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Over dit plan

In deze Meerjarenstrategie 2020-2024 laten we 

zien hoe we de komende jaren invulling geven aan 

onze missie voor een mooi en duurzaam Gelderland. 

De Meerjarenstrategie is tevens de basis voor het 

meerjarenprogramma dat wij met de Provincie 

Gelderland afspreken, en dat ten grondslag ligt aan 

de jaarlijkse subsidiebijdrage van de provincie.

We willen als vereniging duurzame perspectieven 

schetsen. En we kunnen aan de slag met concrete 

stappen, soms kleine, maar wel de goede richting in. 

Zo willen we biodiversiteit herstellen en boeren een 

toekomstperspectief bieden in samenwerking met 

natuur. Daarom willen we juist nu uitvoering geven 

aan het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw. 

Participatie van Gelderlanders draagt bij aan 

draagvlak voor initiatieven. Daar geven wij actief 

vorm aan. Met onze achterban zijn we actief 

voor klimaat en energie. Een goede ruimtelijke 

inpassing van duurzame energie, draagvlak voor de 

energietransitie, eigenaarschap en versterking van 

natuur en landschap zijn belangrijk. Die belangen 

brengen wij in bij de Regionale Energiestrategieën. 

Zorgelijk is intussen de nog immer toenemende 

uitstoot van broeikasgassen. Een succesvolle aanpak 

van de energietransitie begint met energiebesparing. 

Het landschap gaat ons allen aan het hart.  

De druk op de ruimte is echter groot en vreemd 

genoeg is bescherming en ontwikkeling van ons 

landschap nauwelijks geregeld. Wij zetten ons, 

met een netwerk van lokale ambassadeurs, in voor 

de kwaliteit van landschap, natuur en milieu in 

omgevingsbeleid.  

Wij laten met deze Meerjarenstrategie zien dat we 

ambitie hebben, dat we prioriteiten aanbrengen in 

ons werk en dat we onze proactieve rol als stem van 

natuur, landschap en milieu in Gelderland doelgericht 

zullen nemen. 

Dirk van Uitert  

voorzitter bestuur

Petra Souwerbren  

directeur

In de aanloop naar deze Meerjarenstrategie hebben wij veel inspirerende gesprekken 

gevoerd.  Wij spraken met de politiek, met bestuurders en met externe relaties. Middels 

een enquête peilden we de mening van onze leden. In interne bijeenkomsten van het team 

en van het bestuur hebben we, gevoed door de spiegel die ons is voorgehouden, richting 

gegeven aan onze koers voor 2020-2024.

Dit plan is in maart 2020 

voorbereid. De maand 

dat het coronavirus 

in onze samenleving 

is opgedoken, en 

de maatschappij 

voor ingrijpende 

maatregelen staat 

in het belang van de 

volksgezondheid. 

De gevolgen van de 

maatregelen voor 

de economie, de 

samenleving en het 

beleid zullen groot zijn. 

Hoe precies kunnen 

wij op dit moment 

niet voorzien. Ons 

plan is gericht op de 

maatschappelijke 

thema’s die tot voor 

kort centraal in de 

belangstelling stonden.
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Wij staan voor een provincie met een aantrekkelijk landschap, een rijke bio-

diversiteit en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Voor nu en 

voor generaties na ons. Onze provincie is energieneutraal en circulair. Inwoners 

zijn actief betrokken bij hun leefomgeving. We kunnen genieten van een mooi, 

vitaal en gezond Gelderland.

Missie
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De organisatie

De landelijke trend is dat mensen zich minder langdurig 

aan een vereniging binden en dat de vrijwillige achterban 

van groene organisaties vergrijst. Wij hebben daardoor niet 

veel invloed op toename van het aantal lidorganisaties. Wij 

willen ons ledenbestand minimaal op peil houden en zetten 

daarnaast in op het bereiken en activeren van een grote 

groep Gelderlanders (al dan niet lid van onze vereniging).  

Het bestuur wordt benoemd door de Algemene 

Ledenvergadering en bestaat uit vertegenwoordigers vanuit 

de lidorganisaties en particuliere leden.  

 

Het bureau bestaat uit een relatief klein team van vaste 

medewerkers. Daarnaast hebben we een flexibele schil van 

betaalde en onbetaalde medewerkers. We willen structureel 

plaats bieden aan stagiaires die een bijdrage leveren aan 

onze programma’s en ons voorzien van frisse onbevangen 

inzichten. Het team is in 2019 in korte tijd aanzienlijk 

vernieuwd. Dat biedt als voordeel dat we een gezonde mix 

hebben van jonge collega’s en ervaren mensen.  

 

 

 

Natuur en Milieu Gelderland is een vereniging. Onze leden zijn lokale verenigingen, stichtingen en particulieren.

Teamleden van Natuur en Milieu Gelderland
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Slagvaardig en effectief willen 

we zijn. Daarom zorgen we 

voor spreiding van kennis en 

competenties en organiseren 

we training en scholing. 

Kennisopbouw en -vernieuwen is 

een structureel aandachtspunt.  

We zullen specifiek verder 

professionaliseren op het gebied 

van planmatig werken  

en acquisitie.  

 

We werken samen zodat we meer 

impact hebben en praktisch zijn 

in het delen van kennis. Landelijk 

doen we dat in de koepel van 

twaalf Natuur en Milieufederaties; 

provinciaal met onze natuur- 

en landschapspartners en 

thematische coalities; en lokaal 

met onze achterban en pool  

van deskundige vrijwilligers.

We zijn actief op thema’s die 

onlosmakelijk samenhangen 

met onze missie voor natuur en 

milieu in Gelderland. Binnen deze 

thema’s stellen wij prioriteiten 

en kiezen wij rollen waar we een 

meerwaarde hebben. Zie daarvoor 

onze strategie   en  onze thema’s  . 

Pro-actief 
We kijken vooruit,  
signaleren en 
agenderen

Betrouwbaar 
We komen onze 
afspraken na

Deskundig 
We onderbouwen onze mening,  
degelijk en genuanceerd

Open 
We hebben een open houding en hebben 
oog voor de belangen van anderen

Eigenzinnig 
We kiezen voor de 
rollen en taken die 
wij van belang vinden 
voor het realiseren 
van onze missie

Gelderland

Constructief 
We werken oplossingsgericht 
en werken graag samen met 
anderen

waarden
kern

Onze kernwaarden

Onze strategie Onze thema's
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Ontwikkelingen in de samenleving

Samen voor draagvlak

Opgaven voor de leefomgeving, waaronder herstel landschap, 

klimaatmaatregelen,  energietransitie en woningbouw zijn 

fors en ingrijpend. Er is grote behoefte om in samenwerking 

deze opgaven aan te pakken en daarbij het draagvlak in de 

samenleving te versterken. 

Biodiversiteit

Er is helaas nog sprake van een neerwaartse of achterblijvende 

trend voor veel planten en dieren. De oorzaken ervan 

liggen in de combinatie van waterbeheer/droogte, intensief 

grondgebruik en andere drukfactoren, en in onvoldoende 

veerkrachtige natuur- en leefgebieden. Daarom is het nodig 

om onze leefomgeving zo in te richten en te gebruiken dat de 

bestaande biodiversiteit afdoende beschermd wordt en de 

condities voor herstel worden verbeterd.  

Landbouw en voedsel

Er zijn verschillende opgaven die de landbouw aangaan. 

Denk bijvoorbeeld aan stikstofemissies terugdringen, 

kringlopen sluiten, natuurherstel in het landelijk gebied en 

het verminderen van geur. Tegelijkertijd is het belangrijk 

dat boeren een duurzaam toekomstperspectief kunnen 

ontwikkelen om deze opgaven aan te kunnen gaan. 

Veranderingen zijn niet alleen nodig in de primaire productie;  

 

in de hele agrofood-keten moeten doelen voor circulair 

werken en herstel van biodiversiteit verankerd worden. Ook 

consumenten hebben een belangrijke rol in het waarderen van 

duurzame kwaliteit, in een duurzaam consumptiepatroon en 

het voorkomen van voedselverspilling.

Landschap en leefomgeving

Er is een grote vraag naar ruimte voor woningbouw, 

bedrijven, logistiek, energietransitie en extensivering van 

de landbouw. De kwaliteiten van Gelderse landschappen 

die zo breed gewaardeerd worden - weidevogelgebieden, 

coulisselandschap, karakteristieke openheid, de gradiënten 

vanaf de stuwwallen of het rivierenlandschap - behoeven 

bescherming. Er is behoefte aan ruimtelijke sturing.   

Energie en klimaat

De doelen voor het terugbrengen van de uitstoot van 

broeikasgassen en het opwekken van duurzame energie liggen 

nog ver voor ons. En de tijd dringt. Wij zien in het bijzonder 

opgaven voor het verkrijgen van breed draagvlak onder de 

bevolking voor energiebesparing, voor ruimtelijke kwaliteit en 

eigenaarschap van de omgeving bij duurzame opwek en voor 

de bijdrage die landbouw, natuur en landschap kunnen leveren 

aan het vastleggen van CO2. 

Burgers helpen boeren bij 
natuurherstel in landelijk gebied
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We kiezen voor een aanpak waarin we agenderend zijn, processen aanjagen en waarmee we partijen verbinden tot een 

doelgerichte samenwerking. We behouden onze onafhankelijkheid, en zoeken de aansluiting van onze ambitie en doelen 

met die van partners.

Dat doen we in vier thema’s, waarbij we focus aanbrengen 

door prioriteiten te stellen. Daar hoort een actieve 

communicatie bij die erop is gericht om onze thema’s 

positief en uitnodigend over het voetlicht te brengen,  

en om te investeren in draagvlak in de samenleving.

Onze rollen

a. Agenderen en aanjagen

We geven natuur, landschap en milieu in Gelderland een 

stem en signaleren proactief kansen en bedreigingen. We 

leveren inbreng voor beleid, voor uitvoeringsprogramma’s 

en voor succesfactoren om ambities te kunnen realiseren. 

We nemen initiatief om realisatie te versnellen. Voorbeelden 

zijn onze campagne voor Behoud Coulisselandschap 

Achterhoek en de discussie over duurzame toepassing  

van biomassa.

 

b. Maatschappelijk partner voor verbinden en samenwerken 

We nemen initiatief om coalities tot stand te brengen en 

samen te werken aan resultaten. We zijn ervan overtuigd 

dat samenwerking nodig is voor succesvolle verandering. 

Onze strategie

Samen werken aan Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland
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Voorbeelden zijn het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw 

en de Participatiecoalitie Gelderland. Wij willen concrete 

projecten uitvoeren die direct bijdragen aan de kwaliteit van 

de leefomgeving van Gelderlanders, zoals het planten van 

bomen en verbeteren van het landschap.  

c. Belangen behartigen

We komen op voor het belang van natuur, landschap en 

leefomgeving en leveren inbreng voor omgevingsplannen 

en ruimtelijk beleid. Omdat planvorming gedecentraliseerd 

wordt, wordt het lokaal niveau belangrijker. We organiseren 

de Geef om Gelderland Academie en bieden opleiding 

en een helpdesk aan onze lokale achterban. Voorbeelden 

zijn de Klimaatambassadeurs en trainingen voor 

Omgevingsbeleid. In specifieke situaties voeren wij  

-op eigen kosten-  een juridische procedure. 

 

Profilering en draagvlak 

We zetten ons proactief en uitnodigend in voor natuur, 

landschap en milieu in Gelderland. Daarmee willen wij een 

grote groep van partners, politici en burgers aanspreken.  

Zo nodig doen we dat positief kritisch. Wij werken ‘tussen 

staat en straat’: wij slaan een brug tussen beleid en de 

praktijk. We geven meer planmatig invulling aan participatie 

van onze achterban in de voorbereiding van ons eigen werk. 

We organiseren lokale/regionale netwerken en een pool van 

deskundigen in onze achterban.  

Om twee redenen voeren we een subtiele aanpassing in 

onze naam en huisstijl door. Allereerst hebben we gemerkt 

dat de tot voor kort gebruikte afkorting GNMF weliswaar 

bij de vertrouwde partners goed bekend was, maar dat 

dit niet gold voor nieuwe contacten. We willen graag dat 

alle Gelderlanders begrijpen waar wij voor staan. In de 

tweede plaats sluiten we met het aangepaste beeldmerk 

aan bij de uitstraling van onze landelijke koepel. Omdat we 

in toenemende mate in projecten landelijk samenwerken 

en gezamenlijke producten maken, komt dat de 

herkenbaarheid ten goede. 

 

Focus en prioriteiten

Eerlijk is eerlijk: het aanbrengen van scherpe focus is niet 

eenvoudig. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de volle 

breedte van natuur en milieu in Gelderland. Maar het is wel 

nodig. Om effectief te zijn met een herkenbare meerwaarde 

voor onze partners en de samenleving. Daarom werken wij 

de komende periode met prioriteit aan: 

• herstel biodiversiteit, met name buiten het Gelders 

Natuurnetwerk

• natuurinclusieve landbouw en voedsel

• ruimtelijke kwaliteit en landschap

• draagvlak voor energie- en klimaatmaatregelen met 

goede ruimtelijke inpassing 

Andere onderwerpen behandelen we voor zover mogelijk, al 

dan niet in projecten.

Aanpak

Wij werken vooral in programma’s en projecten. Een deel 

van ons werk betreft inhoudelijke activiteiten op onze 

thema’s in het kader van onze programma-afspraken met 

de provincie of met partners, zoals inzet op luchtvaart, 

logistiek, planologie. Wij werken vasthoudend aan onze 

missie en de onderscheidende thema’s daarin. Ten opzichte 

van de voorgaande planperiode zijn er de volgende 

verschuivingen in onze aanpak. De voorgenomen keuze 

voor een grote rol als risicodragend ondernemer stellen we 

bij. We zijn uitvoeringsgericht in projecten als dat goed past 

bij onze doelen in de thema’s. Risicodragend ondernemen 

kan daarbij horen, maar is geen doel en vergt specifieke 

kwaliteiten, kennis en middelen.  

 

We waken ervoor dat onze onafhankelijkheid  niet in 

het geding komt. We geven nog meer aandacht aan 

samenwerking met onze achterban, zodat we op lokaal 

niveau ook onze rol goed kunnen vervullen.

We zetten ons proactief en uitnodigend  
in voor natuur, landschap en milieu

Aangepast beeldmerk
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Wij vervullen een rol met meerwaarde voor de 

provincie wegens onze inzet voor natuur, landschap, 

natuurinclusieve landbouw, energie en leefomgeving. 

In het bijzonder onze inzet voor het verbinden van 

partijen, het tot stand brengen van coalities en onze 

bijdragen aan het vergroten van draagvlak dragen bij aan 

maatschappelijke doelen. Wij verwachten dat we een 

volgend meerjarenprogramma met de provincie kunnen 

afspreken. In het kader van goed bestuur is er een 

continuïteitsreserve om in slechte tijden onze sociale 

verplichtingen aan personeel waar te kunnen maken. 

We hanteren een omvang van een halfjaar omzet. De 

reserves worden niet voor beleggingen aangewend.

Natuur en Milieu Gelderland beschikt over een 

bestemmingsreserve Strategische projecten. De 

aanwending van deze reserve is verruimd zodat deze  

ook ingezet kan worden voor ontwikkeling van 

strategische programma’s of voor professionalisering 

van de organisatie.

Wij zijn een non-profit organisatie. Al onze inkomsten worden ingezet voor een mooi en duurzaam Gelderland. Om onze 

rollen en activiteiten te kunnen vervullen hebben wij een spreiding in baten. Incidenteel voeren wij procedures bij de Raad 

van State. Deze worden volledig betaald uit onze baten uit contributies en donaties. 

Financieel beleid

Subsidies van overheden

NPL en NMF-samenwerking 

Contributies en donaties

Opdrachten

34%

27%

28%

11%

Verdeling baten begroting 2020
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Onze thema’s

Biodiversiteit, natuur en landschap

Natuur is van groot belang voor een gezond ecosysteem en biodiversiteit. En voor iedereen die in 
Gelderland woont, werkt en recreëert. Wij willen nieuwe natuur realiseren en kwetsbare natuur 
beschermen. Zo kunnen we biodiversiteit, een afwisselend landschap en kernwaarden als stilte en 
duisternis waarborgen.
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Ambitie 2030

In 2030 is de biodiversiteit hersteld en zijn natuurrijke 

landschappen ontwikkeld. Er zijn talrijke bloemrijke bermen 

die ecologisch worden beheerd, landschapselementen zijn 

aangelegd en hersteld. Er zijn miljoenen bomen aangeplant. 

Populaties van akker- en weidevogels hebben zich hersteld. 

Natuurinclusief ondernemen is de norm. Overheden sturen 

daarop in het omgevingsbeleid. Gemeenten voeren specifiek 

beleid uit voor landschap en biodiversiteit op basis van een 

landschapsbiografie. In natuurgebieden is zonering van 

de recreatie goed geregeld en zijn er voldoende rust- en 

stiltegebieden.

Doelen 2024

• In 2024 zijn er een miljoen bomen en 30 kilometer 

landschapselementen aangeplant, mede dankzij 

Plan Boom, de provinciale Bossenstrategie, het 

Uitvoeringsprogramma Natuurinclusieve Landbouw en 

het Aanvalsplan Landschapselementen.

• In 2024 hebben minimaal 20 Gelderse gemeenten de 

kwaliteit van landschap en biodiversiteit doeltreffend 

opgenomen in hun (omgevings-) beleid. 

• In 2024 is voor ten minste vijf Natura 2000-gebieden een 

recreatiezoneringsplan in uitvoering waarin substantieel 

aandacht wordt besteed aan stilte en donkerte.

Onze inzet

• Uitvoering van projecten en initiatieven voor de aan-

plant van bomen en landschapselementen, samen  

met partners en inwoners.

• Opleiden en informeren van een brede achterban, 

gericht op lokale initiatieven voor bescherming en 

ontwikkeling van natuur en landschap.

• Proactief inbreng leveren voor omgevingsbeleid 

gericht op doelmatige bescherming van landschap en 

verbetering van biodiversiteit. Daarin ook aandacht  

voor stilte en donkerte.

• Zuinig ruimtegebruik agenderen en bewaken; ook 

met betrekking tot afwenteling van negatieve invloed 

op natuur en landschap door mobiliteit, logistiek en 

luchtvaart.

• Bevorderen dat recreatiezonering leidt tot betere 

bescherming van natuur en landschap.

• Agenderen van het belang van waterbeheer en -kwaliteit 

voor natuur en landschap, vooral buiten het Gelders 

Natuurnetwerk.

• Samenwerken in gebiedsprocessen, waarin we een 

integrale visie op de aanpak centraal stellen, inclusief 

maatregelen voor stikstof, klimaat en biodiversiteit.

Bomen planten voor biodiversiteit 
en landschap
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Onze thema’s

Landbouw en voedsel

Samen met natuur- en landbouworganisaties en met inwoners zetten we ons in voor natuur-
inclusieve landbouw en herstel van de biodiversiteit in het buitengebied. We jagen innovaties aan, 
zoals voedselbossen en agroforestry. En we versterken de lokale netwerken van boeren en burgers.
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Ambitie 2030

In 2030 resulteert de inzet voor natuurinclusieve landbouw 

in een rijke biodiversiteit met onder andere bodemleven, 

planten, insecten en boerenlandvogels in het Gelderse 

landelijk gebied. 

Agrarische productiesystemen op rijke en gezonde bodems 

zijn circulair geworden en natuurinclusief. Hierdoor is de 

kwaliteit van water, bodem en lucht goed. Streekeigen 

landschappen zijn versterkt. Boeren worden beloond voor 

hun inspanningen. 

De voedselketen produceert kwalitatief hoogwaardige 

en duurzame producten en brengt verspilling terug. 

Consumenten en burgers waarderen agrarisch ondernemers 

om hun rol in de voedselvoorziening en hun inzet om dit met 

duurzame teeltsystemen te realiseren. 

Doelen 2024

• In 2024 werkt minimaal 75% van de grondgebonden 

landbouwbedrijven in Gelderland op onderdelen 

natuurinclusief en minimaal 25% op niveau bewust 

natuurinclusief.

• Kringlooplandbouw op regionale schaal is verbonden 

met de inzet voor natuurinclusief werken.

• In 2024 is de Gelderse consument beter op de hoogte 

van de herkomst van voedsel en natuurinclusieve  

 

productie. Dit draagt bij aan de bereidheid om een 

eerlijke prijs te betalen.

• In 2024 wordt er minder voedsel verspild en is 

circulariteit in de voedselketen aantoonbaar verbeterd 

(verpakkingen, reststromen). 

Onze inzet

• Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland: 

organiseren en stimuleren uitvoering van programma’s 

voor natuurinclusieve landbouw.

• Aanjagen en faciliteren van innovaties zoals voedsel-

bossen, agroforestry, lokale boer-burger netwerken.

• Landelijke samenwerking om succesfactoren te 

verbeteren, met de Natuur en Milieufederaties en met 

partners Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

• Draagvlak en bewustwording vergroten over herkomst 

voedsel en ketenontwikkeling voor vraag naar duurzaam 

voedsel (tegengaan voedselverspilling, minder 

verpakkingen, meer biodiversiteit op het bord).

Boer Jan Stokkers: "Alles begint met 
een goede bodem". 
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Onze thema’s

Energie en klimaat 

Gelderland heeft grote opgaven voor duurzame energie en energiebesparing. Wij blijven verder 
bouwen aan het vergroten van draagvlak, aan participatie en aan samenwerking. We slaan een 
brug tussen de belangen van energietransitie en die van natuur en landschap.
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Ambitie 2030

De Gelderse inzet is een reductie van 55% van de CO2-

uitstoot in 2030. Daarvoor zijn er in 2030 ruimschoots 

opwekprojecten met lokaal eigenaarschap en participatie 

gerealiseerd. Energiecoöperaties werken professioneel 

en met inbegrip van ruimtelijke kwaliteit en doelen voor 

biodiversiteit. Het Gelders Energieakkoord heeft succesvol 

programma’s voor industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving 

en landbouw-grondgebruik in uitvoering. Circulariteit en 

innovatie gaan hand in hand. Het grondstoffengebruik en 

voedselverspilling zijn fors afgenomen. Zo werken we aan een 

klimaatneutrale provincie in 2050, waarbij de kwaliteit van 

onze leefomgeving en de rijkdom aan natuur en landschap 

behouden blijven.

Doelen 2024

• Alle gemeenten in Gelderland geven uitvoering aan 

beleid voor participatie en eigenaarschap van de lokale 

omgeving in de energietransitie.

• Daken en restruimte worden benut voor zonnepanelen; 

regelgeving helpt daarbij.

• Het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen 

van automobiliteit en luchtvaart is afgenomen ten 

gunste van ruimte voor de fiets en OV.

• Consumenten zijn zich beter bewust van de herkomst, 

het gebruik en het hergebruik van producten, in het  

 

bijzonder voor voedsel (handelen begint bij bewustzijn).

• Minstens de helft van de energiecoöperaties en 

andere lokale spelers in Gelderland zijn toegerust en 

gefaciliteerd om succesvol initiatieven voor duurzame 

energieopwekking en warmtetransitie op te zetten en uit 

te voeren. 

Onze inzet

• Organiseren en uitbouwen van de Gelderse 

Participatiecoalitie, gericht op vergroten draagvlak, 

zeggenschap en eigenaarschap in de energietransitie. 

Tevens motiveren van burgers voor energiebesparing, in 

de gebouwde omgeving en anderszins. En versnellen van 

realisatieprojecten.

• Brug slaan tussen belangen van de energietransitie en die 

van natuur en landschap.

• Stimuleren van gemeenten voor het opstellen van beleid 

voor grootschalige opwekking van duurzame energie, 

incl. daarbij horende participatie.

• Voorbeeldprojecten uitvoeren gericht op innovaties in de 

omslag naar een circulaire bedrijfsvoering.

• Het agenderen en stimuleren van best practices bij 

overheden voor zuinig en dubbel ruimtegebruik, slimme 

combinaties van functies en duurzame mobiliteit.

Samen met inwoners aan de slag 
voor duurzame energie
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Onze thema’s

Leefomgeving en participatie 

Steeds meer inwoners willen aan de slag in hun omgeving. Wij voorzien hen  
van deskundigheid en brengen hen samen. Met de Gelderlanders planten we  
meer dan 1 miljoen bomen en werken we aan meetnetten voor schone lucht.
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Ambitie 2030

In de periode 2020-2030 zijn inwoners en 

bewonersinitiatieven actief betrokken bij en voelen zij zich 

verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Natuur en 

Milieu Gelderland helpt hen om deze rol daadwerkelijk te 

kunnen vervullen. Wij voorzien hen van kennis, brengen 

hen samen, zorgen voor kennisdeling, werken met hen in 

de uitvoering van projecten en benutten hun kennis bij het 

ontwikkelen van beleidsadviezen en projecten.

Doelen 2024

• We voeren Plan Boom uit met inwoners en lokale 

verenigingen. Samen planten we meer dan een miljoen 

bomen.

• Luchtkwaliteit is verbeterd en In meerdere gemeenten 

zijn inwoners actief voor schone lucht.

• In minimaal 10 gemeenten zijn inwoners en lokale 

groepen actief betrokken bij lokale omgevingsvisies  

en -plannen. 

• Er is een netwerk van vrijwillige deskundige 

ambassadeurs voor klimaatadaptatie en  

omgevingswachten.

• Participatie en eigenaarschap in de energietransitie  

zijn standaard in de aanpak opgenomen. 

Onze inzet

• Natuur en Milieu Gelderland biedt met de Geef om 

Gelderland Academie een aantrekkelijk aanbod van 

activiteiten voor leden en niet-leden om kennis op te 

doen, kennis te delen en elkaar te ontmoeten.  

Ook bieden we een online helpdesk aan voor inwoners  

en bewonersgroepen. 

• Wij voeren projecten uit waarin bewonersparticipatie 

onderdeel van de aanpak is.

• We bouwen aan een netwerk van actieve inwoners die 

betrokken zijn bij de lokale omgeving (ruimte, landschap, 

luchtkwaliteit), met prioriteit voor gemeenten en 

gebieden waar de opgave het grootst is.

• De medewerkers van het bureau organiseren meer 

systematisch participatie van onze brede achterban  

in ons werk.

• In onze communicatiestrategie richten we ons 

bewust tot verschillende doelgroepen uit meerdere 

leeftijdscategorieën.
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Kennis delen met de Geef om 
Gelderland Academie
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Natuur en Milieu Gelderland 

Jansbuitensingel 14, 6811 AB Arnhem 

www.natuurenmilieugelderland.nl  

April 2020  

Fotografie: Koos Dansen, Herenboeren, Alma 

Juno, Arie de Knijff, Annemieke Kok, Joost 

Meijer, Natuurherstel Nederland, RGB Stock, 

Saxifraga, Agnes Scholiers, Rudmer Zwerver

Vormgeving: idd.nu

Het werk van Natuur en Milieu Gelderland 

wordt mede mogelijk gemaakt door de 

deelnemers aan de Postcode Loterij.
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