
De volgende gegevens zijn gekoppeld aan (de aanvraag voor) de Anbi Status. 

Zwolle , 22 juni 2017

1.  de naam van de instelling
stichting Milieuraad Zwolle

2.  het RSIN/fiscaalnummer
de RSIN code is 810661664. 

3.  de contactgegevens
adres: Postbus 1582, 8001 BN Zwolle, telefoon: 038-4982618

4.  de doelstelling
De doelgroep:
1. de stichting heeft ten doel:
Het opkomen voor de natuur in het algemeen, en wel in die zin dat in de eerste plaats
oorspronkelijke verhoudingen en situaties in de natuur waar mogelijk worden hersteld,
casu quo worden beschermd tegen aantasting, en in de tweede plaats deze zodanig
worden ingericht dat mens, plant en dier daarin naar hun aard gedijen, één en ander in de
gemeente Zwolle en haar aangrenzende gebieden, één en ander in de ruimste zin des
woords.
2. Meer in het bijzonder wordt zo de zorg beoogd voor de landschappelijke
verschijningsvormen zoals in het verleden ontstaan, de milieuhygiënische zuiverheid van
bodem, water, lucht, het planten en dierenleven en de ecologische samenhang daarvan
met de bodem en hydrologische situaties van gebieden.
3. De stichting beoogd niet het maken van winst.
4. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het bevorderen van milieubesef, onder andere door het verstrekken van informatie in
de ruimste zin;
b. het kritisch volgen van het overheidsbeleid voor zover dit milieuaspecten heeft;
c. hulp te bieden aan plaatselijke actiegroepen, comités, werkgroepen en soortgelijke
groepen, één en ander voor zover hun handelen in overeenstemming is met het door
de stichting beoogde doel;
d. het doen van voorstellen aan de overheid, organisaties en particulieren;
e. en voorts door al hetgeen wat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

5.  het beleidsplan
De SMZ wil een verbindende factor zijn in netwerken van partijen met aan elkaar gelieerde 
doelstellingen op het gebied van natuur en milieu.
Een aantal overwegingen liggen hier aan ten grondslag. In de eerste plaats is er de 
participatiesamenleving, een ontwikkeling waarin de nadruk meer op maatschappelijke initiatieven 
komt te liggen. Dit biedt mogelijkheden voor de Milieuraad om doelen te realiseren.  
Ten tweede hebben verschillende locaties op zich naast een instrumentele waarde als onderkomen 
en trefpunt van netwerken ook een intrinsieke waarde voor Zwolle als locatie waar jong en oud 
kennis kunnen maken met vele aspecten van een groene leefomgeving.
De Milieuraad voert activiteiten uit op diverse locaties en geeft de stichting de mogelijkheid om 
educatiedoelstellingen en projecten te realiseren en verder uit te bouwen. De verschillende locaties 
beïnvloedt het functioneren van de SMZ in sterke mate. Als derde overweging is de SMZ actief op 
terreinen van natuur en milieu in Zwolle en is zich ervan bewust dat de doelstellingen die zij 
nastreeft alleen gehaald kunnen worden in samenwerking met andere partijen. Op het gebied van 
natuurbeleid is dat al in belangrijke mate de praktijk vanwege onze nadrukkelijke rol in het 



Natuurplatform Zwolle, met daarin een vaste kern van ‘meebeslissende’ partijen vertegenwoordigt. 
Deze partijen gaan niet op in het samenwerkingsverband, maar leveren inbreng vanuit een eigen 
positie en trekken gezamenlijk op daar waar overeenstemming wordt bereikt.
Het is wenselijk om ook een vergelijkbaar platform te vormen voor de grijze sector. De kennis 
waarover de SMZ beschikt met betrekking tot milieu vindt nog te weinig aansluiting bij andere 
organisaties in het veld en mist daarmee slagkracht.

6.  de bestuurssamenstelling
bestaande uit 5 bestuursleden Dagelijks bestuur, en 3 bestuursleden Algemeen bestuur.

7.  de namen van de bestuurders
Dagelijks bestuursleden: voorzitter Hans de Graad,  secretaris Henk Vos, penningmeester Henk 
Endeman, en de leden Ties de Groot en Cor Mulder.
Algemeen bestuursleden: Mark Ketelaar, Peter van Beek, en Henk Mellema.

8.  het beloningssysteem
er is geen beloningssysteem. Uitzondering hierop is onze stafmedewerker die hiervoor een vaste  
betaalde baan heeft van 16 uur per week.

9.   een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Deze is als aparte bijlage in te zien op onze website bij Over ons. 

10. een financiële verantwoording
Deze is als aparte bijlage in te zien op onze website bij Over ons.


