van de veehouderij.
Met deze activiteiten sluiten we aan bij de ambities uit het Bestuursakkoord om te komen tot gesloten kringlopen en het minimaliseren
van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving. Evenals het stimuleren en faciliteren van een landbouw die bijdraagt aan
een gezonde bodem, biodiversiteit, het vastleggen van CO2 en het verbeteren van dierenwelzijn en landschap. Ook sluiten we aan bij
het uitvoeringsprogramma ‘Natuurinclusieve Landbouw’, waarmee de provincie “een impuls wil geven aan natuurinclusieve landbouw”,
door potentiële omschakelaars te ondersteunen.
In 2020 werken we met onze activiteiten op de volgende manier aan impact op dit thema:

Activiteit
Achterban
Informeren van de achterban over thema’s
als (intensieve) veehouderij, gezondheid en
levenskwaliteit van de mens, luchtkwaliteit,
stankoverlast, (dier)ziektes, en verminderde
natuur- en landschapswaarden.

Output

Effect

De BMF organiseert verschillende
bijeenkomsten over onderwerpen binnen het
thema duurzame landbouw.

De kennis van de achterban neemt toe en de
BMF haalt input op voor haar rol als adviseur
van beleidsmakers.

Impact

Zie volgende pagina.

De tabel gaat verder op de volgende pagina.
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Thema’s | Duurzame landbouw
Activiteit
Beleidsmakers
Beïnvloeden van provincie en gemeenten
door lobbyactiviteiten en het samen met
partners organiseren van bijeenkomsten
gericht op verduurzaming van de landbouw
en stimulering van grondgebonden
natuurinclusieve landbouw.

Oplossingen
Ondersteunen van het Netwerk Goed Boeren
door het organiseren van werkoverleggen,
werkbezoeken, studiegroepen en
belangenbehartiging.
Samen met het Netwerk Goed Boeren
organiseren van excursies en werkbezoeken
op het thema natuurinclusieve landbouw.
Samen met partnerorganisaties participeren
in projecten rondom natuurinclusieve
landbouw, waaronder Brabants Bodem.
Coördineren van activiteiten (inhoudelijk
en bestuurlijk) binnen de Natuur- en
Milieufederaties.

BMF Jaarplan 2020. © Brabantse Milieufederatie

Output

Effect

De BMF levert adviezen over en/of input op:
• Nieuw locatiebeleid mestverwerking
• Provinciaal beleid mestvergisting
• Nieuw landelijk mestbeleid
(op basis van Brabantse aanpak)
• Aanpak geurhinder
• Warme sanering veehouderij
• Nieuw agrofoodbeleid provincie

Het provinciale beleid stimuleert en
ondersteunt de krimp van de veestapel
en de overgang naar grondgebonden
natuurinclusieve landbouw.

Innovatieve en duurzame bedrijven worden
door de BMF ondersteund en gepromoot.
Kennis wordt uitgewisseld.

Kennis over natuurinclusieve landbouw is
toegenomen bij boeren en overheden.
Steeds meer ondernemers schakelen over
naar grondgebonden natuurinclusieve
bedrijfsvoering.

De BMF organiseert verschillende excursies
met actieve deelnemers.
Steeds meer ondernemers maken kennis
met de mogelijkheden van grondgebonden
natuurinclusieve landbouw.

Op het thema duurzame landbouw (mest en
stikstof) coördineert de BMF de activiteiten
voor alle Natuur- en Milieufederaties.

De Natuur- en Milieufederaties hebben
gezamenlijk meer impact op het thema
duurzame landbouw (mest en stikstof).
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Impact

Het draagvlak bij de provincie, gemeenten,
bewoners, boeren en beleidsmakers voor
krimp van de veestapel en de transitie naar
grondgebonden natuurinclusieve landbouw
is in 2020 verder vergroot.
In 2035 is de landbouw in Brabant
natuurinclusief. Deze landbouw
heeft geen of minimale belasting
op natuur en biodiversiteit, gebruikt
geen bestrijdingsmiddelen, sluit de
mineralenkringlopen en draagt bij aan de
landschapswaarden en de biodiversiteit in
het agrarisch gebied.
In 2035 is de Brabantse veehouderij
grondgebonden en de mestproductie in
evenwicht met de plaatsingsruimte in
Brabant, zodat al in 2027 de doelstellingen
van de Kaderrichtlijn Water (KRW) behaald
kunnen worden.

Thema’s | Voedsel
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Voedsel
Brabanders houden van lekker en goed eten. Dat kan ook duurzaam. Als BMF willen we Brabanders helpen om bewuste keuzes
te maken voor voedsel dat in de productie minder impact heeft op onze leefomgeving. We gaan daarom verder met cursussen
over de aanleg en het beheer van voedselbossen, blijven samenwerken in de landelijke campagne Good Food Club en gaan een
publiekscampagne starten als onderdeel van Good Food Club.
Met deze activiteiten sluiten we aan bij het ‘Uitvoeringsprogramma Brabantse Agrofood’, waarmee de provincie in 2020 tot de meest
duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa wil behoren. “Met een vitale, maatschappelijk gewaardeerde en bedrijfseconomisch
gezonde sector die opereert in evenwicht met de omgeving, met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu.”
In 2020 werken we met onze activiteiten op de volgende manier aan impact op dit thema:

Activiteit
Achterban
Opvolging geven aan Voedsel1000 in 2020.

Cursussen voedselbossen en Koepelplan
voedselbossen verzorgen.

Oplossingen
Bewustwording vergroten over
voedselvraagstukken.

Output

Effect

De BMF werkt samen met betrokken partijen
aan de opvolging van Voedsel1000.

Meer Brabanders kiezen voor duurzaam,
gezond en lokaal geproduceerd voedsel.

De BMF organiseert cursussen over het
onderwerp voedselbossen.

Kennis over natuurinclusieve landbouw is
toegenomen bij boeren en overheden.

De BMF organiseert een activiteit over het
onderwerp ‘voedsel en landbouw’. Daarnaast
werkt de BMF samen in het project Good
Food Club.

Het draagvlak voor en
omschakelingsbereidheid richting
natuurinclusieve grondgebonden landbouw
is toegenomen.
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Impact

In 2035 is de landbouw in Brabant
natuurinclusief. Deze landbouw
heeft geen of minimale belasting
op natuur en biodiversiteit, gebruikt
geen bestrijdingsmiddelen, sluit de
mineralenkringlopen en draagt bij aan de
landschapswaarden en de biodiversiteit in
het agrarisch gebied.

Thema’s | Natuur & Landschap
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Natuur & Landschap
Het uitgangspunt dat geologie, bodem en water leidend behoren te zijn voor natuur, landschap, biodiversiteit, grondgebruik, wonen,
infrastructuur en economie blijven we uitdragen. We adviseren politici over hoe de natuur het beste kan worden beschermd, in rijks-,
provinciaal- en lokaal beleid. Bijvoorbeeld bij de Brabantse en landelijke aanpak van de stikstofproblematiek. Ook adviseren we over
de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant, over landschap en dragen we bij aan een klimaatbestendige inrichting van de omgeving.
We ondersteunen de achterban en lokale overheden bij groene omgevingsplannen, delen we onze kennis over lagenbenadering bij
natuurvraagstukken en leveren bouwstenen voor toekomstige omgevingsvisies.
Met deze activiteiten sluiten we aan bij de ambitie in het Bestuursakkoord om een robuust en samenhangend Natuurnetwerk in 2027
te realiseren, de kwaliteit van het Brabantse landschap te versterken en biodiversiteit te herstellen. De provincie wil onder meer 200
hectare ecologische verbindingszone (EVZ) per jaar aanleggen en in deze bestuursperiode 2.500 hectare meer bos aanleggen.
Ook sluiten de activiteiten aan bij de uitvoeringsagenda voor natuur, de opgave voor een klimaatbestendige ontwikkeling van NoordBrabant, de opgave om natuurgebieden te vergroten (Natuurnetwerk Brabant), te verbinden en de milieuomstandigheden te verbeteren
(Provinciaal Milieu- en Waterplan) en ook buiten de natuurgebieden de bescherming en vooral de ontwikkeling van natuurwaarden meer
dan voorheen te koppelen aan de ontwikkeling van (nieuwe) functies, zoals is verwoord in de Interim Omgevingsverordening.
In 2020 werken we met onze activiteiten op de volgende manier aan impact op dit thema:

Activiteit

Achterban
Ondersteunen van de achterban en lokale
overheden bij vraagstukken rondom Natuur
& Landschap (zoals de lagenbenadering).

Output

Effect

De BMF levert adviezen over lokale
vraagstukken rondom het thema natuur,
landschap en biodiversiteit.

Lagenbenadering, natuur en
landschapswaarden zijn geformuleerd
als belangrijke bouwstenen voor de
omgevingsplannen.

De BMF levert een concrete handreiking
op voor gemeentelijke groene
omgevingsplannen.

Impact

Zie volgende pagina.

De tabel gaat verder op de volgende pagina.
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Thema’s | Natuur & Landschap
Activiteit
Beleidsmakers
Beïnvloeden van beleid van provincie,
gemeenten, waterschappen e.a. door
lobbyactiviteiten en het samen met
partners organiseren van bijeenkomsten
gericht op het beschermen van natuur- en
landschapswaarden en het bijdragen aan
ruimtelijke (klimaatbestendige) kwaliteit en
biodiversiteit.
Organiseren en ondersteunen van het
natuurbeschermingsoverleg tussen
terreinbeherende organisaties, particulier
grondbezit, provincie, rijksoverheid en BMF.
Adviseren op het gebied van behoud, herstel
en ontwikkeling van natuur, landschap en
biodiversiteit, daarbij lettend op de intenties
van de plannen
(bijv. Haven- en Industrieschap Moerdijk,
incidenteel advies Omgevingsdienst,
Rijkswaterstaat, gemeenten, ZLTO e.a. ).
Oplossingen
Participatie van burgers vergroten bij
natuurvraagstukken.
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Output

Effect

De BMF levert adviezen over en/of input op:
• Aanpak stikstofproblematiek
• Nationale Omgevingsvisie
• Geopark De Peel
• Moerdijk
• Beheerplannen Natura 2000
(2 evaluaties en 2 herzieningen)

De noodzaak van ruimtelijke kwaliteit,
natuur- en landschapswaarden
en biodiversiteit is bekend bij en erkend
door beleidsmakers, ondernemers en
terreinbeherende organisaties.
De provincie en gemeenten ontwikkelen
beleid dat is gericht op het beschermen van
natuur- en landschapswaarden
en het bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit
en biodiversiteit, zodat zienswijzen en
procedures over dit beleid niet (meer) nodig
zijn.

De BMF neemt deel aan diverse overleggen,
waaronder: werkgroep biodiversiteit
en leefgebieden, bestuurlijk overleg
Natuurnetwerk Brabant, manifestoverleg,
landschapsberaad en Faunabeheereenheid.
Enkele regionale integrale landschapsvisies
worden door de BMF opgeleverd als
bouwstenen voor de omgevingsvisies.

Er is provinciale afstemming tussen de
verschillende Brabantse natuurorganisaties.

De BMF organiseert een aantal
bijeenkomsten per jaar.

Impact

De lagenbenadering is in 2022
geïmplementeerd in alle omgevingsplannen.
In 2027 is het Natuurnetwerk Brabant
inclusief de natuurverbindingen in de
provincie Noord-Brabant gerealiseerd en
ingericht.
In 2027 zijn veel stappen gezet naar een
meer klimaatbestendige samenleving en/of
inrichting van het landschap.
In 2030 is er 30.000 hectare meer bos in
Brabant.
In 2035 is de verblijfskwaliteit van het
agrarisch landschap verbeterd.
In 2035 is de soortenrijkdom in Brabant
gestegen.

De BMF werkt mee aan:
• Uitvoering van het project Plan Boom
• De Groene vrijwilliger
• Nacht van de Nacht (i.s.m. IVN)

Meer Brabanders zijn betrokken bij,
en overtuigd van, de noodzaak van
verduurzaming van de Brabantse
samenleving.
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Thema’s | Water & Klimaat
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Water & Klimaat
Natuur is onze bondgenoot bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, door het conserveren en bergen van water,
mits dat van goede kwaliteit is. We maken Brabanders bewust van hun rol in zorgvuldig watergebruik, adviseren beleidsmakers
over maatregelen voor klimaatadaptatie en een duurzaam watersysteem en helpen mee om gebiedsgericht keuzes te maken en
verschillende klimaatopgaven te combineren. We adviseren daarom over strategisch (grond)waterbeleid en verdrogingaanpak,
doen samen met de terreinbeherende organisaties onderzoek naar de watervraag van natuur en intensiveren onze activiteiten bij de
achterban rondom klimaatadaptatie en bewustwording. We zetten ons daarnaast in om wateronttrekkingen in en rondom kwetsbare
natuurgebieden tegen te gaan.
Met deze activiteiten sluiten we aan bij de provinciale doelstellingen die zijn geformuleerd in het ‘Provinciale Milieu- en Waterplan
2016-2021 Brabant’. Het gaat dan om voldoende en schoon water voor mens, plant en dier, een schone en gezonde leefomgeving,
bescherming van Brabant tegen de gevolgen van overstromingen, droogte en externe risico’s door een klimaat robuuste inrichting van
Brabant en de verduurzaming van de waterketen. Vanuit het Brabants Bestuursakkoord is hier nog de ambitie aan toegevoegd om de
uitvoering te versnellen en te versterken met het oog op klimaatadaptatie.
In 2020 werken we met onze activiteiten op de volgende manier aan impact op dit thema:

Activiteit

Achterban
Ondersteunen van de achterban en lokale
overheden bij vraagstukken rondom water en
klimaatadaptatie.

Output

Effect

De bewustwording rondom de thema’s water
en klimaatadaptatie worden door de BMF
vergroot.

De kennis over bodem, waterkwaliteit en
beschikbaarheid is vergroot.

Impact

Zie volgende pagina.

Urgentie rondom waterbeschikbaarheid,
bodem- en waterkwaliteit en klimaatadaptatie
is bij de achterban vergroot.

Bewoners worden door de BMF gestimuleerd
om actief mee te denken en te doen over
een klimaat robuuste inrichting van hun
eigen omgeving.

Meer draagvlak voor duurzaam ecologisch
waterbeheer en waterbesparende
maatregelen.
De tabel gaat verder op de volgende pagina.
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Thema’s | Water & Klimaat
Activiteit
Beleidsmakers
Beïnvloeden van beleid van provincie,
gemeenten, waterschappen en rijk door
lobbyactiviteiten en het samen met
partners organiseren van bijeenkomsten
gericht op bodem- en waterkwaliteit en de
beschikbaarheid van voldoende water.
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Output

Effect

De BMF levert adviezen over en/of input op:
• Aanpak verdroging Natuurnetwerk
Brabant (NNB)
• Strategisch grondwaterbeleid,
Kaderrichtlijn Water (KRW), Deltaplan
Hoge Zandgronden (DHZ), Natura 2000
• Gewenst Grond- en Oppervlaktewater
regimes (GGOR)
• Waterbeschikbaarheid
Deelname aan diverse overleggen, zoals:
breed grondwateroverleg, Coalitie Delta
Natuurlijk (CDN), Regionaal Bestuurlijk
Overleg Maas (RBOM), Stuurgroep DHZ en
Ruimtelijke Adaptatie.

Oplossingen
Uitvoeren van projecten rondom
bewustwording van het belang van
grondwaterkwaliteit en droogtebestrijding.

De BMF voert de volgende projecten uit:
• “Mèn Broabant, ons waoter”
(i.s.m. met Brabant Water)
• Bodemmaatregelen in attentiezones
Natte Natuur Parels
(i.s.m. ZLTO en waterschappen)

Kennis over de afname van bodem- en
waterkwaliteit en het effect van verdroging
op de natuur is toegenomen en draagvlak
bij beleidsmakers en bestuurders voor
maatregelen om dit af te wenden is vergroot.

In 2027 zijn de doelen uit de Kaderrichtlijn
Water (KRW) in principe behaald door goed
samenspel tussen diverse beleidsdomeinen
(onder andere water, klimaatadaptatie en
transitie landbouw).

Provincie, gemeenten en waterschappen
ontwikkelen en voeren beleid dat
bodem- en waterkwaliteit en duurzame
waterbeschikbaarheid voor onder andere
natuur bevordert.

In 2030 is Brabant meer klimaat robuust
ingericht, waarbij water in de winter wordt
geconserveerd voor droge zomerperiodes en
herstel van de grondwatervoorraad.

De bijdrage van natuurgebieden aan een
klimaat robuuste inrichting van Brabant is in
beeld gebracht.

Brabant is zodanig klimaat robuust ingericht
dat extremen in weersomstandigheden
goed kunnen worden opgevangen, zowel
in de bebouwde omgeving als in onze
natuurgebieden.

Bewoners nemen zelf verantwoordelijkheid
in het beschermen van bodem, waterkwaliteit
en beschikbaarheid.

Brabant heeft klimaatambassadeurs die
gemeenten helpen om klimaatbestendiger te
worden.

Nieuwe ontwikkelingen zijn gericht op
het beschermen van waterkwaliteit en
ondergrond.

De BMF doet samen met de TBO’s en
provincie onderzoek naar de watervraag in
natuurgebieden.

Kennis om in discussies met lokale
overheden natuur- en waterbelang in te
brengen, is vergroot.

De BMF werft en leidt klimaatambassadeurs
op bij de achterban ten behoeve van
deelname aan klimaatdialogen (i.s.m. coalitie
natuurlijke klimaatbuffers (CNK)).
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Thema’s | Duurzame energie
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Duurzame energie
Om het klimaatprobleem integraal aan te pakken zijn drastische maatregelen nodig, deze zullen ingrijpen in onze stijl van leven en
een mooie uitdaging vormen om te komen tot een duurzamer Brabant. De BMF wil de transitie naar een duurzame energievoorziening
versnellen. De energieopgave vraagt wel om een integrale aanpak en zorgvuldige afweging van belangen, zodat Brabanders zoveel
mogelijk profiteren van deze verandering. We blijven onze kennis delen met de achterban, zetten onze rol binnen de Regionale Energie
Strategieën voort: ondersteuning en advisering. Daarnaast adviseren we bestaande achterban bij lokale energie- en natuurvraagstukken
en willen we lokale energie-initiatieven ondersteunen om energietransitie van onderop vorm te geven.
Op het thema ‘Duurzame energie’ streeft de provincie Noord-Brabant naar een energieneutrale samenleving in 2050. Om dat voor
elkaar te krijgen, zet zij fors in op het gebruik van duurzame energie, jaagt ze baanbrekende innovaties aan in de energiewereld en
betrekt ze zo veel mogelijk Brabanders bij de energietransitie. Binnen het ‘Uitvoeringsprogramma Energie’ focust de provincie zich op
twee doelen. Het eerste doel is het bereiken van 14% duurzame energieopwekking in 2020. Het tweede doel is een energieneutrale
samenleving in 2050.
In 2020 werken we met onze activiteiten op de volgende manier aan impact op dit thema:

Activiteit

Achterban
Ondersteunen van de achterban en lokale
overheden bij vraagstukken rondom
energie(transitie).
Organiseren van bijeenkomsten om zowel de
groene achterban als energie-initiatieven te
verbinden.
Aanspreekpunt voor lokale warmteinitiatieven en samen met partners deze
initiatieven begeleiden.

Output

Effect

De BMF levert adviezen over en
ondersteuning op basis van vragen en
behoeften van lokale bewonersinitiatieven en
de achterban.

Toegenomen draagvlak bij bewoners en
bestuurders voor mogelijke en onmogelijke
ontwikkelplekken voor zon- en windenergie.

Impact

Zie volgende pagina.

Beter toegeruste lokale collectieve energieinitiatieven die invulling geven aan de
energietransitie.

De BMF heeft een Servicepunt
Energie voor ondersteuning van lokale
energiecoöperaties.

Verbinding tussen groene achterban en
energie-initiatieven.
De tabel gaat verder op de volgende pagina.
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Activiteit
Beleidsmakers
Samenwerken in de Regionale Energie
Strategieën (RES) en vertegenwoordiging
van lokale natuur- en milieuorganisaties
daarbij.
Beïnvloeden beleid van provincie, regio’s
en gemeenten door lobbyactiviteiten en
het samen met partners organiseren van
bijeenkomsten gericht op de transitie naar
duurzame energievoorzieningen.
Ondersteunen van de uitvoering van 50%
lokaal eigendom in grootschalige duurzame
energieopwekkingsprojecten.

BMF Jaarplan 2020. © Brabantse Milieufederatie

Output

Effect

De BMF levert inbreng aan en ondersteuning
van de RES in de vier Brabantse regio’s,
met name gericht op: borgen van voldoende
ambitieniveau, zorgvuldig ruimtegebruik en
sociale participatie.

Provincie, gemeenten en waterschappen
ontwikkelen beleid dat de energietransitie
stimuleert en ondersteunt.

De BMF levert adviezen over en/of input op:
• de vier RES-processen
• PlanMER grootschalig wind
• klimaatbeleidsstukken

Jongerenproject ‘Stand Up!’

In 2030 hebben Brabanders eigenaarschap
genomen in onze energievoorziening.
In 2030 wordt 50% van onze energie
opgewekt uit duurzame bronnen.
In 2030 is 50% van de CO2-uitstoot
gereduceerd ten opzichte van 1990.

Bij grootschalige projecten wordt dankzij
de BMF voldaan aan het streven naar 50%
lokaal eigendom.

Partijen in de energietransitie zijn in
verbinding met elkaar.
Op regionaal niveau wordt aan de
doelstellingen van het klimaatakkoord
gewerkt.
De lusten en lasten van de energietransitie
worden eerlijk verdeeld.

Oplossingen
Deelnemen aan de Participatiecoalitie.

Impact

De BMF vergroot het maatschappelijk
draagvlak voor duurzame energievormen.

Voorbeeld- en inspiratieproject van
energieproject met hoge maatschappelijke
meerwaarde via participatief ontwerpproces.

Jongeren geven hun mening over de
Regionale Energie Strategieën aan de
beleidsmakers.

Jongeren in Brabant zijn bewust van hun
invloed op de energietransitie en hun
mening wordt meegewogen in politieke
besluitvorming.
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In 2050 draait Brabant volledig op schone en
hernieuwbare energie van eigen bodem met
voldoende maatschappelijk draagvlak.

Thema’s | Circulaire economie
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Circulaire economie
In een circulaire economie bestaat er geen afval meer en wordt elk product of elke grondstof weer opnieuw gebruikt in kringlopen.
De BMF wil deze beweging stimuleren en Brabanders helpen om bewuster om te gaan met grondstoffen en verspilling tegen te
gaan. Daarnaast ondersteunen wij initiatieven in Brabant om te experimenteren met circulaire economie. We gaan in kaart brengen
welke initiatieven er in Brabant zijn en hierover vertellen, we gaan burgerinitiatieven ondersteunen om circulaire economie verder te
brengen en we gaan de provincie adviseren over haar ‘Strategische Agenda Circulaire economie’.
Het nieuwe provinciebestuur heeft in het Bestuursakkoord de ambitie uitgesproken om een circulaire samenleving te bevorderen
en hierin internationaal toonaangevend te zijn, vanwege de (toenemende) schaarste aan grondstoffen en om bij te dragen
aan energiebesparing. Hierbij wordt vooral geconcentreerd op de sectoren ‘bouw en infrastructuur’, ‘biomassa en voedsel’, de
‘maakindustrie’, en ook ‘kunststoffen’ en ‘consumentengoederen’. De activiteiten van de BMF sluiten aan bij deze ambities.
In 2020 werken we met onze activiteiten op de volgende manier aan impact op dit thema:

Activiteit

Achterban
Vergroten van kennis in de achterban over
het thema circulaire economie.
Beleidsmakers
Bijdrage leveren aan de ‘Strategische
Agenda Circulaire Economie’.

Output

Effect

De BMF inventariseert collectieve circulaire
initiatieven en communiceert hier breed over.

Consumenten en (semi)publieke
opdrachtgevers zijn zich meer bewust van
hun rol binnen de circulaire economie.

De BMF levert adviezen over en/of input
op de ‘Strategische Agenda Circulaire
Economie’.

Provincie, gemeenten en waterschappen
ontwikkelen beleid dat de circulaire
economie stimuleert en ondersteunt.

Impact

In 2035 is circulariteit een centraal
uitgangspunt in elk ontwerp- en
inrichtingsproces.

De tabel gaat verder op de volgende pagina.
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Activiteit
Oplossingen
Adviseren van burgers, bedrijven en
overheden over het thema circulaire
economie.
Bouwen aan een netwerk circulaire
economie. Met koplopers en partners het
gesprek op gang brengen over hoe we in
Brabant circulair kunnen wonen, werken en
leven.

BMF Jaarplan 2020. © Brabantse Milieufederatie

Output

Effect

De BMF levert adviezen over hoe bestaande
en nieuwe ketens circulair in te richten zijn.

Bedrijven en overheden weten hoe zij
bestaande en nieuwe ketens circulair kunnen
inrichten.

Servicepunt Circulair wordt verder
uitgebouwd als platform en netwerk van
personen, ondernemers en bedrijven die
zich bezighouden met vraagstukken rondom
circulaire economie.

Er is in Brabant een bestendig netwerk van
partners die koploper zijn in circulair werken,
wonen en leven.
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Impact

In 2035 is circulariteit een centraal
uitgangspunt in elk ontwerp- en
inrichtingsproces.

Thema’s | Mobiliteit & Infrastructuur

BMF Jaarplan 2020. © Brabantse Milieufederatie

Mobiliteit & Infrastructuur
Vlieg- en verkeersbewegingen zorgen voor een grote belasting op het milieu en fijnstof heeft negatieve effecten op de gezondheid van
omwonenden. Daarom wil de BMF deze belangen inbrengen in diverse overlegtafels en gebiedsprocessen om te komen tot zorgvuldige
inpassing en stimulering van duurzame alternatieven. We nemen deel aan luchthavenoverleggen als belangenbehartiger voor natuur
en milieu, geven gevraagd en ongevraagd advies aan de achterban over infraprojecten, zoals de verbreding van de A58. Daarnaast
verzetten we ons tegen revitalisering van luchthaven De Peel.
Het nieuwe provinciebestuur streeft naar “het meest slimme en duurzame mobiliteitssysteem van Nederland en misschien wel Europa”
en beoogt een integrale aanpak waarin ook omgevingskwaliteit, energieopwekking, waterberging en natuurontwikkeling worden
meegenomen. Met onze activiteiten willen we een sparringpartner zijn bij mobiliteits- en infrastructurele vraagstukken, zowel voor
de achterban als voor betrokken overheden, zoals gemeenten, provincie en ministeries. Dat doen we in nauwe samenwerking met
aangesloten groepen in de nabijheid van geplande infrastructurele projecten. De BMF neemt zelf deel aan de Commissie Overleg &
Voorlichting Milieu (COVM) overleggen die worden georganiseerd door het Ministerie van Defensie.
In 2020 werken we met onze activiteiten op de volgende manier aan impact op dit thema:

Activiteit

Output

Effect

Impact

Achterban
Deelnemen aan Commissie Overleg &
Voorlichting Milieu (COVM).

De BMF levert input vanuit natuur- en
milieubelangen.

Ministerie van Defensie houdt voldoende
rekening met de inbreng vanuit de COVM
overleggen.

Beleidsmakers
Adviseren over geplande aanpassingen van
onder andere A58, A67, N65 en N69.

In 2020 leiden infrastructurele projecten
tot zo min mogelijk aantasting van natuur
en landschap, lucht- en bodemkwaliteit en
leefbaarheid van inwoners.

De BMF levert input vanuit natuur- en
milieubelangen.

Provincie en gemeenten ontwikkelen en
voeren beleid dat natuur en landschap,
lucht- en bodemkwaliteit en leefbaarheid van
inwoners beschermt.

In 2030 heeft Brabant het meest duurzame
mobiliteitssysteem van Nederland.
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Algmene activiteiten
De BMF ondersteunt haar achterban, adviseert beleidsmakers en werkt samen aan oplossingen. We delen kennis, betrekken
Brabanders bij actuele vraagstukken, geven juridisch advies, verzetten ons tegen ongewenste ontwikkelingen en zoeken naar
duurzame alternatieven. We communiceren over actuele onderwerpen via onder andere website, nieuwsbrieven en mailings. Daarnaast
organiseren we evenementen en bijeenkomsten voor de achterban, zoals de Warandelezing en bijeenkomsten over de Regionale
Energie Strategieën. Ook organiseren we cursussen voor de achterban, bijvoorbeeld over de bescherming van zandpaden, bestuurlijkjuridische zaken en ondernemen we lobbyactiviteiten. Deze zijn voornamelijk gericht op Provinciale Staten.
Met onze communicatieactiviteiten willen we zichtbaar zijn voor onze achterban, voor beleidsmakers en uiteindelijk voor alle
Brabanders. Met de juridische en politieke activiteiten benadrukken we het belang van onze doelen en werken we aan het realiseren
daarvan.
In 2020 werken we met onze activiteiten op de volgende manier aan impact op dit thema:

Activiteit

Achterban
Organiseren van evenementen, cursussen
en bijeenkomsten.

Output

Effect

De BMF organiseert:
• bijeenkomsten op diverse thema’s met
actieve deelnemers
• Warandelezing
(i.s.m. Tilburg University)

Deelnemers ontwikkelen meer kennis
en bewustwording rondom ruimtelijke
ordening, natuurbescherming, biodiversiteit,
waterkwaliteit en -kwantiteit, ondergrond,
natuurinclusieve landbouw, energietransitie
en circulaire economie.

Impact

In 2020 leiden ruimtelijke ontwikkelingen
tot zo min mogelijk aantasting van natuur
en landschap, lucht- en bodemkwaliteit en
leefbaarheid van inwoners.
In 2020 is er onder Brabanders meer
draagvlak en begrip voor het belang van de
transitie naar een duurzame samenleving.

De tabel gaat verder op de volgende pagina.

25

Thema’s | Algemene activiteiten
Activiteit
Achterban
Samen met onze achterban beschermen van
natuur en biodiversiteit tegen onwenselijke
ruimtelijke plannen en hierover helder
communiceren met de buitenwereld.

Periodiek communiceren naar de achterban
en andere belangstellenden over alle
thema’s waar de BMF zich mee bezighoudt.
Beleidsmakers
Onderhouden van politieke contacten.

Ontwikkelen van bewustwording over voor
BMF belangrijke thema’s.

BMF Jaarplan 2020. © Brabantse Milieufederatie

Output

Effect

De BMF communiceert en adviseert over
provinciaal beleid aan de hand van concrete
vragen uit de achterban.

Natuurgebieden, bodem en water blijven
beschermd tegen nadelige gevolgen van
ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

De BMF stuurt onwenselijke ruimtelijke
plannen bij op het gebied van de thema’s
waar de BMF zich mee bezighoudt.

Meer Brabanders zijn betrokken bij
en overtuigd van de noodzaak van
verduurzaming van de Brabantse
samenleving.

Werk van de BMF wordt via diverse
communicatiemiddelen onder de aandacht
gebracht van Brabanders.

Draagvlak en begrip voor belangen waar
de BMF zich voor inzet neemt toe onder
Brabanders.

De BMF levert inhoudelijke bijdragen tijdens
Statendagen en voert periodiek overleg met
lokale en provinciale politici.

Draagvlak en begrip voor belangen waar de
BMF zich voor inzet onder politici neemt toe.

De BMF organiseert meerdere
publiekscampagnes.

Draagvlak voor belangen waar de BMF zich
voor inzet onder Brabanders neemt toe.
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Impact

In 2020 leiden ruimtelijke ontwikkelingen
tot zo min mogelijk aantasting van natuur
en landschap, lucht- en bodemkwaliteit en
leefbaarheid van inwoners.
In 2020 is er onder Brabanders meer
draagvlak en begrip voor het belang van de
transitie naar een duurzame samenleving.

Thema’s | Urenverdeling per thema

BMF Jaarplan 2020. © Brabantse Milieufederatie
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Organisatie | Ontwikkeling organisatie
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Ontwikkeling organisatie
De wereld waarin we leven verandert continu, dat vraagt om een milieubeweging die meebeweegt met deze ontwikkelingen. Als BMF
willen we met onze achterban, betrokken Brabanders en onze partners samenwerken aan een mooi en duurzaam Brabant. De BMF
richt zich bij haar activiteiten vooral op de provincie Noord-Brabant. Waar nodig richten we ons ook op landelijk beleid en we kijken ook
over de grenzen heen. Bijvoorbeeld bij de bescherming van natuurgebieden aan de (provincie)grenzen van Brabant. Daarbij zoeken
we actief de andere natuur- en milieufederaties en andere natuur- en milieuorganisaties op. De BMF staat klaar om alle uitdagingen
die genoemd worden in dit jaarplan met enthousiasme en gedrevenheid aan te gaan. We zijn zichtbaar, strijdbaar en hebben impact in
Brabant!

Werkorganisatie
De werkorganisatie omvat begin 2020 tien vaste medewerkers. Het team wordt aangevuld met
enkele vaste vrijwilligers, twee stagiaires en enkele zelfstandig ondernemers die samenwerken met
de BMF in concrete projecten. Ondanks deze beperkte omvang streven we ernaar om in de gehele
provincie werkzaam te zijn. Van Asten tot Zundert en van Moerdijk tot Maarheeze. Daarnaast
voeren we samen met de andere Natuur- en Milieufederaties een actieve lobby richting de
rijksoverheid, onder meer in het samenwerkingsverband De Groene11 (bestaande uit verschillende
natuur- en milieuorganisaties). Die lobby heeft als doel om via rijksbeleid het provinciale beleid te
beïnvloeden. De provincie is immers op veel beleidsterreinen afhankelijk van het Haagse beleid.
Bestuursrapportage
De BMF houdt zich zowel bezig met het adviseren over strategisch beleid, als met de uitvoering
van concrete (lokale) activiteiten. Dat versterkt elkaar en vergroot de impact van de BMF binnen
Brabant, maar vraagt ook dat we flexibel inspelen op actualiteiten. Omdat ontwikkelingen elkaar
snel opvolgen en het steeds lastiger wordt om op jaarbasis activiteiten te plannen, zal de BMF
vanaf 2020 jaarlijks een bestuursrapportage opstellen. Hierdoor kunnen we partners tussentijds
informeren over de voortgang van het Jaarplan en bijsturen waar dat nodig of gewenst is. Op
die manier krijgen we meer sturing op een zorgvuldige besteding van de aan ons toevertrouwde
gelden. Dat past bij een transparante en professionele organisatie.
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Meerjarenbeleidsplan
Begin 2020 start de BMF met het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. In dit plan gaan we in
op de ‘why’ van de BMF, onze lange termijn ambities en verdieping van de koers voor de komende
jaren. Ons algemeen bestuur en onze achterban worden uitgenodigd om input te leveren voor
dit meerjarenbeleidsplan. De concrete plannen die voortvloeien uit het meerjarenbeleidsplan
vinden hun weg naar het Jaarplan 2021. Zowel het meerjarenbeleidsplan als het jaarplan (met
bijbehorende begroting) worden door het algemeen bestuur van de BMF vastgesteld.

Achterban
Om haar impact in Brabant te vergroten, zoekt de BMF actief naar verbreding van haar achterban.
Begin 2020 heeft de BMF 109 aangesloten organisaties. We hebben de ambitie om die groep in
2020 te vergroten tot 115 groepen, doordat meer organisaties de voordelen zien van samenwerking
met de BMF. We richten ons daarbij onder andere op energiecoöperaties. Daarnaast hopen
we dat in 2020 meer mensen het werk van de BMF financieel willen ondersteunen. We gaan
dan ook actief supporters werven, om daarmee minder afhankelijk te worden van andere
inkomstenbronnen.

Risicomanagement
De BMF heeft oog voor de financiële en operationele risico’s die betrekking hebben op de
continuïteit van de bedrijfsvoering. Zo vormt het (deels) wegvallen van subsidies een risico voor
de continuïteit van de BMF. De impact daarvan wordt mede bepaald door de mate en snelheid
waarmee de BMF daar op kan inspelen, bijvoorbeeld door haar operationele kosten te verlagen.
Over deze en andere risico’s, de mogelijk impact en mitigerende maatregelen leest u meer in het
meerjarenbeleidsplan.
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We zijn zichtbaar,
strijdbaar en
hebben impact in
Brabant!
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