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Jaarverslag 2019 
 
Kern van het beleid van de vereniging Leefmilieu vormt het streven naar een groen en gezond 
Leefmilieu. Een milieu waarin mensen veilig kunnen wonen en werken, zonder gezondheidsschade 
door milieubelasting en milieuoverlast. 
Onderwerpen die onze aandacht hebben zijn onder andere: houtrookoverlast, pesticiden, 
stikstofdepositie, biomassa (bij)stook. 
 
Kenmerken van onze aanpak zijn daarbij: 
 Mensen in heel Nederland die zich inzetten voor hun leefomgeving ondersteunen door 

informatie te delen en toegankelijk te maken, bijeenkomsten te organiseren om kennis over te 
dragen en netwerken te creëren 

 Inspreken, beroep instellen en andere juridische middelen gebruiken; 
 Bij dit alles samenwerken met milieu- en bewonersgroepen, overheden en andere organisaties; 
In het onderstaande overzicht zijn onze activiteiten uit 2019 op een rijtje gezet.  
 
 
Ondersteuning 
 De Nieuwsbrief is in 2019 driemaal verschenen en toegezonden aan onze leden en andere 

geïnteresseerden (~450) die zich geabonneerd hebben op de digitale nieuwsbrief. 
 De website (www.leefmilieu.nl) is goed actueel gehouden. Van veel activiteiten is snel een kort 

bericht te vinden op de website. De site wordt veelvuldig bezocht en het is duidelijk dat mensen 
ons goed weten te vinden via de website. 

 In maart is een bijeenkomst georganiseerd om de stand van zaken rondom de PAS toe te 
lichten, in september kon een bijeenkomst over de effecten van stikstof op de natuur helaas niet 
door gaan. 

 Via de mail en telefonisch zijn vragen op allerhande onderwerpen beantwoord of zijn mensen 
doorverwezen naar deskundigen en/of andere organisaties. 

 
 
Juridische middelen 
 Op 29 mei 2019 maakte de Raad van State een eind aan de werking van het Programma 

Aanpak Stikstof. De vele vergunningen die mede door Leefmilieu waren aangevochten bij de 
rechter, werden in de maanden daarna vernietigd. 

 De impact van deze rechterlijke uitspraak is enorm en de politiek moet keuzes maken. Dit proces 
is nog volop in beweging. De inspanningen na de uitspraak zijn erop gericht de politiek de juiste 
keuzes te laten maken en bestaan onder ander uit:  

o deelname aan consultaties/overleg met commissie Remkes, kabinet 
o stukken schrijven voor pers, Tweede Kamer, ministerie 
o samenwerking met andere natuur- en milieuorganisaties uitbouwen 
o indienen verzoeken tot handhaving met betrekking tot Nbw-vergunningen 

 In Nijmegen is ingesproken op de gebiedsvisie voor het terrein van de voormalig kolencentrale. 
Met name met bezwaren tegen de geplande biomassacentrale. Tevens is zienswijze ingebracht 
over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de MER van plannen voor deze locatie. 
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Samenwerking 
 Met verschillende professionals (MOB, Van Hoof Advies, Wösten Juridisch Advies) wordt 

samengewerkt rond vergunningen van bedrijven en de daaraan verbonden regelgeving. 
 Er is samengewerkt met andere groepen/organisaties op het gebied van natuurbescherming 

(stikstof problematiek), biomassa, pesticiden, houtrookoverlast en zelf meten. 
 Leefmilieu was in 2019 lid van de Europese Milieuorganisaties Health and Environment Alliance 

(HEAL) en ECOS, een organisatie die zich inzet voor de inbreng van milieu-informatie in het 
standaardisatieproces. 

 We ondersteunen twee wetenschappelijke onderzoeksprojecten Smart Emissions en SUSPECt.. 
Het Smart Emissions project is erop gericht om burgers in staat te stellen zelf metingen te doen 
in hun leefomgeving, te denken aan luchtkwaliteit, geluid. Bij SUSPECt wordt onderzoek gedaan 
naar het voorkomen en de verspreiding van afvalstoffen in het water, deze resultaten kunnen 
vervolgens gebruikt worden om tot modellering te komen van deze stoffen in het water. 

 
 
 
 
Activiteitenplan voor 2020 
 
Ondersteuning 
 Via de website en de nieuwsbrief (4 per jaar) zullen we informatie delen met onze leden en 

andere geïnteresseerden. 
 In 2020 zullen we twee bijeenkomsten organiseren; de onderwerpen worden in de loop van het 

jaar bepaald. 
 
Juridische middelen en overleg 
 We blijven ons actief inzetten om de rechterlijke uitspraak over het PAS te ‘verzilveren’. Dit 

betekent deelnemen aan consultaties en overleg, publiciteit, samenwerking met andere 
organisaties. 

 Het ziet ernaar uit dat het nodig zal zijn om ook (wederom) juridische procedures te voeren over 
nieuwe Nbw-vergunningen, omdat de politiek op dit moment nog niet de juiste koers lijkt te 
kiezen. 

 
Samenwerking 
 We continueren de samenwerking met de professionals (MOB, Van Hoof Advies, Wösten 

Juridisch Advies) en met de andere natuur- en milieuorganisaties. 
 Ook internationaal zullen we onze contacten in stand houden 
 
Oude en nieuwe milieuvraagstukken zullen onze aandacht houden. Denk aan houtrookoverlast, 
pesticiden, stikstofdepositie, biomassa (bij)stook. Wij zullen daarbij steeds een open oog houden 
voor de nieuwe nog onderbelichte thema’s die op ons af komen.  
 


