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VERSLAG LEDENRAAD 21 MEI 2022 
De belangrijkste taak van de ledencommissie is het vertegenwoordigen van onze leden in de 
Ledenraad, zodat jouw stem doorklinkt in de koers van Natuurmonumenten. De Ledenraad komt 
twee keer per jaar bijeen om geïnformeerd te worden door het bestuur en de directie van onze 
vereniging over het reilen en zeilen van onze vereniging maar ook om hen te informeren over wat wij 
belangrijk vinden en om waar nodig kritisch te zijn. 
 
21 mei jl. was het weer zover. Het was een dag van eerste keren. Het was de eerste keer sinds corona 
dat we elkaar weer live konden ontmoeten en het was de eerste keer dat we te gast waren in het 
nieuwe hoofdkantoor van Natuurmonumenten. Ook was het de eerste keer van ons LC-lid Fritz van 
Hattem om hierbij aanwezig te zijn. Dat gold trouwens niet alleen voor Fritz, ook bestuursvoorzitter 
Jeroen van Dijsselbloem, algemeen directeur Pim van der Feltz en financieel directeur Pauline Mulder 
waren voor het eerst in levenden lijve aanwezig bij de Ledenraad. Vanuit de LC Flevoland en Zwarte 
Meer waren we verder nog aanwezig met Marieta Oomen, Martin van Alfen en Marion Fischer. 
 
 

 
 
De ochtend begon met een overzicht van actualiteiten door Pim, hierboven genoemd, en Teo Wams , 
directeur natuurbeheer (zie foto). Kort werd onder andere aangestipt wat het regeerakkoord voor 
Natuurmonumenten betekent (hierover later meer), werd stilgestaan bij het dossier 
Natuurcompensatie Voordelta/2de Maasvlakte en ook werden een aantal projecten benoemd, zoals 
de restauratie van het jachtslot Mookerheide. 
 
Voor het overige stond het ochtenddeel in het teken van ‘de beweging’. Zoals je misschien wel weet, 
Natuurmonumenten wil niet alleen een natuurbeheerder zijn die er alleen is voor zijn leden, maar 
een beweging van mensen met hart voor natuur en cultureel erfgoed. De vereniging streeft naar 
uitbreiding en versterking van deze beweging, versterken van het contact met onze achterban en 
vergroten van de mogelijkheden om bij te dragen. Een van die manieren is het raadplegen van de 
achterban over belangrijke vraagstukken met betrekking tot natuur, landschap en cultureel erfgoed. 
Dat is precies wat de bedoeling is van het ochtenddeel van de Ledenraad: informatie ophalen bij de 
ledenvertegenwoordigers. 
 
Deze keer stond de gebiedsgerichte aanpak, kortweg de GGA, centraal. In het huidige regeerakkoord 
zijn herstel van natuur, klimaat en water en stikstofreductie de belangrijke speerpunten. De GGA lijkt 
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het belangrijkste middel om daarin tot resultaten te komen. Zoals de term al doet vermoeden gaat 
het om de aanpak van een specifiek gebied en is gebaseerd op zogenaamde gebiedsplannen, waarin 
provincies samen met het Rijk en gebiedspartners werken aan oplossingen voor natuurherstel en 
ontwikkeling, minder uitstoot van stikstof bij de bron en proberen verschillende onderwerpen 
tegelijk aan te pakken zoals droogte, leefbaarheid en kringloopeconomie. Het gaat om maatwerk 
voor elk gebied. Het Rijk stelt daarom geld beschikbaar zodat voor alle natuurgebieden GGA’s 
worden opgesteld. In verschillende werkgroepjes hebben we geprobeerd een antwoord te vinden op 
de vraag hoe wij een stem kunnen geven aan de natuur bij het opstellen van die GGA’s. Hoe kunnen 
wij invloed uitoefenen? Het bleek een taai onderwerp te zijn, wat levendige discussies opleverde. 
 
Na de lunch werden we bijgepraat over verenigingszaken, waarvan de financiën het belangrijkste 
waren. De conclusie was dat NM een gezonde organisatie is die er financieel goed voorstaat. Maar 
zoals voor iedereen geldt, geldt ook voor NM dat er financieel onzekere tijden aanbreken. Corona en 
de oorlog in Oekraïne zorgen voor instabiele financiële markten, waardoor verwachtingen voor het 
komende jaar niet te hooggespannen kunnen zijn. 
 
Ook de LC’s kwamen zelf aan bod. Elke editie worden een of meerdere LC’s in de spotlight geplaatst 
om te vertellen wat zij hebben bereikt. Deze keer had de LC Noord-Holland de eer. Het landgoed 
Nijenburg bij Heiloo wordt doorsneden door een spoorweg die alleen een aantal onbeveiligde 
spoorwegovergangen heeft. Prorail, de spoorbeheerder, moet deze sluiten, maar zonder alternatief 
zou dat betekenen dat Nijenburg in twee stukken wordt gehakt, waartussen geen verbinding 
mogelijk is. Samen met een aantal andere lokale belangenbehartigers heeft de LC Noord-Holland zich 
ervoor inzet dat er wordt nagedacht over een alternatief, zodat het landgoed één geheel blijft. Dit 
heeft geresulteerd in de aanleg van een tunnel, waardoor beide zijden van het landgoed nog steeds 
over een weer toegankelijk zijn. Wat een mooi succes! 
 
Het laatste agendapunt voor het bestuur was haar verslag van haar bezoeken aan de LC’s. Elk 
bestuurslid heeft een of meerdere LC’s bezocht om met hen in gesprek te komen. Dit leverde 
boeiende gesprekken op en ook meer verbinding met elkaar. Zowel het bestuur als de LC’s, ook de LC 
Flevoland en Zwarte Meer, hebben deze gesprekken als heel waardevol ervaren. Beiden hopen op 
deze manier met elkaar in contact te blijven. Het bestuur zal daarom ook dit jaar weer een rondje 
langs alle LC’s maken. 
 
De vergadering werd afgesloten met een vooruitblik naar de volgende Ledenraad. Het thema voor de 
ochtendsessie zal dan zijn: diversiteit onder de leden. Natuurmonumenten wil een beweging zijn 
voor iedereen. Voor alle leeftijden, alle genders, alle culturele achtergronden, maar diversiteit onder 
de leden is nog niet op het niveau daar waar het zou moeten zijn. Buiten de traditionele doelgroepen 
worden mensen nog te weinig bereikt. Hoe kunnen we ook aantrekkelijk voor hen zijn? Daar gaan we 
over brainstormen op 19 november 2022. 
 
Marieta Oomen 
Voorzitter Ledencommissie Flevoland & Zwarte Meer 


