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Geachte Statenleden, 

IVN Gelderland en Natuur en Milieu Gelderland zijn geïnformeerd over de herijking van de provinciale 
begroting. De financiële herijking betreft ook de structurele ondersteuning van ons werk.  

Samen met Stichting Landschapsbeheer vormen wij het ‘organiserend vermogen’ voor natuur en landschap. 
In de ‘basisbegroting Natuur’ zit € 0,7 mln voor de 3 organisaties. Dat bedrag vormt de helft van de bijdrage 
die wij samen op dit moment ontvangen. Dankzij de huidige budgetsubsidie zijn wij in staat om goede 
projecten met veel cofinanciering te realiseren. Wij zijn niet in staat om dit werk te blijven doen zonder of 
met een gehalveerde subsidie! 

Wij verrichten veel werk met relatief beperkte middelen. Daarom zijn wij ieder gespecialiseerd in onze 
rollen en taken. Wij werken veel samen in een efficiënte rolverdeling. Waar mogelijk bundelen we de 
krachten en middelen. Daarom delen wij een kantoor waarmee we kosten besparen, voorzieningen delen 
en beter kunnen samenwerken.  

Wij bouwen mee aan een groene, gezonde leefomgeving door 
✓ Ons groene vrijwilligersnetwerk
✓ Inwoners bewust te maken van het belang van natuur en landschap
✓ Inwoners te begeleiden zich actief in te zetten voor natuur, landschap en eigen leefomgeving
✓ Gebiedskennis bij onze achterban te verzamelen voor gebiedsprocessen
✓ Scholing te verzorgen en deskundigheid van onze achterban te vergroten
✓ Kinderen en jongeren te betrekken bij natuur en leefomgeving (binnen- en buitenschools)
✓ Samenwerking te organiseren met overheden, bedrijven, burgers en maatschappelijke

organisaties om te werken aan oplossingen
✓ Bedrijven te inspireren op weg naar duurzame voedselproductie en - consumptie, een groene

omgeving, circulaire economie en duurzame energie.

Alles wat in de loop van jaren is opgebouwd rond het vergroten van betrokkenheid van inwoners bij natuur 
en landschap, inzet van vrijwilligers en bijdragen van onze organisaties aan draagvlak voor en uitvoering 
van beleid, zou verloren gaan. Wij zijn er van overtuigd  dat het verlies, alhoewel moeilijk in euro’s uit te 
drukken, veel groter zal zijn dan de directe bezuiniging! 

De provincie staat voor enorme opgaven voor natuur en leefomgeving.  Wij durven te stellen dat zonder 
ons netwerk, onze inspanningen en onze achterban het draagvlak en de daadkracht voor deze opgaven 
aanzienlijk minder zal zijn. 

Wij roepen u op om het organiserend vermogen voor natuur volledig te behouden, in het belang van een 
stevig fundament in de samenleving voor een groen, gaaf Gelderland. 

Met groene groet, 

Petra Souwerbren Joline de Weerdt 
Natuur en Milieu Gelderland IVN Gelderland 


