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Samenvatting
Inleiding
Op landelijk en provinciaal niveau wordt al meerdere decennia gewerkt aan een
natuurbeleid dat zijn (ruimtelijke) weerslag krijgt in het Natuurnetwerk Nederland,
afgekort NNN en opvolger van de eerdere Ecologische hoofdstructuur (EHS).
Binnen de provincie Fryslân is het NNN opgenomen in het ruimtelijk beleid, eerder
als EHS in het streekplan (Om de kwaliteit van de Romte), inmiddels in de
Omgevingsvisie Fryslân (De Romte diele).
In 2019 heeft een aantal natuur- en landbouworganisaties het initiatief genomen
om de uitvoering op een nieuwe wijze te realiseren met als doel: meer draagvlak en
een grotere maatschappelijke meerwaarde. Dit initiatief vond plaats onder de vlag
Natuer mei de mienskip (afgekort: NmdM). De koers die de maatschappelijke
organisaties daarbij voor ogen hadden, werd opgenomen in het Koersdocument
Natuer mei de Mienskip (2019) met daarin het aanbod voor de aanleg van 1050 ha
binnen hetzelfde budget. Om de ideeën goed te kunnen testen werden enkele
voorbeeldprojecten (‘pilots’) in gang gezet. Inmiddels – anno 2021 – zijn we twee
jaar verder en bestaat er bij de deelnemende partijen behoefte om de ervaringen,
opgedaan in de pilots, te evalueren en met een nieuw aanbod te komen.
In deze samenvatting wordt het nieuwe koers- tevens uitvoeringsdocument SAMEN
MEER DOEN in het kort beschreven. Een motto waarmee wij als partijen van Natuer
mei de Mienskip willen laten zien, dat het gezamenlijk oppakken en uitvoeren loont!
Hoe we dat verder uitwerken, hebben we in het hoofddocument opgenomen. Nu
eerst een korte terugblik en dan onze ambitie voor de komende jaren.
1. Wat hebben twee jaar NmdM opgeleverd
De provincie heeft in 2017 het uitdaagrecht ingevoerd. Dit recht draait om het
overnemen van bestaande provinciale taken door onder andere maatschappelijke
organisaties. De provincie hoopt daarmee op een grotere maatschappelijke
meerwaarde bij het uitvoeren van overheidstaken. Verder hoopt zij dat die taken zo
beter en goedkoper kunnen worden uitgevoerd.
Met het aanbod in het koersdocument 2019 zijn wij, als maatschappelijke
organisaties in Nmdm, die uitdaging aangegaan. Inmiddels hebben we een aantal
ervaringen opgedaan: via de verkenning Burgumermar & de Leijen en middels
initiatieven van Tsjoch op! terwijl er ook koppelkansen met andere
gebiedsontwikkelingen zijn benut. Voorbeelden die aangeven dat er daadwerkelijk
zicht ontstaat op de verdere realisatie van het NNN. In het hoofddocument zijn deze
ervaringen met voorbeelden beschreven.
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Over het koersdocument Natuer mei de Mienskip heeft verder een positieve
evaluatie door het landelijk netwerk Right to Challenge plaatsgehad. Dat heeft
ervoor gezorgd dat wij ons nieuwe aanbod met vertrouwen hebben uitgewerkt.
In dit nieuwe aanbod beantwoorden we de volgende vragen: hoe pakken we het
NNN aan, in welke verantwoordelijkheidsverhouding tussen provincie en
maatschappelijke organisaties, wat is de ambitie en hoe gaan we die ambitie
realiseren. Het resultaat is neergelegd in dit koers- en uitvoeringsdocument met als
motto: SAMEN MEER DOEN.
Naast dit concreet onderbouwde aanbod hebben we ons de vraag gesteld: wat
heeft NmdM nog meer opgeleverd? Twee jaar lang zijn provincie, waterschap en
maatschappelijke organisaties samen aan de slag gegaan in het ontwikkelen,
innoveren en uitproberen met als doel het NNN te realiseren. Dat is gebeurd door
middel van een aantal pilots. Dat heeft meer opgeleverd dan dit concrete aanbod.
Er is een beweging op gang gebracht, waarbij de zoektocht naar een breed
gedragen resultaat de norm is.
In de pilots en de in gang gezette initiatieven wordt ook de meerwaarde ervaren van
alle partijen die meewerken: er wordt van onderop gewerkt, waarbij de wensen van
grondeigenaren/boeren worden samengebracht met de te realiseren natuurdoelen.
Landbouw en natuur trekken samen op in de zoektocht naar een optimaal resultaat.
Juist op dat niveau en in het gebied, met de mensen waar het om gaat, wordt met
energie en creativiteit resultaat geboekt. Vertrouwen is daarbij een belangrijk
uitgangspunt.
Op gebiedsniveau wordt de verbinding gelegd en worden alle puzzelstukjes op hun
plaats gelegd. Inzet van geld, capaciteit en instrumenten spelen daarbij een grote rol.
Niet alles kan worden opgelost, maar er worden wel sprongen voorwaarts gemaakt.
Deze beweging zien we niet alleen in het gebied op lokaal niveau, maar ook in alle
lagen van de provincie en maatschappelijke organisaties. Van adviseren en
beoordelen en toetsen van resultaten is er een omslag gemaakt naar meedenken en
meewerken.

De beschreven voorbeelden in het hoofddocument geven goed weer hoe deze
meerwaarde bereikt kan worden.
2. Uitgangspunten en ambitie
De principes van het koersdocument 2019 willen we handhaven: realisering NNN,
meer draagvlak, maatschappelijke meerwaarde, eindbeheerder centraal,
gezamenlijke verantwoordelijkheid en flexibele inzet tools. In het koersdocument
2019 wordt vooral de “wat-vraag” beantwoord [wat willen we]. Nu willen we ook de
“hoe-vraag” beantwoorden: hoe gaan we het doen en wie doet wat en binnen welke
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verantwoordelijkheidsverhouding. In het hoofddocument werken we ‘partnerschap’
verder uit. Dit brengt ons bij een belangrijk uitgangspunt:
Het nieuwe aanbod wordt gerealiseerd in een partnerschap tussen provincie,
maatschappelijke organisaties en waterschap. Hierin ligt een gedeelde
verantwoordelijkheid. De provincie is en blijft eindverantwoordelijk. De ambitie
hierbij is om het NNN te realiseren in de periode tot en met 2027.
Partijen in het NmdM zijn samen verantwoordelijk voor de uítvoering van het
aanbod; de provincie is daarbij eindverantwoordelijk vanwege de afspraken in het
kader van het Natuurpact. Wij zullen daarbij alles in het werk stellen om deze
ambitie waar te maken. Dat betekent in elk geval een kwalitatief en kwantitatief
goed uitgeruste uitvoeringsorganisatie, flexibele inzetbaarheid van instrumenten
en voldoende beschikbare middelen. Met zo’n gemeenschappelijke aanpak
hebben we er vertrouwen in dat NmdM heel ver zal kunnen komen in de realisatie
van het resterende deel van het NNN. In het hoofddocument beschrijven we hoe we
deze opgave willen invullen.
3. Ambitie en doel: het aanbod herijkt en uitgewerkt
In het koersdocument 2019 is het uitgangspunt “aanleg van 1.050 ha NNN binnen
een gelijkblijvend budget”. Die 1.050 ha betreft vooral de gebieden met prioriteit 1 en
2 en een beperkt deel van de gebieden met prioriteit 3 en 4 (overige provinciale
ambities). Verder reikte het budget niet.
In de resultaten van de afgelopen jaren zien we dat het budget is toegenomen, met
name doordat het werven van aanvullende financiële dekking in integrale
projecten succesvol was. Daardoor zijn we nu in staat een groter deel van het NNN
te realiseren. We bieden dan ook aan om een aanmerkelijk deel van het NNN met
prioriteit 3 en 4 te realiseren, gelet op de beschikbare middelen en capaciteit.

Figuur 1: De opgave, herijkt

4

Als we het aanbod uit 2019 herijken naar de situatie november 2021, dan komen we
tot de volgende bevindingen (zie ook schema). In het koersdocument 2019 was de
totale opgave NNN voor het onderdeel functiewijziging 1816 ha. Het koersdocument
2019 heeft het aanbod gedaan om 1050 ha NNN te realiseren binnen een
gelijkblijvend budget. Als we het aanbod van 2019 actualiseren naar de situatie
november 2021, dan ligt er nog een totale opgave NNN [omvorming/
functiewijziging] van 1606 ha. Daarvan ligt 601 ha in het domein van de
gebiedscommissies (Alde Feanen, Achtkarspelen-Zuid, Beekdal Linde en
Koningsdiep). Die werken hard aan het realiseren van het NNN en moeten daarmee
doorgaan. De overige 1005 ha liggen in het gebied waarop NmdM zich wil richten.
Daarnaast is er nog een opgave ten aanzien van de inrichting. Deze omvat 3293 ha
per 1 november 2021. Daarvan vallen 1374 ha binnen het domein van de
gebiedscommissies en 1919 ha binnen het domein van NmdM. In het
hoofddocument werken we dit verder uit.
De algehele opgave aangaande functiewijziging en inrichting wordt bij de
uitvoering nader uitgewerkt. Die uitwerking zal in aansluiting op de bestaande
praktijk zowel geografisch plaatsvinden als naar natuurdoeltype. Zie ook het kaartje
in figuur 2, waarop met globale aanduidingen zijn aangegeven de gebieden waar
gebiedscommissies werkzaam zijn (in blauw) en in rood de overige gebieden waar
NmdM aan de slag kan gaan.

Figuur 2: NNN, clusters geografisch ingedeeld
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4. Financiële uitvoerbaarheid
De vraag is nu of er voldoende financiële middelen zijn om het gewenste aanbod
aan functiewijziging (ca 500 ha) en inrichting (ca 1000 ha) daadwerkelijk te
realiseren. Dit hoofdstuk richt zich dan ook op de vraag welke kosten er op basis van
de normbedragen zijn en welk bedrag NmdM nodig heeft om haar aanbod te
financieren. Om deze vraag te beantwoorden moeten we wat preciezer kijken naar
opgave en middelen Bij het hanteren van de beschikbare normbedragen zal de
totale opgave [Gebiedscommissies en NmdM: 1605 ha] € 80,3 miljoen kosten voor
functiewijziging/omvorming en € 36,2 miljoen voor de inrichting.
Verdelen we dit over de gebiedscommissies en Natuer mei de Mienskip, dan is er
voor de gebieds-commissies € 30 miljoen nodig voor functiewijziging/omvorming
en € 15,1 miljoen voor de inrichting. Voor NmdM is € 50,3 miljoen nodig voor
functiewijziging/omvorming en € 21,1 miljoen voor inrichting.
Dit resulteert in onderstaand overzicht (met afgeronde bedragen):
Functiewijziging

Inrichting

Totaal

(mln in €)

(mln in €)

(mln in €)

50,3

21,1

71,2

NmdM
Gebiedscommissies
Totaal

30

15,1

45,4

80,3

36,2

116,5

Om de vraag te beantwoorden of er voldoende geld is om de totale ambitie te
realiseren, kijken we ook naar de onderverdeling naar prioriteit. De restant-opgave
‘functiewijziging’ per beleidscategorie is hieronder weergegeven voor zowel de
gebiedscommissies als NmdM.
Prioriteiten

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

Prioriteit 4

Totaal

NNN
NMDM

79

331

39

556

1005

Gebiedscommissies

244

70

259

28

601

Totaal

323

401

298

584

1606

Vanuit het Natuurpact zijn er in principe middelen beschikbaar om de opgaven in
prioriteit 1 [KRW] en prioriteit 2 [Natura 2000] uit te voeren.
Per 1-11-2021 was in elk geval dekking aanwezig voor prioriteit (KRW) 1 en 2 (N2000)
in het domein Natuer mei de Mienskip. Dat telt op tot 410 ha (zijnde 79 + 331) ha.) Er
is daarnaast de komende jaren zicht op aanvullende financiële dekking, enerzijds
uit integrale projecten en Programma Natuur, anderzijds door een verlengde
doorloop van het Natuurpact tot 2030 en daarmee een verlenging van de jaarlijkse
storting van het Rijk in het provinciefonds voor natuur.
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Het beperken van de openstelling van functiewijziging tot de categorieën 1 en 2
heeft de afgelopen jaren echter remmend gewerkt op de realisatie van natuur.
Ondanks de geboekte vooruitgang blijft realisatie achter bij de planning, waardoor
de provincie meer geld ontvangt voor realisatie van natuur dan het er aan uit geeft.
Er lag daardoor per 1-1-2021 € 42 mln. op de plank (reserve Natuurpact) met als
bestemming om er natuur van te realiseren (functiewijziging en inrichting). Deze
onderbesteding komt mede voort uit de beperkte openstelling van de prioriteiten:
doordat nagenoeg uitsluitend de prioriteiten 1 en 2 waren opengesteld, kwamen
mensen die natuur wilden realiseren in de andere beleidscategorieën niet aan bod.

In de beleidsmatige prioritering van de provincie was het budget primair gekoppeld
aan prioriteit 1 en 2. Voor Natuer mei de Mienskip is echter van belang om ook te
kunnen werken aan beleidsprioriteit 3 en 4. Daar is meer flexibiliteit in de uitvoering
mogelijk en zijn meer natuurtypen aan de orde die aantrekkelijk zijn voor agrarische
ondernemers en particuliere eigenaren om te realiseren.
Natuer mei de Mienskip vraagt daarom de ruimte om zich in te spannen voor
beleidsprioriteit 1 en 2, maar de middelen ook te mogen besteden in
beleidscategorie 3 en 4.
De ambitie van NmdM is om alle NNN realiseren uiterlijk 2027. Aangezien nog niet
alle budget en benodigd instrumentarium daarvoor beschikbaar zijn, richt het bod
van NMDM zich op het realiseren van tenminste 500 hectare functiewijziging en 1000
ha inrichting. Mogelijk kan bij het verkrijgen van meer zekerheid over aanvullend
budget en doorloop van het natuurpact de opdracht tussentijds verhoogd worden.
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Deze oppervlakte is enerzijds gebaseerd op een realistisch tempo van 100 hectare
per jaar, wat ongeveer het gemiddelde is van de afgelopen jaren. Doordat de
gebiedscommissies door blijven werken leidt dit per saldo tot een versnelling van
de realisatie. Anderzijds komen de kosten voor functiewijziging en inrichting overeen
met de opgebouwde bestemmingsreserve van €42 miljoen voor het realiseren van
natuur.Meer in het algemeen is de verwachting dat door een sterkere inzet op de
opgave meer kan worden bereikt. Het hoofddocument gaat daar in hoofdstuk 4
verder op in.
Conclusie
Als we alle factoren en belemmeringen bij elkaar brengen, dan is het realiseren van
minimaal 500 ha functiewijziging door Natuer mei de Mienskip realistisch.
De invulling en de kosten van de inrichting en het beheer variëren sterk en komen
na functiewijziging/omvorming. Vaak hebben we met inrichting en beheer te
maken met golfbewegingen [deze wordt gebiedsgericht uitgevoerd] en er is dus
niet zo veel te zeggen over de gemiddelde kosten per jaar. Hier liggen voor de inzet
van middelen geen belemmeringen.
Kortom, van de ambitie die NmdM heeft om de totale opgave tot en met 2027 te
realiseren, lijkt het - met inachtneming van de hiervoor uitgesproken
belemmeringen - realistisch om vooralsnog uit te gaan van 500 ha
functiewijziging/omvorming en 1.000 ha inrichting en beheer.
De kosten hiervan bedragen ongeveer € 36 miljoen. Daarbij is uitgegaan van
actuele normbedragen per ha voor functiewijziging en inrichting met daarbij
behorende reguliere kosten, conform het rekenmodel van de provincie.
Zoals hiervoor aangegeven moet er geld beschikbaar komen om een organisatie
op te zetten, die in staat is de taak uit te voeren. Dat is met name geld voor de
gebiedsteams en de programmaorganisatie. Hiervoor kan een afzonderlijk budget
worden geraamd en vrijgemaakt. Het kan ook zo worden ingericht dat een deel van
het beschikbare budget wordt gebruikt voor aanpak en organisatie.
NmdM heeft ten behoeve hiervan een overzicht gemaakt van de kosten die
verbonden zijn aan de inzet van capaciteit bij de invulling van de NNN-opgave. Dit
voorstel voor de bekostiging van de personele inzet komt uit op 13 fte (uitgewerkt in
bijlage 2). In totaal worden de kosten hiervoor geraamd op € 1.3 miljoen per jaar.
Procesafspraak
Bij de hiervoor aangegeven opgave gaat het om de realistische inzet (500 ha
functiewijziging en 1000 ha inrichting). Om te kunnen nagaan wat er nodig is om
onze vollédige ambitie daadwerkelijk te verwezenlijken, wordt begin 2022 uitgezocht
wat er nodig is (aanpak, instrumenten, capaciteit, middelen) voor realisering van
het volledige NNN en bepalen we hoe we daar een vervolg aan kunnen geven.
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5. Aanpak en organisatie
Wie gaat in welke rol en onder welke verantwoordelijkheidsverhouding ervoor
zorgen dat het NNN wordt gerealiseerd. Het schema laat de beoogde
organisatiestructuur zien. In deze werkwijze is op alle niveaus afstemming met de
bestaande gebiedscommissies nodig. Waar mogelijk en waar nodig wil NmdM
samenwerken met de gebiedscommissies om elkaar te helpen het NNN te kunnen
realiseren.

Figuur 3: Organisatiestructuur
Kansenkaart!
In onze aanpak gaan we door met lopende gebiedsprocessen in het gebied
Burgumermar/de Leien en initiatieven die bij het loket Tsjoch Op! ontwikkeld
worden.
Daarnaast willen we in 2022 provinciebreed een analyse maken en nagaan waar
kansen liggen die bijdragen aan de realisering van het NNN. Op basis van de
analyse (‘kansenkaart’) gaan we op de meest kansrijke inzetten via de aanpak
Bm/dL, Tsjoch Op! of door aan te sluiten bij een koppelpartij waarvoor eigen
gebiedsteams werken. Die analyse zal ieder jaar worden geactualiseerd en zo
nodig worden bijgesteld.
Met die aanpak een aantal uitgangspunten het beste worden ingevuld: draagvlak,
maatschappelijke meerwaarde en eindbeheerder centraal. Op gebiedsniveau ligt
immers de grootste opgave. Daar moeten meters worden gemaakt. Op dat niveau
moeten partijen er ook voor zijn uitgerust om gebiedsplannen voor te bereiden en
uit te voeren. Hiervoor zal aan de financiële kant ruimte moeten worden gemaakt.
In het hoofddocument werken we een en ander verder uit.
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Organisatie
Om aan de lokale opgaven te werken, richten we een heldere organisatie in, waarin
taken en verantwoordelijkheden duidelijk aangeven.
In de verantwoordelijkheidsverhouding is een belangrijke taak weggelegd voor het
programmabureau en het adviesteam voor het programma.
Het programmabureau bestaat uit mensen van provincie en maatschappelijke
organisaties en wordt geleid door de provincie. Het programmabureau vormt de
schakel tussen het bestuur [stuurgroep] en gebiedsteams. Hier wordt de regie
gevoerd over de totale opgave. Het programmabureau jaagt de gebiedsteams
aan, zorgt voor de financiële, organisatorische en instrumentele kaders, die het
handelingsperspectief vormen voor de gebiedsteams. Het programmabureau
wordt in het nieuwe aanbod een professioneel en goed uitgerust team, dat
voldoende in staat is de beoogde taken uit te voeren. Het hoofddocument legt het
vertrekpunt vast. Dit zal jaarlijks door het programmabureau worden herijkt.
Het programmabureau wordt geadviseerd en ondersteund door het adviesteam
voor het programma. Daarin zijn provincie, alle maatschappelijke partijen en
wetterskip Fryslân vertegenwoordigd. Dit team brengt mede de creativiteit in het
proces. Er kunnen nieuwe ontwikkelingen worden ingebracht en knelpunten worden
besproken om tot oplossingen te komen. Hier wordt een deel van de kracht van de
samenwerking zichtbaar.
De organisatie van NmdM wordt bestuurlijk geleid door de stuurgroep. In de
stuurgroep, die wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter, zijn de provincie en
maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd almede het waterschap. De
stuurgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het aanbod. De stuurgroep
borgt het gedachtengoed van NmdM en stuurt vooral op beleid, geld en
organisatie.
Gebiedsproces
Als we naar de herijkte opgave kijken en we richten ons op dat deel van het NNN
waarvoor NmdM verantwoordelijkheid wil nemen, dan levert het NNN een breed
palet aan gebieden en percelen op.
We willen de aanpak volgens BM/dl vooral inzetten als het een wat groter gebied
betreft met een aanzienlijke opgave NNN. Ook kijken we naar de samenhang, de
grootte van het gebied en de beoogde natuurdoelen. Meestal hebben we in deze
situatie te maken met meerdere partijen, die ook al in samenhang opereren. Het
gebiedsproces kent in zo’n situatie een aantal stappen van initiatief tot uitvoering
[initiatief, verkenning, schetsfase, beoordeling financiële en maatschappelijke
haalbaarheid, gebiedsplan, uitvoering].
Tsjoch op! pakt in eerste instantie de wat kleinere clusters van NNN-percelen op met
een beperkt aantal partijen. Dit zijn partijen die zich bij het loket melden, maar voor
een deel zijn het ook partijen die vanuit de opgave actief worden benaderd.
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Tsjoch op! brengt partijen bij elkaar en probeert op een heel directe manier tot
resultaat te komen. Deze meer improviserende werkwijze, die gebaseerd is op
verbinding en draagvlak, is in de regel succesvol om een initiatiefnemer op weg te
helpen. Ook door de andere uitvoerende partijen die langs meer gestructureerde
weg tot resultaat komen, kan Tsjoch op! worden ingeschakeld, als dat kan bijdragen
tot een vlotte uitvoering van het NNN. Zoals gezegd, verbinding en draagvlak zijn de
primaire doelen van de Tsjoch op! -werkwijze.

Ook kan vanuit NmdM worden aangehaakt bij een lopend gebiedsproces
[bijvoorbeeld veenweide, dijkversterking, stuurgroep IJsselmeerkust]. Voor het
realiseren van de ambitie NNN zal worden gekozen voor de meest praktische weg.
Voor alle partijen geldt: wil je tot een succesvolle doorloop komen van initiatief tot
uitvoering, dan is het van belang bij de start heldere kaders mee te krijgen. Aan de
voorkant moet duidelijk zijn hoeveel geld er inzetbaar is voor het betreffende
gebiedsinitiatief, in hoeverre andere instrumenten inzetbaar zijn en waar daarin de
ruimte en flexibiliteit zit. Op gebiedsniveau moet er een goed handelingsperspectief
zijn.
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6. Instrumenten
In het kader van de pilots is de inzet van instrumenten om het NNN te realiseren,
nader onderzocht. Ook de werkwijzen van Tsjoch op!, het project BMdL en - in
voorkomend geval - gebieden met koppelkansen hebben informatie opgeleverd
én gaan zorgen voor extra hectares NNN. In het project it Swartfean is veel kennis
opgedaan en is er zicht op realisatie van extra ha NNN; zie ook de
voorbeeldbeschrijving in het hoofddocument.
Gebleken is dat er meer dan de huidige instrumenten nodig zijn om de opgave aan
NNN te realiseren. Instrumenten, die aan een oplossing kunnen bijdragen, tools die
directer op de gebiedsaanpak aansluiten met een vereenvoudigder aanpak.
Daarmee wordt een belangrijke voorwaarde gecreëerd voor het succes van het vlot
doorlopen van gebiedsprocessen, zij het dat dit niet een uitputtende voorwaarde
kan zijn voor de realisering van álle ha’s. Het is dan ook van belang dat naast het
geld ook de instrumentele en organisatorische kaders bij het initiatief van een
gebiedsproces duidelijk zijn.
Onze aanpak en instrumenten dragen bij aan versnellen realisatie NNN op basis van
vrijwilligheid. Met dit nieuwe aanbod wordt ingezet op een aantal verbeterpunten in
het instrumentarium. In het hoofddocument worden deze uitgewerkt.
7. Natuer mei de Mienskip: wat is de meerwaarde
De meerwaarde van Natuer mei de Mienskip blijkt uit een maatschappelijke
meerwaarde, de meerwaarde door de samenwerking en de meerwaarde door de
gemeenschappelijke aanpak. In het hoofddocument is dat uitvoerig omschreven.
Zoals aangegeven wordt er van onderop gewerkt, waarbij de wensen van
grondeigenaren/boeren worden samengebracht met de te realiseren
natuurdoelen. Landbouw en natuur trekken samen op in de zoektocht naar een
optimaal resultaat. Juist op dat niveau en in het gebied zelf, met de mensen waar
het om gaat, wordt met energie en creativiteit resultaat geboekt. Vertrouwen is
daarbij een belangrijk uitgangspunt. Deze beweging zien we niet alleen in het
gebied op lokaal niveau, maar ook in alle lagen van de provincie en
maatschappelijke organisaties. Van adviseren en beoordelen en toetsen van
resultaten is er een omslag gemaakt naar meedenken en meewerken. NmdM is
daarmee herkenbaar voor betrokkenen in het landelijk gebied en gericht op het
vinden van gedragen oplossingen. Dat willen we doen vanuit het werken met onze
achterbannen met een breed gedragen draagvlak.
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In de samenwerking blijkt de meerwaarde onder andere uit:
• Het versterken van onderling begrip tussen landbouw, natuur en overheden.
• Het benutten van de gezamenlijke kracht van de partijen.
• Borgen van integraliteit.
• Het zorgen voor snellere acceptatie van oplossingen en voor ‘mienskip’ in huis.
Hierbij willen we voor de provincie een kritische partner zijn om tot goede resultaten
te komen.
In de aanpak zien we een meerwaarde in de volgende zaken:
• Het bieden van de zekerheid dat het NNN voor een groot deel gerealiseerd wordt
door
een
samenwerkingsverband
van
provincie,
waterschap
en
maatschappelijke organisaties. NmdM vult in de gekozen opzet in elk geval het
gat in realisering van NNN, waarvoor nog geen organisatiestructuur is opgezet.
NmdM zet zich in voor de restopgave van 1005 ha NNN naast de opgave van 601
•

•
•
•

ha van de gebiedscommissies.
Inzetten gebiedsaanpak als maatwerk met een aanpak op lokaal niveau via de
werkwijze BM/dl en Tsjoch op! Die werkwijzen leveren ten aanzien van draagvlak,
maatschappelijke meerwaarde en het principe ‘eindgebruiker centraal’ grote
voordelen op aangaande schaalgrootte en initiatief via maatschappelijke
organisaties.
Het stimuleren van een creatieve en effectieven aanpak.
Vergroten van de uitvoeringskracht
Een lerende organisatie blijven: ervaringen worden opgedaan, geleerd en
gedeeld met de gebiedscommissies.
In dit nieuwe aanbod wordt ervoor gepleit zo snel mogelijk een organisatie in te
richten waarin de gedeelde verantwoordelijkheid tussen provincie en NmdM
gestalte krijgt. Deze organisatie krijgt de verantwoordelijkheid voor het realiseren
van het NNN, voor zover dat tot het domein behoort van NmdM. Immers, er
moeten meters worden gemaakt om de ambitie [een groot deel van het NNN in
2027 te realiseren] waar te maken. Er zijn genoeg argumenten om een succesvol
traject in te gaan. Tegelijkertijd is er op dit moment op gebiedsniveau nog weinig
afgerond. Er zijn nog vele puzzels te maken, onder andere ten aanzien van de
inzet van instrumenten en het mandaat. Naast het feit dat NmdM in deze opzet
zo aan de slag kan is het ook een lerende organisatie. Daarvoor kan de structuur
die er is in afgeslankte vorm in stand blijven. Deze lerende organisatie zal zich
vooral
moeten
richten
op
flexibele
inzet
van
instrumenten,
handelingsperspectief en mandaat. Van groot belang is dat dit samen gebeurt
door NmdM en de gebiedscommissies, zodat beide ervan gaan profiteren.
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INLEIDING
1.1

Natuur: beleid en uitvoering

Op landelijk en provinciaal niveau wordt al meerdere decennia gewerkt aan een
natuurbeleid dat zijn (ruimtelijke) weerslag krijgt in het Natuurnetwerk Nederland,
afgekort NNN en opvolger van de eerdere Ecologische hoofdstructuur (EHS).
Landelijk heeft het Rijk in de eerste jaren na de decentralisatie naar de provincies
een bezuiniging doorgevoerd op de totale EHS/NNN. Daarom was het noodzakelijk
om de ambitie (voltooiing NNN in 2027) te herzien en aan te geven welke delen van
het NNN wél respectievelijk níet als ambitie werden nagestreefd. Binnen Friesland
werd dat proces door lopen met de Nota Natuer en Lanlik Gebiet-2012.
Binnen de provincie Fryslân is het NNN opgenomen in het ruimtelijk beleid, eerder
als EHS in het streekplan (Om de kwaliteit van de Romte), inmiddels in de
Omgevingsvisie Fryslân (De Romte diele).
Ter uitvoering van dit beleid zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Om
in een tijd van steeds toenemende ruimteclaims en bezuinigingen de uitvoering van
het natuurbeleid verder te brengen, heeft een aantal natuur- en
landbouworganisaties in 2018 het initiatief genomen om de uitvoering op een
nieuwe wijze te realiseren met als doel: meer draagvlak en een grotere
maatschappelijke meerwaarde. Dit initiatief vond plaats onder de vlag Natuer mei
de mienskip. De weg die de maatschappelijke organisaties daarbij voor ogen
hadden, werd opgenomen in het Koersdocument Natuer mei de Mienskip (2019)
met daarin het aanbod voor de aanleg van 1050 ha natuur binnen hetzelfde budget.
Om de ideeën goed te kunnen testen, werden enkele pilots in gang gezet.
Inmiddels - anno 2021 - zijn we twee jaar verder en bestaat er bij de deelnemende
partijen behoefte om de recente ervaringen, opgedaan in de pilots, te evalueren en
met een nieuw aanbod te komen. Met dit voorliggende document (SAMEN MEER
DOEN) willen de betrokken partijen in Natuer mei de Mienskip deze herijking
concreet maken en aan Provinciale Staten ter besluitvorming voorleggen.
1.2

Het vertrekpunt

Het koersdocument Natuer mei de Mienskip (2019) en de positieve evaluatie
daarover van het Netwerk Right to Challenge vormen het vertrekpunt om te komen
tot een gewenste hernieuwde aanpak: een handelingsperspectief voor de
uitvoering van het NNN in de periode 2022-2027.
De inzet is tevens om het nieuwe aanbod een verbreed draagvlak te geven: zowel
gedragen door de maatschappelijke organisaties en het waterschap, als door de
provincie zelf.
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Natuer mei de Mienskip heeft in een brief van (21-06-2021) Gedeputeerde Staten
geïnformeerd over de afronding van de pilotfase, over een nieuw aanbod vanaf
2022 en over wijze waarop dit vorm kan krijgen.
Gedeputeerde Staten hebben daarop in een brief van 06-07-2021 geantwoord dat
verdere realisatie van het NNN als een creatieve opgave moet worden opgepakt en
dat de provincie hecht aan de samenwerking met Natuer mei de Mienskip (hierna:
NmdM). GS geven voor het vervolgproces een aantal aandachtspunten mee
aangaande:
- zichtbaarheid resultaten van pilots;
- omschrijving en uitwerking van de nieuwe koers met voor- en nadelen;
-

inzicht in benodigde middelen en de governance.

De inzet van NmdM en aandachtspunten van GS vormen de basis voor dit nieuwe
document en komen in de hoofdstukken 2 t/m 7 uitgebreid terug. Waar in het
Koersdocument 1.0 (van 2019) de ‘wat-vraag’ centraal stond, wordt het accent nu
gelegd op de ‘hoe-vraag’, zodat er meer inzicht komt hoe zaken gerealiseerd
kunnen worden. Daarmee is het niet alleen een koersdocument, maar tevens een
uitvoeringsdocument.
Het doel is om tot een werkbaar aanbod te komen, dat leidt tot realisatie van het
NNN. NmdM wil zich inzetten voor een breed maatschappelijk draagvlak, dichtbij de
eindgebruiker.
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1.3

Inzet en meerwaarde NmdM

De meerwaarde van NmdM blijkt zowel uit een maatschappelijke meerwaarde als
uit een meerwaarde vanuit een goede samenwerking. Dat levert ook een positieve
bijdrage aan de aanpak van het NNN.
De maatschappelijke meerwaarde voor de Friese ‘mienskip’: dat is de primaire
essentie waarom de partijen meedoen.
Natuer mei de mienskip wil herkenbaar voor betrokkenen in het landelijk gebied zijn
en zorgen voor gedragen oplossingen die het natuurbelang dienen en tevens een
bijdrage leveren aan de biodiversiteit.
De meerwaarde van de samenwerking komt in het bijzonder tot uiting in onderling
begrip, het benutten van de gezamenlijke kracht, het borgen van de integraliteit
borgen én het zorgen voor snellere en creatieve oplossingen.
In de aanpak blijkt de meerwaarde uit de inzet voor realisering van een groot deel
van het NNN binnen een samenwerkingsverband van provincie, waterschap en
maatschappelijke organisaties. Daarbij wordt een gebiedsaanpak op-maat
ingezet en wordt gebruik gemaakt van nieuwe, creatieve oplossingen. Dat zorgt
ervoor dat de uitvoeringskracht wordt vergroot en de doorlooptijd wordt verkleind.
Bij dat alles wil NmdM een lerende organisatie blijven zodat van ervaringen kan
worden geleerd en deze kunnen worden gedeeld.
Deze inzet vraagt voldoende geld en capaciteit in de uitvoeringsorganisatie en
maakt flexibiliteit in het instrumentarium noodzakelijk. Ook is er voldoende mandaat
op lokaal niveau nodig. NmdM blijft daarbij uitgaan van voortzetting van
vrijwilligheid.
1.4

Leeswijzer

In dit document Natuer mei de Mienskip SAMEN MEER DOEN staat de vraag centraal
waar een herijking gewenst is om de doelstellingen uit het koersdocument van 2019
op passende wijze te halen en een vervolg te geven. Dit document bevat na een
inleiding (hoofdstuk 1) als hoofdstukken:
-

hoofdstuk 2: wat zijn de resultaten en ervaringen van de pilots in de
afgelopen twee jaar?

-

hoofdstuk 3: de herijking van de opgave: wat is het nieuwe aanbod van
NmdM zowel gebiedsgericht als naar natuurdoeltypen, op welke wijze wordt

-

invulling gegeven aan de planning voor de periode 2022-2027;
hoofdstuk 4 met de uitgangspunten voor de financiële uitvoerbaarheid;

-

hoofdstuk 5 met de voorgenomen organisatie richting betrokkenen;
hoofdstuk 6 met een beschrijving van de instrumenten;

-

hoofdstuk 7: afsluitende conclusies en aanbevelingen met daarin tevens een
beschrijving van de meerwaarde van Natuer mei de mienskip.
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2 RESULTATEN PILOTFASE 2019-2021
2.1

Pilots en criteria

Vanaf 2019 is een aantal pilots uitgezet om de ingezette koers vanaf 2019 aan de
praktijk te kunnen toetsen en na te gaan of deze de verwachte meerwaarde met
zich meebrengen. Hieronder worden de resultaten samengevat. De meegenomen
voorstellen voor het vervolg zijn betrokken in de herijking.
De evaluatie constateert vooraf dat de periode van het uitdaagrecht tot nu toe
(2019-2021) te kort blijkt te zijn om een goed inzicht te kunnen geven in de aanpak
van NmdM. De (eerste) projecten (Burgumermar /de Leien en Tsjoch Op!) bevinden
zich daarvoor nog in een te vroeg stadium.
Omdat de oplevering van de pilots van verschillend karakter was, zijn de resultaten
op vergelijkbare wijze geëvalueerd met als achtergrond de door PS vastgestelde
criteria:
1. Het wordt aannemelijk dat er door de aanpak van NmdM 1050 ha
gerealiseerd kan worden met het beschikbare budget van 79 miljoen euro;
2. Het wordt aannemelijk dat er door de aanpak van NmdM cofinanciering van
10 miljoen euro mogelijk is, waarbij er 2 miljoen aan werving uit staat of is
gerealiseerd, er inzichtelijk is dat nog niet alle financiële opties zijn uitgeput
én financiële koppelkansen met andere beleidsvelden in beeld zijn.
3. Het is zichtbaar dat de eindbeheerder centraal staat in de gebiedspilots en
deze zelf daarvan het belang en de meerwaarde inziet.
4. Het wordt aannemelijk dat de samenwerkingsorganisatie en het samen
verantwoordelijk zijn voor de aanpak functioneert.
5. Er worden meer maatschappelijke doelen gediend in de planvorming dan in
de standaardaanpak. Dat zou tevens tot medefinanciering kunnen leiden.
6. Er zijn nieuwe tools ontwikkeld en nieuwe toepassingen van bestaande tools;
het is plausibel dat ze werken.
Overkoepelende randvoorwaarde is dat de kwaliteit van het NNN voldoet aan de
gestelde natuurdoelen. Het betrof:
1. Leeratelier NmdM
2. Werkwijze binnen NmdM/ afstemming met de provincie
3. Tools
4. Fondsenvorming
5. Burgumermar & De Leijen
6. Tsjoch op!
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2.2

Wat zijn resultaten tot nu toe?

In de periode 2019-2021 zijn al diverse resultaten geboekt met de werkwijze van
NmdM.
Twee jaar lang zijn provincie, waterschap en maatschappelijke organisaties
samen aan de slag gegaan in het ontwikkelen, innoveren en uitproberen met als
doel het NNN te realiseren. Dat is gebeurd door middel van een aantal pilots, zoals
die in het verdere verloop van dit hoofdstuk worden toegelicht.
Dat heeft meer opgeleverd dan dit concrete aanbod. Er is een beweging op gang
gebracht, waarbij de zoektocht naar een breed gedragen resultaat de norm is.
Zoals uit de navolgende voorbeelden blijkt wordt van onderop gewerkt. Daarbij
worden de wensen van grondeigenaren/boeren samengebracht met de te
realiseren natuurdoelen. Landbouw en natuur trekken samen op in de zoektocht
naar een optimaal resultaat. Juist op dat niveau en in het gebied zelf, met de
mensen waar het om gaat, wordt met energie en creativiteit resultaat geboekt. Op
gebiedsniveau wordt de verbinding gelegd en worden alle puzzelstukjes op hun
plaats gelegd. Inzet van geld en instrumenten spelen daarbij een grote rol. Niet
alles kan worden opgelost, maar er worden wel sprongen voorwaarts gemaakt.
Deze beweging zien we niet alleen in het gebied op lokaal niveau, maar ook in alle
lagen van de provincie en maatschappelijke organisaties. Van adviseren en
beoordelen en toetsen van resultaten is er een omslag gemaakt naar meedenken
en meewerken.
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Enkele aansprekende voorbeelden zijn:
• Een grondruil van Provincie Fryslân, een agrarisch ondernemer en It Fryske Gea
nabij het Easterskar, oostelijk van het Tsjeukemeer gelegen. Hierbij verkreeg de
betrokken boer grond dichter bij de boerderij, waar tegenover grond binnen
het NNN werd omgezet in natuur en in eigendom kwam van It Fryske Gea. De
boer blijft betrokken als beheerder van deze grond. De inrichting van de grond
maakte tevens een waterstaatkundige ingreep mogelijk, om welke reden
Wetterskip Fryslân het plan mede bekostigde. Hierbij zijn dus tevens doelen
van het waterschap ingebracht (‘benutten koppelkans’).
• Aankoop van oud ‘fûgeltsjelân’ in de Heanmar van een boer zonder opvolger.
Het gebied de Heanmar is westelijk van Koudum gelegen. De aankoop is
voorgeschoten door It Fryske Gea en ingebracht voor functiewijziging in de
SKNL. Verhoging van waterpeilen werd hierdoor mogelijk, waarvoor externe
bekostiging is aangetrokken. Een vervallen gebouw op deze grond, schuilplaats

•

voor predatoren, kan worden gesloopt doordat het wooncontingent dat op
deze boerderij lag verplaatst mocht worden naar elders. Medewerking aan dit
project door de gemeente en aanjagen vanuit Tsjoch Op! waren
succesfactoren voor deze afwikkeling, naast de investering van tijd en geld
vanuit It Fryske Gea. Het land wordt verpacht aan een boer uit de omgeving.
It Swartfean, gelegen in het gebied Burgumermar/de Leien, waar zicht is op
grondruil en realisatie van natuur in combinatie met
landbouwstructuurverbetering. De aankoop van cruciale ruilgrond heeft de
weg vrijgemaakt voor concrete gesprekken met betrokken eigenaren.
Staatsbosbeheer is één van de eigenaren en heeft zich bereid getoond om
door middel van grondruil deelname van particulieren aan het proces te
vergemakkelijken.
Werkwijze BMdL deelgebied Swartfean
In de werkwijze werd in deelgebieden gewerkt. Basis hiervoor is een zogenoemde kansenkaart.
Provincie, wetterskip en natuurbeheerder verkenden de mogelijkheden.
In eerste instantie door eigenaren en bewoners bij elkaar te brengen, vervolgens met Dorpsbelangen,
gemeente en betrokken organisaties. Gebieden waar al een zekere vorm van sociale samenhang is.
In tweede ronde werden
toekomstperspectief.

individuele

gesprekken

gehouden

over

bedrijfsvoering

en

In de pilot BMdL is een proef gedaan met de gebiedsaanpak op maat, die is gericht op een relatief
klein aantal eigenaren/gebruikers, samen met de eindgebruikers. Zo kun je zeggen: de streek en de
eindgebruiker staan centraal. De proef is gedaan voor een deelgebied, het Swartfean, en zo is het hele
gebied van BMdL opgedeeld in een aantal vergelijkbare gebieden, waarvoor deze aanpak op maat
passend is. Een belangrijk aspect is dat bij de groep eigenaren/gebruikers een sociale cohesie
bestaat. Deze aanpak is de basis voor de werkwijze BMdL. We zijn er gaandeweg achter gekomen dat
werken in kleine groepen [samenhang, sociale eenheid] door middel van individuele gesprekken veel
extra informatie oplevert. Deze informatie geeft kennis over het gebied, de mensen en hun wensen,
ambities en toekomstperspectief van de streek. Hiermee komen ook al snel oplossingen in beeld om
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zowel de landbouwstructuur te verbeteren als natuurdoelen te realiseren. Een win-winsituatie wordt
zichtbaar gemaakt. Een tussentijdse kadastrale analyse is daarbij een zeer welkom hulpmiddel.
Misschien is dat ook wel randvoorwaarde om succesvol te zijn.
Deze werkwijze loopt niet per se langs de processtappen van de gebiedsaanpak, maar kenmerkt zich
als intuïtieve aanpak, waarbij de streek centraal staat en leidend is. Verkenning en planfase lopen in
elkaar over. De aanpak hoeft ook geen formele en vastgelegde structuur te hebben. Soms is een
kavelruilcoördinator uit het team van NmdM voldoende.
De uitkomst van de verkennings- en schetsplanfase geeft al duidelijkheid over de uitvoerbaarheid en
het draagvlak. Als we deze aanpak proberen te karakteriseren dan valt daarbij een aantal dingen op.
•

•

Relatief beperkte gebieden: daarmee wordt de “aanpak” van de streek en wordt er vanaf het
eerste initiatief aan draagvlak gewerkt. ‘Beperkt’ wil overigens hier zeggen: gebieden met zo’n 10
– 15 eigenaren/gebruikers.
Sociale cohesie: de groep wordt uiteraard individueel aangesproken, maar ook als groep
[groepen]. Zo kunnen individuele wensen van eigenaren/gebruikers worden samengebracht tot
gezamenlijke wensen. Via een iteratief proces wordt er gezocht naar de verbinding tussen wensen

•

en natuurdoelen.
Intuïtief planproces: natuurlijk wordt gestart met de bekende processtappen: verkenning,
schetsplan, financiële en maatschappelijke haalbaarheid, gebiedsplan, uitvoering. In deze
processtappen zijn haalbaarheid en draagvlak richtinggevend. Daarin kan het nodig zijn stappen

•

samen te voegen of een tussenstap te maken.
Korte doorlooptijd: de aanpak is erop gericht door individuele gesprekken en groepsgesprekken
tot gedragen resultaten te komen. Dan moet je ook meteen tot zaken kunnen komen, zodat
partijen het gevoel hebben eigenaar te zijn van het succes. Dit betekent een verkorte doorlooptijd.

Het voordeel van deze werkwijze is dat samen met een beperkte groep eigenaren/gebruikers naar
een plan wordt toegewerkt, dat gedragen wordt door de streek. Deze verkenningsfase toont een goed
begin. Door deze aanpak kan ook de korte doorlooptijd worden bereikt. Om deze werkwijze verder
succesvol te maken is mandaat en flexibiliteit bij de in te zetten instrumenten van groot belang.

•

Het project Tsjoch op! is in eerste instantie opgezet om bewoners/betrokkenen
op weg te helpen om zelf nieuwe initiatieven in te brengen die bijdragen aan
het NNN. Daarnaast kan er bij de initiatieven sprake zijn van een belangrijke
bijvangst, zoals de aanpak van grensgebieden en het stimuleren van
aanleg/kortsluiting van ecologische verbindingszones.
Hieronder een voorbeeld van een samenwerkingsinitiatief dat is gestart in het
gebied Skrok en Skrins.

Samenwerkingsinitiatief Tsjoch op!
Het gebied Skrok, Skrins en Leonserpolder in het Friese kleiweidegebied met een schil daaromheen
ligt in de Greidhoeke. In dit deelgebied zijn meerdere partijen actief. Deze partijen werken aan
veelal dezelfde of soms verschillende doelen. Wat betreft Skrok, Skrins en Leonserpolder zijn de
inspanningen vooral gericht op weidevogels. Als gevolg van onder andere een initiatief dat is
ingediend bij Tsjoch op! wordt nu gekeken naar hoe de verschillende partijen beter kunnen
samenwerken en zelfs gezamenlijk wellicht een gebiedsregisseur kunnen aanstellen. In de
Greidhoeke zou een robuust weidevogelgebied kunnen ontstaan van zo’n 1000 ha, waarvan 400 ha
NNN.
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De partijen en processen die o.a. een rol spelen in de Greidhoeke zijn:
•
Het Aanvalsplan Grutto
•
•

Greidhoeke +, Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland
Agrarisch Natuur en landschapsbeheer (ANLb)

•
•

LIFE-IP (Europees)
Nationale Postcode Loterij

•
•

POP-3
Natuurmonumenten

•
•

Friesland Campina
Agrarisch Natuurfonds Fryslân

•

2.3

Wereldnatuurfonds.

Evaluatie pilots

De resultaten van de pilots zijn door het landelijk netwerk Right tot Challenge
geëvalueerd. Tevens zijn aanbevelingen voor het vervolg gedaan.
Onder verwijzing naar het integrale rapport1 komt de evaluatie van Right to
Challenge tot de eindconclusie dat het initiatief van NmdM aan de meeste
evaluatiecriteria voldoet. Voor evaluatiecriterium 5 geldt alleen dat het lastig is een

1

)

Kansen voor natuur en landbouw, Evaluatie Right tot Challenge Natuer mei de Mienskip, definitief 11
oktober 2021.
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vergelijking met een ‘standaardaanpak’ te maken. De eindconclusie is dat het zinvol
is om te onderzoeken hoe de aanpak van NmdM bij de verdere natuurontwikkeling
in de provincie toegepast kan worden. Dit zal dan in partnerschap met de provincie
moeten gebeuren.
NmdM zal in een nieuw voorstel moeten aangeven:
- welke provinciale taken zij aanstuurt en eventueel overneemt van de provincie;
- wat daarvan de maatschappelijke meerwaarde is;
- hoe het inzicht is in het maatschappelijk draagvlak bij betrokkenen (agrariërs,
omwonenden, achterban van de maatschappelijke organisaties);
hoe zij meerjarige afspraken maakt met zo helder mogelijke en haalbare
doelstellingen voor natuurontwikkeling in relatie tot landbouw, water en

-

recreatieve doeleinden.
Right to Challenge doet per pilot een serie aanbevelingen hoe NmdM dit kan
bereiken, mede met gebruikmaking van informatie en kennis van de provincie.
Een samenvatting uit het evaluatierapport van Right to Challenge met daarin
gegeven aanbevelingen resulteert per pilot in het volgende.
Ad 1 Leeratelier NmdM
Om met betrokkenen een goede invulling aan het initiatief te kunnen doen is een
door het landelijk netwerk Right to Challenge (RtCh) leeratelier opgezet: een aanpak
voor lerend evalueren en ontwikkelen. Er zijn een zevental activiteiten van het
leeratelier onderscheiden, die samengevat de volgende resultaten en
aanbevelingen voor het vervolg opleveren:
Activiteit

Resultaat

Vervolg

1

Advisering evaluatie RtCh
succesvol?

Advisering RtCh verwerkt in
evaluatie NmdM

Evaluatiecriteria gebruikt bij
uitkomsten NmdM en beoordeling
daarvan.

2

Nulmeting voor
medio 2019

Verwerkt in rapport “Werken aan
Friese natuur: een uitdaging

Rapport akkoord door stuurgroepen
NmdM en Democratie in Actie en
aangeboden aan PS.
Besproken in overleg andere
provincies.

3

Opzet vervolg leeratelier
2020 en 2021

Invulling Leeratelier RtCh,
geaccordeerd door stuurgroep
NmdM

Verwerkt in rapportage

4

Positie provincie

Provincie heeft twee rollen:
Partner in NmdM
Uitgedaagde partij

Provincie bewust van dubbele positie:
goed regelen van beide rollen.

5

Inhoud leeratelier

Reflecties over inhoud, wijze van
samenwerken, aansturen
programma NmdM

Invulling en werkwijze bijsturen, met
name op evaluatiecriteria

6

Compacte evaluatie
maken van pilotperiode

Betrokkenen NmdM leveren aan

Rapport RtCh is resultaat

7

Onafhankelijk
advies
vervolg NmdM na 2021

Concept besproken met NmdM,
RtCh, externe deskundigen

Advies is opgenomen in rapportage
van Netwerk RtCh

2018/
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Ad 2 Werkwijze binnen NmdM/ afstemming met de provincie
In de organisatie is rekening gehouden met de verschillende rollen van de provincie.
Aandachtspunten voor het vervolg zijn:
- inzet financiële middelen in relatie tot het nog niet passend zijn binnen het
bestaand beleid of regelgeving;
- afstemming en werkwijze eigen organisaties NmdM met flexibiliteit om op
vragen vanuit de ‘mienskip’ in te spelen;
- afstemming en samenwerking met gebiedscommissies verdient verbetering
om elkaar waar nodig en mogelijk te helpen bij realisering van het NNN;
-

na de pilotfase is een meer continue aanpak nodig, die flexibel omgaat met
nieuwe maatschappelijke vraagstukken;

-

‘challenge’: vergelijking tussen reguliere werkwijze en vernieuwende werkwijze
vraagt meer gesprek van provincie met NmdM-partners: waar zit de
vernieuwing?

Ad 3 Tools
Bij de start van NmdM is geconstateerd, dat de “instrumentenkoffer” met bestaande
en nieuwe instrumenten de ambities van NmdM kan ondersteunen.
Gelet op het welslagen van het project NmdM is ten behoeve van de evaluatie in de
‘projectgroep tools’ nagegaan op welke wijze bestaande, vernieuwde en nieuwe
tools flexibel kunnen worden ingezet om de haalbaarheid en toepasbaarheid van
de tools te toetsen onder een aantal vastgestelde criteria. Daarbij:
• is de lijst met tools geconcretiseerd;
• zijn de tools aan de praktijk getoetst;
• heeft een nadere uitwerking van een aantal tools plaatsgehad;
• is gekeken naar de toepassingsmogelijkheden.
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De inzet van instrumenten heeft in de pilotperiode
vooral het karakter gekregen van verkenning, meer
dus dan het daadwerkelijk in de praktijk brengen
van middelen. De instrumenten/ tools zijn
geëvalueerd op hun verbeteringsmogelijkheden.
Zie ook de uitwerking in de rapportage van het
Netwerk. Onder verwijzing naar het ‘ark’-overzicht
van de rapportage, zijn een aantal interessante
resultaten uitgelicht:
- ark 10: (realisatie natuurdoel met behoud
landbouwbestemming) moet nog verder moet
worden uitgewerkt. Er lijken kansen te zijn dat
natuurontwikkeling een meerwaarde bij de
agrarische bedrijfsvoering (met name de

-

graslandtypen) kan hebben met meerwaarde
voor de voedselketen. Onderzocht moet worden
hoe
de
beoogde
natuurdoelen
met
bestemming landbouw gerealiseerd kunnen
worden, hoe dit beheer gefinancierd kan worden
en welke juridische aspecten daaraan vastzitten. Dit ook vanwege mogelijke
conflicten met het Natuurpact.
de inzet landbouwadvisering voor potentiële eindbeheerders voor een goede
afweging bij natuurontwikkeling;
de inzet grondinstrumentarium via een provinciale Grondbank om snel te
kunnen optreden.

Ad 4 Eindbeheerder centraal
Vanuit de pilotfase is het principe ‘Eindbeheerder Centraal’ van wezenlijke betekenis
waarbij er twee belangrijke randvoorwaarden worden onderscheiden:
- Een transparant en open proces bij het zoeken naar een eindbeheerder;
- Gelijkberechtiging.
Dit kan via het spoor van eigen initiatief en dat van planmatig vrijwillige kavelruil.
Ad 5 Burgumermar & De Leijen
Right to Challenge heeft deze pilot met name op draagvlak geëvalueerd.
Als doelen voor dit gebiedsproces zijn onderscheiden:
- Meer natuur realiseren rond Burgumermar/de Leijen voor hetzelfde budget met
NNN als focus;
- ‘Eindbeheerder centraal’ onderzoeken.
Eerste uitkomsten over aanpak zijn volgens de evaluatie:
-

betrokkenen positief over individuele aanpak;
vervolgstappen samen met betrokkenen maken;
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integrale aanpak met infrastructuur,
natuurontwikkeling heeft draagvlak;
rol van NmdM nog niet duidelijk.

-

agrarische

herstructurering

en

Ad 6 Tsjoch op!
In het proces tot nu toe is Tsjoch op! als een pilot in de uitvoering gehanteerd2.
Tsjoch op! heeft blijkens de evaluatie nog enkele jaren nodig om zich verder te
bewijzen aangaande:
- helderheid over zijn taak;
- helpen initiatiefnemer als cruciaal onderdeel (samenwerking provincie; kennis
snel inzetten);
een goede communicatie naar de samenleving.

2.4

Aanbevelingen voor de nieuwe aanpak

Het evaluatierapport van het Netwerk RtCh sluit af met een aantal aanbevelingen
voor NmdM. Deze worden hieronder samengevat met daaraan toegevoegd wat
daarmee gedaan is:
1. Een duidelijke en realistische inhoud vervolgaanvraag van NmdM: dit kan zijn:
voltooiing van de eerdere doelstelling van 1050 ha natuurontwikkeling, maar kan
ook gaan over het voltooien van het hele NNN.
Daarbij zijn haalbare doelen van belang met reële tijdsplanningen, juist ook daar
waar eindbeheerders centraal staan en zij invloed hebben op het verloop van
het proces. Verder wordt aanbevolen om aan te geven welke activiteiten NmdM
wil uitvoeren en welke bij de provincie blijven, daar waar zij daarvoor wettelijke
verantwoordelijk blijft.
➢ Deze aanbeveling is zoveel mogelijk verwerkt in het aanbod (zie hoofdstuk
3).
➢ Aangaande het element van planningen: dit wordt uitgewerkt in de in te
richten uitvoeringsorganisatie.
2. Een slagvaardige uitvoeringsorganisatie NmdM: met voldoende capaciteit, een
goede werkwijze en een mandaat, zodanig dat deze meteen aan de slag kan
gaan om de natuurontwikkeling zo mogelijk voor 2027 mogelijk te maken.
Aanbevolen wordt de open cultuur daarbij te behouden ondanks verschil in
belangen en ervaringen in andere provincies te benutten.
➢ Deze aanbeveling is verwerkt in het aanbod (zie hoofdstuk 5).
3. Het belang van een zorgvuldig proces:
• via de inbreng van de achterban van de maatschappelijke organisaties,
•
•

de diverse geledingen van provinciale organisaties en het waterschap;
open te staan voor andere maatschappelijke initiatieven die bij NmdM willen
aansluiten;

2

)

https://natuermeidemienskip.nl/tsjoch-op/; zie ook advies Tsjoch op!, 01-07-2021
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•
•

betrokkenen/omwonenden bij de uitvoering in te schakelen;
en (algemeen:) de Friese samenleving de kans te geven voor een inbreng bij
de vervolgvraag voor NmdM (2022 en verder). De ‘mienskip’ kan zo
daadwerkelijk een inbreng hebben en houden.
➢ Het betrekken van belanghebbenden bij onze projecten is onderdeel van
onze aanpak. Dat hebben we in de pilotfase gedaan, dat blijven we doen
en dat willen we waar nodig verbeteren.
➢ Vanzelfsprekend zijn de mensen van onze organisaties bij het aanbod
betrokken en zo mogelijk ook de achterbannen.
➢ Als het aanbod er ligt, willen we nog verder in de breedte reacties ophalen.

4. Richt een leertraject in waarbij NmdM:
• de ruimte heeft voor uitwisseling van ervaringen;
•
•

nieuwe ontwikkelingen kan oppakken en hoe daarop in te spelen;
ervaringen met andere overheden en maatschappelijke organisaties kan

uitwisselen en daarvan kan leren.
➢ De aanbeveling over het ‘leertraject’ is in ons aanbod verwerkt.
5. Zorg voor toepassing van instrumenten door:
• na te gaan welke tools tot echte versnelling kunnen leiden en deze dan bij
voorrang toe te passen;
• van de ‘Ark-brochure’ een interactieve, digitale brochure en deze als een
‘groeimodel’ te laten aanvullen vanuit de Friese samenleving;
• het grondinstrumentarium (nog meer) te gebruiken en zo in te spelen op de
wensen van (potentiële) eindbeheerders.
➢ We concentreren ons op de verdere ontwikkeling van instrumenten, daar
waar we in de praktijk behoefte aan hebben.
➢ Het idee van een interactieve ‘tools-brochure’ vinden we interessant; we
beginnen ermee door bij het vragen naar reacties op ons nieuwe aanbod
ook een aanvulling op de tools te vragen.
6. Ga door met het experimenteren van het principe “eindbeheerder centraal”: doe
dit een aantal jaren en bekijk dan of deze werkwijze daadwerkelijk tot een
vernieuwende aanpak leidt. Voor potentiële eindbeheerders moet duidelijk zijn
binnen welke randvoorwaarden (natuurkwaliteit, tijdsperiode, financiën etc.)
een eindbeheerder natuur kan ontwikkelen en waar hij/zij daarop kan sturen.
➢ Dit principe is voor ons veel meer dan alleen een werkwijze met betrekking
tot de grond. Het gaat om een werkhouding waarin de belangen van
anderen, met name grondeigenaren en eindbeheerder, centraal staan
om natuur te realiseren. Zie ook hoofdstuk 6.
7. Blijf inzetten op fondsenvorming: een aantrekkelijk middel ter verhoging van de
realisering, daarbij wel zorgend voor voldoende capaciteit voor de
fondsenvormers.
➢ Deze aanbeveling is meegenomen (zie ook hoofdstuk 7).
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8. Benut gebiedsgerichte ervaringen in BmdL; deze leren voor de toekomst dat het
belangrijk is:
• middelen beschikbaar te hebben voor alle prioriteiten in het NNN. Daarmee
kunnen eenvoudiger allen potentiële mogelijkheden worden benut op het
moment dat zich kansen voordoen;
• voldoende ruilgrond te hebben, zodat natuurontwikkeling op de juiste plek
kan plaatsvinden;
• landbouwherstructureringen en natuurontwikkeling integraal op te pakken.
➢ Deze aanbeveling is verwerkt, zie ook hoofdstuk 6.
9. Blijf de aanpak van Tsjoch Op! verder ontwikkelen: dan kan worden bezien of de
natuurontwikkeling daadwerkelijk versneld kan worden; aandachtspunten:
• communiceren dat het een gezamenlijk loket is van overheden en
•

maatschappelijke organisaties;
aangeven wat Tsjoch op! wel en niet kan doen;

met een goed ingerichte backoffice vanuit deelnemende organisaties.
➢ Deze aanbeveling is (deels) verwerkt, zie ook hoofdstuk 5. De
doorontwikkeling van Tsjoch op! is en wordt ook opgepakt door de in te
richten uitvoeringsorganisatie.
10. Richt de communicatie over NmdM verder in met als aandachtspunten:
• het samenwerkingsverband dat NmdM is;
• een eenduidige communicatie naar betrokkenen in projectgebieden;
• organiseren van een communicatie naar en met de samenleving;
• communicatie met de achterbannen van betrokkenen;
• maak een provinciaal overzicht van de natuurontwikkeling (bestaand, in
uitvoering, nieuw).
➢ De aanbevelingen met betrekking tot de communicatie betrekken we bij
onderwerp ´communicatie´ van de in te richten uitvoeringsorganisatie.
•
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3 UITGANGSPUNTEN EN AMBITIE
3.1

Introductie

Centraal in dit document SAMEN MEER DOEN staan de uitgangspunten van NmdM
voor een hernieuwd aanbod, alsmede de wijze hoe dit te realiseren. Dit aanbod
wordt op de volgende onderdelen toegelicht:
• wat zijn de vertrekpunten voor de herijking in het aanbod (weergegeven in
•

hoofdstuk 3.2);
welke uitgangspunten worden gehanteerd voor het nieuwe, herijkte aanbod en

wat is het doel daarvan (hoofdstuk 3.3);
waarna in hoofdstuk 4 aan de orde komen:
• de financiële uitvoerbaarheid die daarmee annex is;
met in hoofdstukken 5 en 6:
• welke de aanpak voor het gebiedsproces is met de bijbehorende organisatie;
• de instrumenten die daarbij kunnen worden ingezet.
3.2

Vertrekpunten

De vertrekpunten voor het
nieuwe aanbod liggen in het
Koersdocument-2019 en de
ervaringen die daarmee in
een
aantal
pilots
zijn
opgedaan. Ook een aantal
recente ontwikkelingen, in
het bijzonder de voortgang
van
de
lopende
gebiedsprocessen en de resultaten van de pilotfase, horen tot de vertrekpunten.
De afgelopen twee jaar na de start van de challenge is geconstateerd dat de grote
stappen die NmdM voor ogen had, lastig zijn uit te voeren.
Niettemin is wel gebleken dat de kracht van NmdM vooral zit in de samenwerking
en het opgang brengen van een beweging, met een gezamenlijk gevoel van
verantwoordelijkheid en draagvlak, alsmede het starten en verder brengen van
initiatieven. Nu de pilotfase is afgerond, wil NmdM graag met het initiatief verder
gaan. Maar het aanbod wordt nu verbreed, zodanig dat het ook mede van de
provincie is.
Het aanbod wordt tevens geplaatst in het perspectief van de beschikbare
middelen, zoals hierna beschreven. De aangegeven extra middelen en capaciteit,
alsmede maatwerk en flexibele inzet van instrumenten kunnen leiden tot een
versnelling, hoewel niet tot de realisatie van het héle NNN (niet alle grondeigenaren
binnen het NNN willen hun grond voor de realisatie daarvan inzetten).
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3.3

Uitgangspunten en ambitie van het nieuwe aanbod

Dit document SAMEN MEER DOEN kent een nieuw aanbod met de volgende ambitie:
•

Het document wil een concreet handelingsperspectief bieden voor de uitvoering
van NNN in de periode tot en met 2027.

•
•

Onze ambitie is de realisatie van het hele Friese natuurnetwerk in 2027.
Ons aanbod is vervolgens om - gelet op de huidige financiële middelen en het
beschikbare instrumentarium - in de periode tot en met 2027:
o minimaal 500 ha NNN te realiseren via omvorming/functiewijziging;
o door middel van inrichting 1000 ha te realiseren.
Dit voor zover het betreft het domein van NmdM.
Ook de gebiedscommissies werken namelijk aan de verdere realisering van het
NNN. Dat doen ze goed en wij werken graag het hen samen. NmdM vraagt

•

aandacht dat haar aanbod, zoals hiervoor aangegeven, niet ten koste gaan van
capaciteit of middelen voor de gebiedscommissies.
Om te kunnen nagaan wat er nodig is om onze vollédige ambitie daadwerkelijk te
verwezenlijken, wordt begin 2022 uitgezocht wat er nodig is (aanpak, instrumenten,
capaciteit, middelen) voor realisering van het volledige NNN en bepalen we hoe we
daar een vervolg aan kunnen geven.
In de aanpak van onze ambitie spelen mee:
• De focus ligt dus op de verdere realisering van NNN (en niet op
belangenbehartiging). De datum van 31-12-2027 wordt niet als einddatum
gezien, maar als een periode om de realisatie te versnellen. Immers, als de
eindbeheerder/grondeigenaar centraal staat, is het van belang diens wensen
serieus te nemen, ook al wordt de exacte datum niet als hard gegeven gehaald.
Decentraal wat kan, centraal wat moet: de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van deze opgave rust bij de partijen die het eerste aanbod hebben

•

gedaan. Die gedeelde verantwoordelijkheid blijkt eruit door als partijen achter
het aanbod te gaan staan en dit ook met elkaar te willen realiseren. De provincie
blijft daarbij eindverantwoordelijk voor de afspraken van het Natuurpact
(beleid), en de middelen (beheer en besluitvorming). Waar de NmdM een aantal
verantwoordelijkheden in de uitvoering overneemt, blijft de provincie daarmee
formeel eindverantwoordelijk voor de realisatie van het NNN 3.
De eindgebruiker krijgt daarbij een centrale rol bij de regie en uitvoering van het
nieuwe aanbod op lokaal niveau. Toetsing daarvan in de praktijk blijft belangrijk.

•

Dit document wil daarvoor de organisatie en de inzet van geld, capaciteit en
instrumenten concreet maken.

3

)

Als ook weergegeven in brief NmdM aan GS, 21 juni 2021
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Het aanbod wordt zowel gedragen door de betrokken maatschappelijke
organisaties, het waterschap als door de provincie. Een breed draagvlak en de
vereiste maatschappelijke meerwaarde worden zo bewerkstelligd.
Algemeen doel daarbij is de optimale inzet van gelden en van instrumenten.

•

•

In bijlage 3 is de taakstelling voor het toe te voegen natuurareaal genoemd vanaf
decentralisatie in het kader van het Natuurpact (2013). Ten opzichte van de eerdere
opgave volgens het Natuurpact is daarmee in de periode 2014-2019 ruim 600 ha
gerealiseerd en is de oppervlakte van 6610 ha in te richten herijkt. In bijlage is
eveneens samengevat: het beleidskader en het eerdere koersdocument van NmdM
(2019). Hieronder wordt nader ingegaan onze ambitie en ons nieuw aanbod.
3.3.1 Herijking Natuer mei de mienskip, 2021
In de twee jaar na het eerste koersdocument (vanaf medio 2019) is de uitvoering
van het NNN verdergegaan. Ten opzichte van 2019 is er tot 01-11-2021 211 ha aan
functiewijziging/omvorming4 gerealiseerd. Deze is voornamelijk tot stand gebracht
via de inzet van de SKNL5 en binnen de vier gebiedsontwikkelingsprojecten.
Daardoor is een deel van het budget uit 2019 inmiddels benut.
Als we het aanbod uit 2019 actualiseren naar de situatie medio 2021, dan ligt er nog
een totale opgave NNN [functiewijziging/omvorming] van 1.606 ha. Daarvan valt
601 ha binnen het domein van de gebiedscommissies en 1005 ha binnen dat van
NmdM.
NmdM wil de komende jaren aanvullend zijn op de gebiedscommissies en zich,
gelet op de beschikbare middelen, richten op een substantieel deel van de overige
hectares te realiseren NNN, zoals in ons aanbod is aangegeven. De opgave wordt
hieronder uitgewerkt naar functiewijziging en inrichting.
Opgave functiewijziging (totaal)
De NmdM richt zich primair op gronden die via functiewijziging/omvorming in
aanmerking komen voor natuurontwikkeling, niet zijnde de gronden die binnen de
begrenzing van de vier gebiedsontwikkelingsprojecten vallen. Inzet is daarmee om
het hele (provinciale) NNN aan te leggen, minus de vier gebieden waar de
gebiedscommissies nu functioneren. (Dit zijn de al lopende gebiedsgerichte
projecten Koningsdiep, Beekdal-Linde, Alde Feanen, Achtkarspelen-Zuid). Eerst
wordt op de actuele opgave voor functiewijziging/omvorming ingegaan. Het gaat
4

)

5

)

In het koersdocument van 2019 werd gesproken over ‘functiewijziging’. Hiervoor wordt ook wel de term
‘omvorming’ gebruikt. Bij de laatste kan het bijvoorbeeld ook gaan om kwalitatieve verplichtingen als een hoger
waterpeil, zonder dat er sprake is van functiewijziging.
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap
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hierbij primair om de afronding van het NNN met de restantopgave voor 2022-2027;
(aan te kopen gronden met en natuurdoel, verdeeld over de vier prioriteiten):

Figuur 6:

Opgave functiewijziging/omvorming 2019 en herijking 2021
(cijfers incl. wat onder behandeling is bij SKNL, exclusief openstelling 2022)

De verdeling van de opgave ´functiewijziging´ tussen het domein van de vier
gebiedscommissies en dat van NmdM is over de vier prioriteiten als volgt:
Domein
KRW
N2000
Prov.prioriteit
Prov. NNN
Totaal

Gebiedscommissies verdeeld over

NmdM verdeeld over

244

79

70

331

259

39

28

556

601 ha

1005 ha

Als we het aanbod uit 2019 herijken naar de situatie van 2021, dan ligt er nog een
totale opgave NNN [functiewijziging] van 1.606 ha; (zie ook schema in figuur 6). De
verdeling van deze totale oppervlakte over de prioriteitsgebieden 1 t/m 4 is in het
schema weergegeven (lichtgroen)6 . Daaruit blijkt voor NmdM een behoorlijk
opgave (ca 60% van het aandeel) te liggen binnen de beleidscategorieën 3 en 4
(naast ca 40% in de categorieën 1 en 2 met een internationale verplichting).
Verder vallen 601 ha binnen het domein van de gebiedscommissie. Die werken al
hard aan het realiseren van het NNN in hun gebieden en moeten daarmee

6

)

Door enige verschuivingen binnen de toedeling van de prioriteiten 3 en 4 (deelgebied De Mieden-Overig) en
exacte grensbepaling van deelgebieden komt de oppervlakte voor prioriteit 3 nu iets hoger uit.
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doorgaan. De overige 1005 ha liggen in het gebied waarop NmdM zich wil richten.
In 2019 bleek het niet haalbaar het hele NNN te realiseren en is een aanbod gedaan
voor 1050 hectare. De vraag is nu wat anno 2021 een realistisch aanbod is; dit met
het oog op wat in de periode 2019-2021 is gerealiseerd en met de wetenschap dat
de gebiedscommissies hun deel van het NNN oppakken. Dat werken we in
paragraaf 3.3.2 uit.
Opgave inrichting (totaal):
Daarnaast is er nog een opgave aangaande inrichting. Deze bedraagt per 01-112021 3.293 ha als volgt verdeeld:

Figuur 7:

Opgave inrichting 2019 en herijking 2021 (cijfers zonder percelen in uitvoering)

De verdeling van de opgave ´inrichting´ tussen het domein van de vier
gebiedscommissies en dat van NmdM is over de vier beleidscategorieën als volgt:
Domein

Gebiedscommissies verdeeld over

NmdM verdeeld over

KRW

567

90

N2000

106

955

Prov.prioriteit

681

65

19

808

1373 ha

1918 ha

Prov. NNN
Totaal

3.3.2 Uitvoeringsopgave t/m 2027
Zoals figuur 6 laat zien, is van de totale opgave van 1606 ha NNN-functiewijziging
uitgegaan van een toedeling van 601 ha voor de gebiedscommissies en 1005 ha
voor NmdM.
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De aangegeven ambitie van NmdM (realisatie hele NNN voor haar domein) is
afgewogen tegen de beschikbare middelen en de capaciteit. Als we naar de
financiële middelen van dit moment [inclusief de mogelijkheden van
cofinanciering] kijken, dan is het in elk geval mogelijk een substantieel deel van het
NNN [functiewijziging] te realiseren in de periode 2022-2027.
Gelet op de restantopgave gaan we vooraleerst uit van de realisatie van tenminste
500 ha als doel van NmdM. Bij meer mogelijkheden en middelen wil NmdM méér
hectares realiseren.
In de resultaten van de afgelopen jaren zien we dat het budget is toegenomen, met name doordat
het werven van aanvullende financiële dekking in integrale projecten succesvol was. Daardoor zijn
we nu in staat een groter deel van het NNN te realiseren. We bieden dan ook aan om een
aanmerkelijk deel van het NNN met prioriteit 3 en 4 te realiseren, gelet op de beschikbare middelen
en capaciteit. Een extra reden om gebieden met prioriteit 3 en 4 mee te nemen in het aanbod, is
dat door de ligging en aard van de natuurdoelen op deze grond bij uitstek de flexibiliteit en
integraliteit ingezet kunnen worden, die Natuer mei de Mienskip kenmerkt.

Bij de bepaling van deze opgave hebben de volgende omstandigheden
meegespeeld:
• aansluiting op de gemiddelde uitgifte van de laatste jaren (ca 100 ha/per jaar);
• er rekening mee houden dat de realisering voor de komende jaren steeds

•
•

lastiger wordt (het ‘laaghangend fruit is al geplukt’, het ‘hoger hangende’ deel
zal moeilijker zijn);
daarbij aanspraak maken op (een deel van) de financiën dat voor het NNN
gereserveerd is;
ingeval van het verkrijgen van meer zekerheid over aanvullend budget en
doorloop van het Natuurpact kan aldus de opgave hoger worden. Als ook
voldoende capaciteit aan menskracht mogelijk blijkt, zal een versnelling
mogelijk zijn en kan de opdracht tussentijds verhoogd worden. Dat zal
vervolgens in het aantal hectares tot uitdrukking komen. Omdat ook de
gebiedscommissies door blijven werken, leidt dit per saldo tot een versnelling
van de realisatie van het NNN.

Al met al hebben wij er hierbij alle vertrouwen in dat met een gezamenlijke aanpak,
gericht op uitvoering, inzet van alle tools, optimale benutting van koppelkansen en
met voldoende capaciteit NmdM heel ver zal kunnen komen in de realisatie van het
resterende deel van het NNN.
Meerdere initiatieven die al in de pijplijn zitten (zie kader) onderstrepen dat bij een
sterkere inzet er méér van de opgave bereikt kan worden. Vrijwilligheid blijft daarbij
primair staan.
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Projecten in de pijplijn:
De inzet voor een oppervlakte van 500 ha t/m 2027 (en mogelijk extra) wordt gestoeld door
meerdere initiatieven die al in de pijplijn zitten. Gewezen kan worden op:
•
•

de ontwikkeling Burgumermar/de Leijen
via in gang gezette initiatieven van het loket Tsjoch op!

•
door gebruik te maken van meerdere koppelkansen.
In hoofdstuk 5 komen deze initiatieven nader aan de orde.

Naast dergelijke projecten kunnen waarschijnlijk ook méér en snéller ha’s worden
gerealiseerd als:
• er meer ruimte komt in het instrumentarium;
•
•

er meer ruilgrond kan worden ingezet;
wordt gewerkt met afwaardering in plaats van aankoop, aansluitend op

•

bestaande werkwijzes;
natuurbeheer plaatsvindt in plaats van inrichting, wat tot besparing kan leiden,

•

als voortzetting op het vorige aanbod;
gebruik gemaakt wordt van koppelkansen.

3.3.3 Jaarlijkse herijking
Het voornemen van dit nieuwe koers- en uitvoeringsdocument is de situatie van nu
vast te leggen en jaarlijks te herijken op de voortgang: op grond daarvan kan het
proces worden vervolgd of kan - zo nodig - bijstelling plaatsvinden. De herijking
wordt jaarlijks bijgehouden via de natuurmetingen.
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Ook wordt in de jaarlijks herijking de financiële stand van zaken bijgehouden,
eventuele knelpunten in de instrumenten en de aanwezigheid van (lokaal)
draagvlak.
3.3.4 Geografische verdeling en uitwerking naar natuurdoeltype
Het herijkte aanbod is in te delen naar oppervlakte, natuurdoeltypen en
geografische ligging (zie kaartje in figuur 8).

De algehele opgave aangaande functiewijziging en inrichting wordt bij de
uitvoering nader uitgewerkt. Die uitwerking zal in aansluiting op de bestaande
praktijk zowel geografisch plaatsvinden als naar natuurdoeltype.

Figuur 8: NNN, clusters geografisch ingedeeld
blauw = gebieden waar gebiedscommissies werkzaam zijn; rood = overige gebieden.
(bron: kernregistratie provincie Fryslân)
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Het kaartje laat tevens zien bij welke gebiedsontwikkelingen via andere initiatieven
aangehaakt kan worden (koppelkansen). Deze liggen in het bijzonder in de met
rode cirkels globaal aangegeven gebieden.
Bij de uitwerking komen de volgende aspecten aan de orde.
Aangaande functiewijziging zullen worden onderscheiden de klassen:
•
Nog van functie te wijzigen;
•
•

In eigendom provincie;
Reeds doorgeleverd /van functie gewijzigd.

Aangaande inrichting zal worden gekeken naar:
•
Niet ingericht;
•
•

In uitvoering;
Ingericht.

Geografisch vindt uitwerking plaats volgens de hiervoor vaste gebiedscodering zoals de provincie
die in haar kernadministratie gebruikt7. Vergelijk ook de (globale) indeling in figuur 8.
Per deelgebied zullen aan de orde komen:
•

•

7

)

Beleidsprioriteit (1 KRW, 2 N2000, 3 provinciale prioriteit, 4 overig)
Hierbij blijkt dat van de opgave er circa 800 ha realisering noodzakelijk is vanwege
internationale verplichtingen. Het zijn hier met name de prioriteit 1 en prioriteit 2-gebieden
Beheertype (de natuurdoeltypen (N-typen), zoals die volgens een landelijke systematiek
worden onderscheiden.

In de overige gebieden van de provincie is al sprake van een gerealiseerde ecologische hoofdstructuur c q.
een natuurnetwerk.
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4 FINANCIELE UITVOERBAARHEID
4.1

De natuurontwikkelingsopgave

Context
In het Natuurpact, zoals dat tussen Rijk en provincie in 2013 is afgesloten, werden de
provincies verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het
Natuurnetwerk Nederland en de Natura 2000-gebieden,
natuurbeheer het soortenbeleid binnen en buiten het NNN.

het

agrarisch

Via een jaarlijks voortgangsrapportage gaven de provincies inzicht in de
vorderingen. De periode waarvoor de afspraken zijn vastgelegd loopt tot en met
2027. De afspraken hebben betrekking op de volledige opgave, dus zowel die
voortvloeiend uit internationale afspraken (KRW, prioriteit 1 en Natura 2000, prioriteit
2), als die vanuit de eigen provinciale opgave (eigen en overige provinciale
ambities).
Nota Financiële zaken
De provincie heeft onderzoek laten doen naar de actuele haalbaarheid van de
doelstellingen van het natuurbeleid 8. Daaruit is gebleken dat de realisatie van het
volledige NNN in 2027 niet haalbaar is:
- er is onvoldoende budget voor de realisering van de prioriteit 3- en 4-gebieden.
-

Vanwege de aankoopstop op deze ambitie, worden aankoopkansen gemist;
bij het uitgangspunt van vrijwilligheid bij functiewijziging worden niet alle ha’s

-

gerealiseerd;
om het héle NNN te kunnen met daaraan verbonden een breder scala aan

instrumenten is meer menskracht nodig.
De nota Financiële zaken en vervolg ziet vanuit financieel perspectief als
oplossingsrichtingen het verlengen van de looptijd voor het NNN tot een later
tijdstip. Daarbij ervan uitgaande dat het budget van het ministerie van LNV ook na
2027 doorloopt. Ingeschat wordt dan dat in 2030 het NNN in elk geval merendeels
en in 2035 ruimschoots te realiseren valt.
Aan Provinciale Staten wordt in 2022 voorgelegd hierover een definitief besluit te
nemen.
4.2

Uitgangspunten financiële uitvoerbaarheid nieuw aanbod

Het statement van het aanbod van het koersdocument 2019 was 1050 ha NNN
aanleggen; dit aanbod is financieel gehaald.
Zoals in hoofdstuk 3 omschreven, is de ambitie van NmdM om haar deel van het
NNN te realiseren (zijnde 1005 ha), met als realistisch doel om daarvan in de periode

8

)

Natuurpact, Financiële zaken en vervolg, 05-10-2021, Grien Fryslân
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2022 t/m 2027 tenminste 500 ha aan functiewijziging gerealiseerd te hebben en
daarnaast 1000 ha aan inrichting.
Gelet op de financiële uitvoerbaarheid komt in dit hoofdstuk de vraag aan de orde
of deze ambitie realistisch is en bij twijfel, of het genoemde deel van de totale
opgave in redelijkheid kan worden uitgevoerd tot en met 2027. Voor het
beantwoorden van die vraag gaan we in op de volgende aspecten:
• Uitvoeringsorganisatie: de berekende capaciteit voor de uitvoeringsorganisatie
bedraagt 13 fte. In bijlage 2 is deze raming nader uitgewerkt.
• Inzetbaarheid van instrumenten: uit de afgelopen periode [2019 tot nu] is met
name in de pilots duidelijk geworden dat de flexibele inzetbaarheid van
instrumenten, voldoende mandaat en handelingsperspectief voorwaarden zijn
voor een effectieve doorloop naar functiewijziging/omvorming van gronden. In
hoofdstuk 6 is dit uitgebreid behandeld.
Dit hoofdstuk richt zich op de vraag welke de kosten er zijn op basis van de
normbedragen en welk bedrag NmdM nodig heeft om haar aanbod te
financieren.

Om deze vraag te beantwoorden moeten we wat preciezer kijken naar opgave en
middelen Bij het hanteren van de beschikbare normbedragen zal de totale opgave
[GC en NmdM: 1605 ha] € 80,2 miljoen kosten voor functiewijziging/omvorming en
€ 36,3 miljoen voor de inrichting.
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Verdelen we dit over de gebiedscommissies en Natuer mei de Mienskip, dan is er
voor de gebiedscommissies € 30 miljoen nodig voor functiewijziging/omvorming
en € 15,1 miljoen voor de inrichting. Voor NmdM is € 50,3 miljoen nodig voor
functiewijziging/omvorming en € 21,1 miljoen voor inrichting. Het betreft hier een
globale berekening die is gebaseerd op normbedragen per ha. Dit resulteert in
onderstaand overzicht (met afgeronde bedragen):
Functiewijziging

Inrichting ( mln in

(mln in €)

€)

50,3

21,1

71,2

30

15,1

45,4

80,3

36,2

116,5

NmdM
Gebiedscommissies
Totaal

Totaal (mln in €)

Om de vraag te beantwoorden of er voldoende geld is om de totale ambitie te
realiseren, kijken we ook naar de onderverdeling naar prioriteit.
Zie onderstaand schema, samenvat uit hoofdstuk 3, waarin de restant-opgave
‘functiewijziging’ per beleidscategorie is weergegeven voor zowel de
gebiedscommissies als NmdM.
Beleidscategorie

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

Prioriteit 4

Totaal

NNN
NMDM

79

331

39

556

1005

Gebiedscommissies

244

70

259

28

601

Totaal

323

401

298

584

1606

Vanuit het Natuurpact zijn er in principe middelen beschikbaar om de opgaven in
prioriteit 1 [KRW] en prioriteit 2 [Natura 2000] uit te voeren.
Per 1-11-2021 was in elk geval dekking aanwezig voor prioriteit (KRW) 1 en 2 (N2000)
in het domein Natuer mei de Mienskip. Dat telt op tot 410 ha (zijnde 79 + 331) ha.) Er
is daarnaast de komende jaren zicht op aanvullende financiële dekking, enerzijds
uit integrale projecten en Programma Natuur, anderzijds door een verlengde
doorloop van het Natuurpact tot 2030 en daarmee een verlenging van de jaarlijkse
storting van het Rijk in het provinciefonds voor natuur.
Het beperken van de openstelling van functiewijziging tot de categorieën 1 en 2
heeft de afgelopen jaren echter remmend gewerkt op de realisatie van natuur.
Ondanks de geboekte vooruitgang blijft realisatie achter bij de planning, waardoor
de provincie meer geld ontvangt voor realisatie van natuur dan het er aan uit geeft.
Er lag daardoor per 1-1-2021 € 42 mln. op de plank (reserve Natuurpact) met als
bestemming om er natuur van te realiseren (functiewijziging en inrichting). Deze
onderbesteding komt mede voort uit de beperkte openstelling van de regelingen:
doordat nagenoeg uitsluitend de beleidscategorieën 1 en 2 waren opengesteld,
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kwamen mensen die natuur wilden realiseren in de andere beleidscategorieën niet
aan bod.
In de beleidsmatige prioritering van de provincie was het budget primair gekoppeld
aan prioriteit 1 en 2. Voor Natuer mei de Mienskip is echter van belang om ook te
kunnen werken aan beleidsprioriteit 3 en 4. Daar is meer flexibiliteit in de uitvoering
mogelijk en zijn meer natuurtypen aan de orde die aantrekkelijk zijn voor agrarische
ondernemers en particuliere eigenaren om te realiseren. Natuer mei de Mienskip
vraagt daarom de ruimte om zich in te spannen voor beleidsprioriteit 1 en 2, maar
de middelen ook te mogen besteden in beleidscategorie 3 en 4.
De ambitie van NmdM is om alle NNN uiterlijk 2027 te realiseren. Aangezien nog niet
alle budget en benodigd instrumentarium daarvoor beschikbaar zijn, richt het bod
van NMDM zich op het realiseren van tenminste 500 hectare functiewijziging en 1000
ha inrichting. Mogelijk kan bij het verkrijgen van meer zekerheid over aanvullend
budget en doorloop van het natuurpact de opdracht tussentijds verhoogd worden.
Deze oppervlakte is enerzijds gebaseerd op een realistisch tempo van 100 hectare
per jaar, wat ongeveer het gemiddelde is van de afgelopen jaren. Doordat de
gebiedscommissies door blijven werken leidt dit per saldo tot een versnelling van
de realisatie. Anderzijds komen de kosten voor functiewijziging en inrichting overeen
met de opgebouwde bestemmingsreserve van €42 miljoen voor het realiseren van
natuur.
Meer in het algemeen is de verwachting dat door een sterkere inzet op de opgave
meer kan worden bereikt. In hoofdstuk 3 is aangegeven onder welke situaties er
meer en sneller hectares kunnen worden gerealiseerd.
Conclusie
Als we alle factoren en belemmeringen bij elkaar brengen, dan is het realiseren van
minimaal 500 ha functiewijziging door Natuer mei de Mienskip realistisch.
De invulling en de kosten van de inrichting en het beheer variëren sterk en komen
na functiewijziging/omvorming. Vaak hebben we met inrichting en beheer te
maken met golfbewegingen [deze wordt gebiedsgericht uitgevoerd] en er is dus
niet zo veel te zeggen over de gemiddelde kosten per jaar. Hier liggen ten aanzien
van de inzet van middelen geen belemmeringen.
Kortom, van de ambitie die NmdM heeft om de totale opgave te realiseren tot en
met 2027 lijkt het, met inachtneming van de hiervoor uitgesproken belemmeringen,
realistisch om vooralsnog uit te gaan van 500 ha functiewijziging/omvorming en
1.000 ha inrichting en beheer.
De kosten hiervan bedragen ongeveer € 36 miljoen. Daarbij is uitgegaan van
actuele normbedragen hectare voor respectievelijk functiewijziging en inrichting
met daarbij behorende reguliere kosten, conform het rekenmodel van de provincie.
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- inzet organisatie
Zoals hiervoor aangegeven moet er geld beschikbaar komen om een organisatie
op te zetten, die in staat is de taak uit te voeren. Dat is met name geld voor de
gebiedsteams en de programmaorganisatie. Hiervoor kan een afzonderlijk budget
worden geraamd en vrijgemaakt. Het kan ook zo worden ingericht dat een deel van
het beschikbare budget wordt gebruikt voor aanpak en organisatie.
NmdM heeft ten behoeve hiervan een overzicht gemaakt van de kosten die
verbonden zijn aan de inzet van capaciteit bij de invulling van de NNN-opgave met
als onderscheid. Dit voorstel voor de bekostiging van de personele inzet komt uit op
13 fte en is uitgewerkt in bijlage 2. In totaal worden de kosten hiervoor geraamd op
€ 1.3 miljoen per jaar. Daarbij kan overigens de krappe arbeidsmarkt en een
schaarste aan specifieke expertise een zekere hindernis voor een slagvaardige
uitvoering vormen.
Het uitgangspunt hierbij is dat dit wordt gefinancierd door de provincie. Daarnaast
kan de inzet ook vanuit de organisaties komen, die worden gefinancierd vanuit dit
budget. Dit wordt een van de uitwerkingsopdrachten.
Algemeen geldt in elk geval dat, als er een direct belang is vanuit de organisatie:
waar zitten de eigen doelstellingen en waar zou je zondermeer aan mee werken,
dan leveren de organisaties dit aandeel op eigen kosten.Als het om
advisering/meedenken/meewerken gaat, dan financiering vanuit het provinciaal
budget.
Hierbij wordt de vergelijking getrokken met de vergoedingssystematiek en het
werkproces dat bij de gebiedsontwikkelingsprojecten wordt aangehouden.
Daarnaast zal er capaciteit door de organisaties zelf worden geleverd:
- deelname Stuurgroep;
- deelname adviesteam programma;
- sjoch op! heeft bij alle organisaties een ingang nodig / contactpersoon waar
vragen aan gesteld kunnen worden (ca. 80 uur/per organisatie). (De nadere
invulling van de werkzaamheden van Tsjoch op! wordt nader uitgewerkt).
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5 AANPAK EN ORGANISATIE

5.1

Het gebiedsproces

NmdM ziet zijn kracht met name in de volgende zaken:
• Verbinding leggen tussen de diverse partijen die in het landelijk gebied actief

•
•

zijn;
Daarmee tevens: Een plek willen zijn voor initiatieven die natuurontwikkeling
beogen, maar dat niet via bestaande wegen voor elkaar krijgen.
Een plek ook waar opdrachten voor afronding van het NNN geformuleerd
worden (niet de gebieden waar de gebiedscommissies actief zijn).
Verbinding leggen (‘koppelkansen’) met aanpalende onderwerpen zoals het
inspelen op klimaatdoelen en meer specifiek de veenweideproblematiek;
Vanuit het beeld ‘natuur is van ons allemaal’ zorgen voor creativiteit, inspiratie
en betrokkenheid.

Zoals uit het vorige hoofdstuk duidelijk is geworden richt NmdM zich dus vooral op
gebieden buiten het domein van de gebiedscommissie. De uitvoering van het NNN

44

moet voor wat betreft NmdM vooral plaatsvinden in het gebied door partijen die op
lokaal niveau actief zijn (of moeten komen).
Met deze uitgangspunten als achtergrond is vanuit het principe “zo dicht mogelijk
bij de eindgebruiker/ beheerder” en vanuit het principe “decentraal wat kan,
centraal wat moet” de organisatie opgezet.
Immers, voor de uitvoering van het NNN ligt de grootste opgave op gebiedsniveau.
Dat zal alleen slagen als op dat niveau binnen een heldere organisatiestructuur
wordt geopereerd, waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd.
De gelaagdheid van de organisatie is een belangrijk vertrekpunt. In deze aanpak
wordt ernaar gestreefd een slanke organisatie op te zetten, waarbij stuurgroep en
programmateam primair sturen op beleid en geld en het kader stellen voor de
gebiedsteams. Dus geen controles en toetsing op deelniveau. Wel geldt als
algemene randvoorwaarde bij een dergelijke nieuwe structuur9 dat de verbinding
tussen de elf organisaties behouden moet worden. Zoals hierna zal blijken is in die
verantwoordelijkheidsverhouding een belangrijke taak weggelegd voor het
programmabureau en het adviesteam voor het programma. In de voorgestelde
organisatie zijn drie niveaus te onderscheiden.

Figuur 9: Organisatiestructuur
(GS = Gedeputeerde Staten; MO = maatschappelijke organisaties; WF = Wetterskip
Fryslân, BmdL = Burgumermar-de Leien)
In de aangegeven werkwijze is op alle niveaus afstemming met de bestaande
gebiedscommissies nodig. Waar mogelijk en waar nodig wil NmdM samenwerken
met de gebiedscommissies om met elkaar het NNN te kunnen realiseren.

9

)

Brief NmdM aan GS, 21 juni 2021
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Hieronder een toelichting op het schema:
-

Stuurgroep
Bestaande uit: de organisatie van het NNN wordt bestuurlijk geleid door de
stuurgroep onder een onafhankelijk voorzitter. In de stuurgroep zijn de
maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd als afvaardiging van alle
maatschappelijke organisaties. Ook het wetterskip Fryslân zit in de stuurgroep,
zij het dat deze overheidsinstantie daarin een specifieke, meewerkende rol
vervult.
Daar waar de effectuering van de KRW voldoende is geborgd via de prioriteit-1 aanduiding in
het beleid, ziet het wetterskip tevens koppelingen met andere belangrijke doelen/opgaven,
zoals waterberging en het opknappen van keringen. Verder ziet het wetterskip kansen om KRWdoelstellingen buiten het NNN te realiseren, waarbij met name mogelijkheden worden gezien
via Tsjoch op!

Taken: De stuurgroep leidt het proces op hoofdlijnen. De stuurgroep is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het aanbod. De stuurgroep borgt het
gedachtengoed van NmdM en stuurt vooral op beleid, geld en organisatie. Het
uitgestippelde beleid (bijlage 3) geldt als kader.
De stuurgroep stuurt ook het programmabureau aan. Vanuit dat kader worden
de initiatieven op het niveau van de geografische eenheden beoordeeld.
(Eindgebruikers/gebiedscommissies hebben primair een rol in de uitvoering en
zitten daarom niet in de stuurgroep).
-

Programmabureau
Bestaande uit: mensen van provincie, waterschap en maatschappelijke
organisaties en wordt geleid door de provincie.
In de beoogde opzet vormt het programmabureau het hart van de organisatie;
het vormt als een werkorganisatie de schakel tussen het bestuur [stuurgroep]
en gebiedsteams. Een snelle schakeling kan het gewenst maken dat de
maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk laten vertegenwoordigen.
Hierbij wordt invulling gegeven aan het idee: “meer werkgroep/minder
controleurs”. Het programmabureau vormt de ambtelijke/ bestuurlijke schakel
tussen de stuurgroep en de gebiedsteams. Dit is ook de schakel die bewaakt
wat centraal gestuurd wordt en decentraal kan worden uitgevoerd.
Het programmabureau(werknaam) fungeert als spin in het web van de organisatie
en heeft de regie over de uitvoering. Het zal worden aangestuurd door de stuurgroep.
Het is dus van belang dat hierin de belangen van provincie, waterschap en
maatschappelijke

organisaties

weerspiegeld

zijn

in

de

goede

verantwoordelijkheidsverhouding. In het programmabureau moet de inhoud die met
het NNN in het geding is, op alle aspecten vertegenwoordigd zijn. Op grond van deze
overwegingen stellen we de volgende samenstelling van het programmabureau voor:
•

Provincie: voorzitter, procesleiding, communicatie en organisatorische taken.
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•

Provincie: geld en overige instrumenten.

•

It Fryske Gea: vertegenwoordiging natuur, landschap, water.

•

LTO/collectief particuliere natuurbeheerders: vertegenwoordiging landbouw.

Ook de deskundigheid van een rentmeester kan hierbij worden ingebracht.

Taken:
Door het programmabureau wordt de regie gevoerd over de totale opgave. Het
programmabureau jaagt de gebiedsteams aan, zorgt voor de financiële,
organisatorische en instrumentele kaders, die het handelingsperspectief
vormen voor de gebiedsteams.
Het programmabureau wordt in het nieuwe aanbod een professioneel en goed
uitgerust team, dat voldoende in staat is de beoogde taken uit te voeren.
Dit document legt het vertrekpunt vast. Dit zal jaarlijks door
programmabureau worden herijkt.
voorkant van het project na:
o
o
o
o

het

Het programmateam gaat dus aan de

Is er geld voor?
Wat zijn de kaders en welke instrumenten horen daarbij?
Draagt het project inhoudelijk bij aan realisering van het NNN?
Is er voldoende draagvlak?

Het programmabureau ondersteunt de gebiedsteams waar knelpunten en
stagnaties optreden en het bewaakt de voortgang en de planning. Het
programmabureau is ook verantwoordelijk voor de evaluatie die jaarlijks wordt
gedaan en waarbij de opgave wordt herijkt. Ook zorgt ze ervoor dat aanvragen
voldoen aan de financiële criteria en bewaakt ze voortgang samenhang,
prioriteitsstelling, geld en inzet instrumenten.
Tenslotte beoordeelt het programmabureau als schakel met het bestuur
deelplannen, gebiedsplannen, verkenningen, et cetera en adviseert daarover
aan de stuurgroep.
Daarbij is een nuancering denkbaar om het programmateam met name díe
processen te laten begeleiden die nog niet gestart zijn, terwijl ze een
‘meekijkende’ rol kan spelen bij al lopende processen.
De (organisatorische) vraag hierbij is wie de capaciteitsvraag, verbonden aan
deze inzet, regelt. Uitgangspunt is dat het hier gaat om een gedeelde
verantwoordelijkheid.
-

Adviesteam programma
Het programmabureau

wordt

geadviseerd

en

ondersteund

door

het

adviesteam voor het programma. Dit team zal het programmanbureau
ondersteunen ten behoeve van de uitvoering. Daarin zijn provincie, alle
maatschappelijke partijen en Wetterskip Fryslân vertegenwoordigd. Dit team
brengt mede de creativiteit in het proces. Er kunnen nieuwe ontwikkelingen
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worden ingebracht en knelpunten worden besproken om tot oplossingen te
komen. Hier wordt een deel van de kracht van de samenwerking zichtbaar.
-

Uitvoering gebiedsteams/ Tsjoch op!/ koppelpartij
Bestaande uit: gebiedsteams : op lokaal niveau kan bij de uitvoering van
gebiedsgerichte projecten goed worden aangesloten bij opgedane ervaringen:
via de werkwijzen Burgumermar/de Leien en via initiatieven in het kader van
Tsjoch op! Ook geldt dat voor programma’s/projecten van koppelpartijen,
waarvoor eigen gebiedsteams werken.
In het schema betreft dit laatste de categorie “overige te koppelen
gebiedsteams”. Sommige delen van het nog te realiseren NNN liggen in of nabij
gebieden waar reeds een gebiedsproces loopt, zoals bijvoorbeeld een
veenweidepilot of dijkversterking. In die gebieden tuigen we geen nieuw proces
op, maar integreren we de natuuropgave zo mogelijk in het lopende
gebiedsproces.
Daarnaast zullen er ook projecten/gebieden zijn waar nog geen lopend project is; hier
zal in samenwerking met de grondeigenaren een nieuw project gestart moeten worden

Bij het aldus aangegeven uitvoeringsniveau wordt aangesloten bij de
organisatiestructuur die nu al op lokaal niveau actief is in de uitvoering. Voor
zover deze nog niet aanwezig is, zal deze er nog moeten komen.
Taken:
Gebiedscommissies en gebiedsteams, alsmede Tsjoch op! zijn verantwoordelijk
voor de planvorming en uitvoering op lokaal niveau.
Gezien de opgave die er nog ligt - met veel verschillende snippers - zal het om
veel teams/projecten gaan. Hierbij wordt – waar mogelijk - aangesloten bij
andere projecten.
In dat verband kan verder gewezen worden op de provinciebreed op te zetten
analyse met betrekking tot alle lopende gebiedsontwikkelingen: waar liggen ze,
wat is hun doel en hoe kunnen kansen worden benut. Deze analyse
(‘kansenkaart’) zal elk jaar worden geactualiseerd.
5.2

Uitvoering NNN/ NmdM

Voor de uitvoering via het domein van NmdM wordt ingezet op en geleerd van een
drietal werkwijzen:
- die van het gebiedsproces Burgumermar/de Leien (onder 6.2.1)
-

de uitvoering via of met behulp van Tsjoch op! (onder 6.2.2)
de koppeling aan andere gebiedsprojecten (onder 6.2.3).

De inzet van instrumenten en van financiële middelen (fondsenwerving) is
ondersteunend.
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Hierbij past de kanttekening dat de aanpak van Tsjoch op! als werkwijze kan worden
ingezet en daarnaast ook als tool binnen de andere gebiedsprocessen. Daarin
kunnen grondeigenaren/eindbeheerders immers behoefte hebben aan een eenop-een-benadering, waarbij tijd en aandacht voor de individuele

grondeigenaar/eindbeheerder een belangrijke rol speelt.
5.2.1 Werkwijze á la Burgumermar/de Leien
Huidige werkwijze:
Doel, bereikte resultaten

en

vervolgacties

Burgumermar/de Leien weergegeven
Burgumermar &de Leijen10.

in

zijn

hun

voor

dit

gebiedsproces

Eindrapportage

Verkenning

De doelstelling was tweeërlei:
• meer natuur realiseren rondom Burgumermar&De Leijen, voor hetzelfde budget
met focus op het NNN;
onderzoeken of de nieuwe werkwijze (met eindbeheerders aan het begin van
het proces) op steun in het gebied kan rekenen.

•

Nadere toelichting:
Dit betreft het gebiedspilot binnen het NNN. Het rapport komt tot de conclusies dat het werken in
kleine gebiedseenheden – en daarmee ook in kleine sociale eenheden – veel extra informatie
oplevert. Oplossingen komen zo eerder in beeld en een win-win situatie wordt bereikt. Weliswaar
ontstaat geen een-op-een natuurambitiekaart, maar wel het beeld van een gedragen plan voor
de langere termijn. Als achtergrond heeft een verkenning naar de mogelijkheden plaatsgehad door

10

)

Eindrapportage Verkenning Burgumermar&De Leijen, Natuer mei de Mienskip, juli 2021. Deze wordt nog
aangevuld, onder meer m.b.t. de financiële uitvoerbaarheid en verder overlegd met betrokkenen.
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provincie Fryslân, wetterskip Fryslân en de betreffende Natuurbeheerder. Bij het maken van het
schetsplan, in het vervolg uit te werken met een kavelruilcoördinator, heeft een kadastrale analyse
een nuttige rol gespeeld.
De resultaten zijn met deze werkwijze weergegeven voor een vijftal deelgebieden:
•
Deelgebied It Swartfean;
•
•

Deelgebied De Súdermar
Deelgebied Jistrum;

•
•

Deelgebied De Bouwespolder;
Deelgebied Piter Johannesgat.

De eindrapportage is behandeld in de stuurgroep NmdM (1 juli 2021).
Gekeken is naar de resultaten (ook die na de pilotfase), de mate waarin deze bijdragen aan de
provinciale criteria, aanwezige leerpunten en ten slotte naar de belangrijkste meerwaarde. Wat dat
laatste betreft zijn de belangrijkste:
•

Samenwerking met alle NmdM-organisaties om tot uitvoering te komen vraagt meer dan
samen beleid en visies schrijven. In het algemeen betekent het concessies doen aan je doelen.

•

Dit zorgt binnen de onderlinge organisaties voor meer begrip.
Samenwerking met eigenaren betekent gelijkwaardigheid in natuurdoelen en het bieden van

•

perspectief.
Door de inzet van een landbouwkundig adviseur bij eerste gesprek met grondeigenaren, komen
er meer kansen in beeld voor die grondeigenaar; dat zorgt voor een gebiedsplan met meer
draagvlak.

•

Samen makkelijker belemmeringen wegnemen (juridische, financiële, organisatorische) .

Er is een voorverkenning uitgevoerd en de
verkenning komt eind 2021 gereed. In de werkwijze
werd in deelgebieden gewerkt met als basis een
zogenoemde kansenkaart. Provincie, wetterskip en
natuurbeheerder verkenden de mogelijkheden.
In eerste instantie door eigenaren en bewoners bij
elkaar te brengen, vervolgens met Dorpsbelangen,
gemeente en betrokken organisaties. Gebieden
waar al een zekere vorm van sociale samenhang
is.
In tweede ronde werden individuele gesprekken
gehouden
over
toekomstperspectief.

bedrijfsvoering

en

In het deelgebied It Swartfean zijn voor een
dergelijke werkwijze al een aantal goede
ervaringen opgedaan, zoals eerder in hoofdstuk 2 zijn beschreven.
Leerpunten en ervaringen BMdL:
- de individuele benadering is als erg positief ervaren;
-

er is vertrouwen: er zijn vanuit NmdM organisaties bij betrokken die kennis van
inrichting en beheer hebben.
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persoonlijke benadering (“wie heb ik tegenover mij”) werkte positief; daarbij
kunnen korte en directe stappen het verschil maken;
- korte stappen maken het verschil;
- er zou iemand namens de boeren moeten kunnen spreken die niet zelf belangen
heeft;
- ook hier: de beschikbaarheid van voldoende budget blijft de grote disclaimer.
RtCh laat zien:
- betrokkenen positief over individuele aanpak;
- vervolgstappen samen met betrokkenen maken;
- integrale aanpak met infrastructuur, agrarische herstructurering en
-

natuurontwikkeling heeft draagvlak;
rol van NmdM nog niet duidelijk;

-

omdat het project nog in de beginfase zit, is een vergelijking met andere
gebiedsprojecten voor de provincie nog moeilijk. Ieder gebiedsproces vraagt

-

sowieso maatwerk. Uitwerking van het principe Eindbeheerder Centraal
in de praktijk nog vorm krijgen;

11

moet

Voor de periode na 2021:
Vanuit het project zijn een aantal aanbevelingen gedaan, die in hoofdstuk 6
(instrumenten en verbeterpunten) een plaats hebben gekregen.
5.2.2 Uitvoering met behulp van Tsjoch op!
Bij

het

project

Tsjoch

op!

is

in

eerste

instantie

opgezet

om

grondeigenaren/betrokkenen op weg te helpen om zelf nieuwe initiatieven in te
brengen die bijdragen aan het NNN.
Nadere toelichting:
De aanvragen worden beoordeeld op hun financiële en juridische
haalbaarheid.
De werkwijze van Tsjoch op! bestaat uit drie fasen:
-

grove selectie: ligt het initiatief wel niet binnen het NNN?
precieze selectie: inschatting positief vervolg

-

individuele fase: opstellen van een werkplan per initiatief.

Tsjoch op! heeft het afgelopen jaar een nieuwe loketfunctie ontwikkeld om
initiatieven voor NmdM van de grond te krijgen. Doelstelling: zijn er binnen de 11
organisaties van NmdM of daarbuiten kansen blijven liggen om nieuwe natuur te
realiseren, bij voorkeur binnen het NNN, maar mogelijk ook daarbuiten? Deze zouden

11

)

Met deze, vaker terugkomende term ‘Eindbeheerder centraal’ wordt bedoeld degene die de natuur van het
betreffende gebied gaat beheren. Dat kunnen terreinbeheerders zijn, maar ook boeren, particuliere
natuurbeheerders, lokale initiatieven of mengvormen.
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dan via de werkwijze Tsjoch op! een nieuwe realiseringskans krijgen, een werkwijze
die gaandeweg de ervaringen nader vorm zou gaan krijgen.
De resultaten van Tsjoch op! zijn:
- er zijn zeven initiatieven afgerond, van divers karakter, terwijl er nog 21 lopen;
- het gaat om 120 ha (01-07-2021)12 binnen NNN; deze 120 ha is nog niet
gerealiseerd, maar zit wel in de initiatieven;
- initiatieven worden via TO aangetrokken zowel binnen als grenzend aan het NNN,
waaronder het meewerken aan verbindingszones 13. Zo wordt naar de situatie
van 2021 ca 280 ha natuur, grenzend aan het NNN, versterkt.
Voorbeelden van initiatieven waarbij met ondersteuning van Tsjoch Op!
hulpvraag is afgerond:14

de

-

Zuidoever Fluessen - De Lânseinpolder (NNN);
Heanmar – Koudum (NNN);

-

Natuurvereniging Bakkeveen-Laan tussen N381 en Wijnjewoude;
Veenweidelandgoed “It Akkrumer Deel”bij Akkrum, in samenwerking met de Nije
Mieden;
De Gagelvenne/Groen Grond Coöperatie, Wolvega.

-

Uit de ingediende projecten blijkt dat Tsjoch op! invulling geeft aan een behoefte en
hier initiatiefnemers kan helpen om verder te komen. Hierbij is het verkennen van
de loketfunctie afgerond, maar moet nog wel de uitvoering gaan plaatsvinden. Er
kan geconstateerd worden, dat er kennelijk behoefte is aan een loket als dat van
Tsjoch Op! Dat blijkt trouwens ook uit de evaluatie in het kader van RtC. Of dit
uiteindelijk ook tot realisatie van het NNN leidt, moet blijken. We hebben in elk geval
het beeld dat Tsjoch op! een goede bijdrage aan de beoogde ambitie kan geven.
Een ruimtelijk overzicht van de gebieden waar Tsjoch op! bij betrokken is, blijkt uit
figuur 10.

12
13
14

)
)
)

Naar de situatie van 01-10-2021 gaat het inmiddels om 170 ha.
In het eindrapport Right to Challenge (definitieve versie:11-10-2021) zijn de initiatieven qua ligging t.o.v. het NNN
nader uitgesplitst: binnen, deels binnen, grenzend aan, verbindingszones of buiten NNN.
Zie ook hoofdstuk 2.2 waarin enkele voorbeelden nader zijn beschreven.
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Figuur 10: Overzicht initiatieven Tsjoch op!
De huidige werkwijze en opzet:
• Opzet werkt goed: er is aandacht en begrip, er is tempo en doortastendheid, er
is vasthoudendheid.
•

De aanvragen worden beoordeeld op financiële en juridische haalbaarheid.

•

Er wordt vaak op locatie afgesproken en er is tijd. De grondeigenaar komt eerst
aan het woord.

•

Indien gewenst in it Frysk, maar verplaatsen in de ideeënwereld is vooral
belangrijk.

•

Tsjoch op! wordt in de gesprekken vaak niet als traditionele overheidspartij
gezien. Maar evenmin als typische natuur- en landbouwpartij. In voorkomend
geval kun je met je rol switchen.

•
•

De vragen komen in de regel van de grondeigenaar, daarmee ontstaat vaak al
draagvlak.
Bij die eigenaar is vanuit het bedrijfsfunctioneren veelal de wens voor langjarige
afspraken.

•

Tsjoch op! komt niet halen, maar vooral ook brengen.

•

De inbreng van Tsjoch op! kan soms ook de laatste strohalm zijn voor het
bedrijfsmatig overleven van een initiatiefnemer.
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•

Als het gaat om noodzakelijke kennis is er de rugdekking van de partijen uit
NmdM beschikbaar.

In de werkwijze van Tsjoch op! worden enkele fasen onderscheiden om tot een
passende benadering te komen:
• Ligt het initiatief wel of niet binnen het NNN?
Als dit met ‘ja’ beantwoord kan worden, dan komt er positief vervolg. Wanneer
‘nee’ het antwoord is, wordt eerst gekeken of er sprake is van een aangrenzend

•

•

perceel, dan wel of een verbinding met het NNN is te maken. Als dat zo is, kan
onderzocht worden hoe hiermee verder te gaan. En anders kan er alleen mee
door worden gegaan, als er sprake is van een bijzonder leermoment.
Er zijn ook situaties waarin Tsjoch op! actief de initiatiefnemer/grondeigenaar
benadert: dit als bij een van de partners het proces haakt en Tsjoch op! het
meest geschikt is om het NNN te helpen realiseren. Gezamenlijk wordt dan de
selectie qua locatie doorlopen. Bij deze actieve benadering wordt benadrukt dat
het alleen om opgaves binnen het NNN gaat, als Tsjoch op! daar de beste
aanpak voor is.
Uit ervaring blijkt overigens dat veel aanvragen bij Tsjoch op! niet gerelateerd
zijn aan het NNN, maar bijvoorbeeld aan biodiversiteit. Daarvoor zou - mogelijk
in samenwerking met Tsjoch op! een (provinciaal) loket voor ingesteld kunnen
worden.

RtCh laat zien:
- Helderheid over taak (“geen grote projecten”)
-

Cruciaal om initiatiefnemer te helpen

-

Heldere communicatie over wie Tsjoch op! is.

Voor de periode na 2021 ziet TO een rol om de loketfunctie in elk geval te behouden
en na te gaan waar deze verbreed kan worden. Over de wijze waarop, wordt nader
invulling gegeven. Tsjoch Op! wil graag over inhoud, werkwijzen en middelen
nadere afspraken maken.
5.2.3. Koppeling aan andere gebiedsprojecten
Het gaat hier om het koppelen van NNN-doelen aan overige relevante thema’s,
zoals in het veenweidegebied, de dijkversterking, vergroting biodiversiteit e.d.
Ontwikkelingen en aanwezige situatie
De koppeling van natuurdoelen aan andere opgaven wordt ook wel koppelkansen
genoemd.
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Een ontwikkeling die, ook onder verschillende noemers, al langer loopt. Benutting
van koppelkansen kan ook voor toekomst bijdragen aan het behalen van
natuurdoelstellingen.
Ook in het Koersdocument 2019 werden mogelijke koppelkansen genoemd (figuur 11):
-

Het

veenweidegebied

en

-

Klimaatakkoord
Natuurinclusieve landbouw

-

Waterberging- en waterretentie
KRW buiten NNN

-

Kustverdediging
Investeringskader Waddengebied

-

Agenda IJsselmeergebied 2050
Rood voor groen.

het

Figuur 11: koppelkansen NNN met andere
opgaven (koersdocument, 2019)

Inzet koppelkansen realisatie NNN voor de periode na 2021
Naast het actief zoeken naar mogelijkheden voor externe fondsen in de vorm van
Europese, landelijke of regionale subsidies voor de realisatie van NNN, zijn er ook
grote mogelijkheden voor kostenbesparingen wanneer koppelkansen in het
landelijke gebied worden verzilverd.
Daarnaast kan het verzilveren van een koppelkans ook betekenen dat een
vastgelopen proces met bijvoorbeeld grondeigenaren vlot trekt. Een besparing op
kosten levert deze koppelkans dan niet direct op, maar het geeft wel de
mogelijkheid dat stuk NNN te realiseren wat anders nog vele jaren had geduurd.
Deze winst in tijd is lastig in geld uit te drukken, maar is wel van grote waarde in het
realiseren van de Friese natuurdoelen.
Aanpak mogelijke koppelkansen
We zijn ook op zoek naar koppelkansen. We hebben daar meerdere van in beeld.
Een belangrijke koppelkans betreft Noard-Fryslân Bûtendyks. Daarover zijn we in
gesprek. In het gebied ligt nog 109 hectare NNN voor functiewijziging. Ook moeten
er nog veel hectares ingericht worden. Daarvoor is inmiddels 2,5 miljoen aan
cofinanciering beschikbaar.
Door het koppelen van processen kan het NNN vaak goedkoper gerealiseerd
worden. Het komende jaar wordt de daadwerkelijk kans binnen deze processen
voor Natuur mei de Mienskip duidelijk.
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Benodigde inzet
Voor het identificeren, aanhaken bij opgaven met koppelkansen ligt een taak voor
de fondswerver. Wanneer er een concreet gebiedsproces of project tot stand komt
dient er ondersteuning van NmdM geleverd te worden op inhoud en proces om de
koppelkans ook daadwerkelijk te verzilveren. De benodigde inzet dient nader te
worden bepaald.
5.3

Uitwerkingsopdrachten

Hiervoor is in dit hoofdstuk de voorgenomen organisatie beschreven met de inzet
van instrumenten voor de uitvoering.
Hoewel de essenties daarmee zijn
weergegeven zullen in de praktijk ervaringen moeten worden opgedaan en zaken
worden uitgewerkt.
De instrumenten in hoofdstuk 6 worden, daar waar ze belemmering vormen, nader
uitgewerkt om ze doelmatiger te laten functioneren. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van de ervaringen met betrekking tot de ‘ark-koffer’ (hoofdstuk 2).
Zo is de beschikbaarheid van ruilgrond een onderdeel dat nadere uitwerking moet krijgen. De ruimte
om grondaankopen te doen, moet niet beperkt worden door te strakke regels. De mate waarin
ruilgrond nader wordt ingezet is een punt dat nader uitwerking vraagt. Doel is om een winwinsituatie mogelijk te maken: gronden komen beschikbaar voor natuurontwikkelingen, maar tegelijk
wordt daarmee ook aan structuurverbetering voor de landbouw gewerkt. Bij elkaar genomen met
positieve gevolgen voor het draagvlak in het gebied. Om dit instrument beter inzetbaar te maken
moet worden nagegaan tot welke percentage van een opgave ruilgrond mag worden verhoogd.
Ook voor andere instrumenten uit de ‘ark-koffer’ kan zo een uitwerking gewenst blijken. Zie ook
hoofdstuk 6.

Verder zullen bij de uitwerking door het programmabureau voor de geografische
deelgebieden nadere uitwerkingsplannen worden gemaakt. Hiervoor is paragraaf
5.1 beschreven welke punten in een uitgewerkt gebiedsplan zullen terugkomen.
Ook de financiering van de extra capaciteit, zoals deze in hoofdstuk 4 aan de orde
komt, is een punt dat nadere uitwerking verdient.
5.4 Totstandkoming en vaststelling document SAMEN MEER DOEN
Dit document is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen de provincie
Fryslân en de maatschappelijke organisaties in NmdM. De voorbereiding heeft
ambtelijk plaatsgevonden via een kernteam, programmateam en schrijfgroep De
stuurgroep NmdM met daarin vertegenwoordigd de maatschappelijke
organisaties, provincie Fryslân en wetterskip Fryslân heeft het proces bestuurlijk
begeleid.
In de totstandkoming

en

besluitvorming

zijn

de

volgende

stappen

te

onderscheiden:
• Voorbereiding (kernteam, programmateam, overleg maatschappelijke
organisaties, wetterskip);
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•
•
•
•
•

Bespreken voortgang in de stuurgroep (via periodieke
stuurgroepvergaderingen);
Benutten van de evaluatie Right tot Challege (oktober 2021);
Benutten van de resultaten van de werksessie met gebiedscommissies (14-102021);
Voorleggen aan college Gedeputeerde Staten (2 december 2021);
Besluitvorming door Provinciale Staten (voorjaar 2022).
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6 INSTRUMENTEN
In het kader van de pilots is de inzet van instrumenten om het NNN te realiseren,
nader onderzocht. Ook de werkwijzen van Tsjoch op!, het project BMdL en - in
voorkomend geval - gebieden met koppelkansen hebben informatie opgeleverd
én gaan zorgen voor extra hectares NNN. In het project it Swartfean is veel kennis
opgedaan en is er zicht op realisatie van extra ha NNN; zie ook de
voorbeeldbeschrijving in paragraaf 5.2.1.
Gebleken is dat er meer dan de huidige instrumenten nodig zijn om de opgave aan
NNN te realiseren, instrumenten, die aan een oplossing kunnen bijdragen, tools die
directer op de gebiedsaanpak aansluiten met een vereenvoudigder aanpak.
Daarmee wordt een belangrijke voorwaarde gecreëerd voor het succes van het vlot
doorlopen van gebiedsprocessen, zij het dat dit niet een uitputtende voorwaarde
kan zijn voor de realisering van álle ha’s. Het is dan ook van belang dat naast het
geld ook de instrumentele en organisatorische kaders bij het initiatief van een
gebiedsproces duidelijk zijn.Met dit nieuwe aanbod wordt ingezet op de volgende
verbeterpunten. Deze worden hieronder samengevat en worden als
uitwerkingsopdracht meegegeven. Het gaat om de volgende:
•

meer ruilgrond inzetten
In zijn algemeenheid is bij het realiseren van maatschappelijke doelen met een
ruimteclaim de beschikbaarheid van ruilgrond cruciaal. De beschikbaarheid
van goede (vervangende) landbouwgrond buiten het NNN is daarbij belangrijk.
Zoals uit de waarneming van LTO-Noord blijkt zit daar wel een praktische en
financiële kant aan:
- De provincie is nu behoudend in het gebruik van financiële natuurmiddelen
in situaties waar dit alleen indirect en gedeeltelijk leidt tot realisatie van
NNN;
- De provincie slaagt er in beperkte mate in om ruilgrond in voorraad te
nemen die als smeermiddel voor de realisatie van maatschappelijke
doelen kan worden ingezet.
De LTO denkt op grond hiervan dat het goed is om na te gaan of er voldoende
ruilgrond beschikbaar is. Dit is van belang voor het welslagen van
gebiedsprocessen.
In de onderhandelingen over de aankoop van agrarische grond kan het
derhalve helpen ter compensatie over ruilgrond te beschikken. Dat kan vooral
van belang zijn vanwege het toekomstperspectief van agrarische bedrijven.
Wil hieraan invulling gegeven worden, dan betekent dit, dat er meer budget en
capaciteit beschikbaar moet komen voor ruilgrond en dat er ruimere kaders
dienen te komen om ruilgrond aan te kopen. Het kan helpen als de
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mogelijkheid tot aankoop van ruilgrond in gebiedsprocessen voor natuur wordt
verhoogd, waarmee ook landbouwstructuurverbetering is gediend.
•

meer flexibiliteit om op perceelsniveau te schuiven
De opgave NNN is tot op perceelsniveau in kaart gebracht. In veel gevallen is het
agrarische grond, die ten behoeve van een functiewijziging naar natuurprioriteit
moet worden aangekocht. Ook kunnen zich situaties voordoen waarbij het
natuurbeheer moet worden ingepast in het agrarisch bedrijf. Dit moet gebeuren
op basis van vrijwilligheid.
Daarbij geldt wel de overweging dat de begrenzing van het NNN zorgvuldig is
vastgesteld, veelal op basis van het onderliggende hydrologische systeem en
de logica van het landschap; doelstelling is dat bij de (verdere) realisering
robuuste eenheden ontstaan.
Enige schuifmogelijkheid op perceelsniveau van natuurdoeltypen, zonder dat
natuurdoelen zelf ter discussie komen, kan echter de haalbaarheid vergroten.
NNN precies op juiste plek is niet altijd realistisch. Het zal in het licht van de
natuurdoelstellingen in de regel om kleine wijzigingen gaan (zie ook kader
hieronder). Al met al is meer flexibiliteit nodig.
Hierbij past de kanttekening dat een dergelijke flexibele inzet ook nu mogelijk is. Daarbij stelt de
relevante Verordening Romte dat dit alleen kan voor kleine oppervlaktes, mits hiermee een
gelijke of betere kwaliteit wordt verkregen. Bovendien moet overwogen worden dat het NNN niet
voor niets op de aangegeven plek is gelegd.
Het voorstel is om dit proces duidelijker en eenvoudiger te maken.

•

vereenvoudiging inzet kale grond
De provincie heeft zelf ook eigendommen, bijvoorbeeld in vorm van een ruim
areaal agrarische grond. Maar de inzet van dergelijke gebieden is in beginsel
gebonden aan een marktconform traject, waarbij ook andere partijen kunnen
meedoen.
Om de betreffende grond bij realisering van NNN als ruilgrond te kunnen inzetten
moet een proces worden gevolgd om de marktconformiteit te kunnen
garanderen. Dit vormt een obstakel om op gebiedsniveau effectief te kunnen
handelen. In de evaluatie van Right to Challenge is hierover opgemerkt dat een
‘fryske grunbank’ voor extra dynamiek op de grondmarkt kan zorgen.

•

middelen voor verbetering landbouwstructuur
Met de aankoopvraag aan een agrarisch bedrijf is vaak ook de toekomst van
het bedrijf in het geding. Het helpt mee te denken in dat toekomstperspectief en
daar middelen voor in te kunnen zetten. Zo leert de ervaring leert dat inzet op
landbouwstructuurverbetering
naast
een
verbetering
van
de
productieomstandigheden van individuele agrariërs - ook leidt tot mobiliteit op
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de grondmarkt. Daarmee wordt het eenvoudiger om ook andere doelen te
dienen.
Waar het gaat om natuurdoelen en het daaruit voortvloeiende beheer, kunnen
agrariërs een positieve bijdragen leveren aan het beheer van natuur (zoals
overigens ook in de praktijk al aanwezig is, waarbij agrariërs hetzij als
gecertificeerde natuurbeheerder, hetzij als pachter bij een TBO optreedt). De
natuurdoelen en het daaruit voortvloeiende beheer staat hierin centraal.
Uit oogpunt van uitvoerbaarheid wordt in de huidige gebiedsprocessen
landbouwstructuur-verbetering bij de realisatie van het NNN als nevendoel
meegenomen. Dit zorgt ervoor dat natuur kan worden gerealiseerd, omdat
bijvoorbeeld een grondeigenaar dit als voorwaarde aangeeft. Indien
landbouwstructuurverbetering als hoofddoel wordt meegenomen zal er meer
budget nodig zijn.
•

flexibele inzet instrumentarium en ruim mandaat uitvoeringsorganisatie
In de evaluatie van Right to Challenge is erop gewezen dat vooral in de
gebiedsfase van een gebiedsontwikkeling er kansen zijn voor toepassing van
nieuwe instrumenten en ruimte om bestaand instrumentarium flexibel toe te
passen. Dat is ook belangrijk voor de dynamiek op de grondmarkt. Vanaf het
begin kan zo met “eindbeheerder centraal” worden gewerkt.
Voorop staan immers de partijen die de Friese natuur gaan inrichten en
beheren: de eindbeheerders. Dat kunnen natuurorganisaties zijn, maar ook
agrariërs en particulieren; ook kan het gaan om lokale initiatieven. Deze moeten
vanaf het begin aan tafel zitten.
Verder wordt nagegaan of planologische regelingen voldoende flexibiliteit
bieden
met
een
korte
en
gemakkelijke
procedure
van
een
wijzigingsbevoegdheid.

•

specifieke regelingen
Aansluitend op het vorige punt: specifieke regeling als de ‘rood-voor-groen’regeling of de ‘ruimte-voor-ruimte’-regeling kunnen een positieve rol spelen. Dit
overigens met de kanttekening dat deze alleen voor incidentele situaties kunnen
worden ingezet en dan alleen op-maat.

•

middelen beschikbaar stellen voor aankoop en inrichting categorie 3 en 4 van
het NNN;
Het aanbod van het koersdocument 2019 betrof 1.050 ha, vooral behorend tot de
gebieden prioriteit 1 en 2. Het aanbod is nu herijkt naar medio 2021. Er kan nu ook
NNN worden gerealiseerd met prioriteit 3 en 4. Om in 2027 het totale NNN
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uitgevoerd te hebben zijn extra middelen nodig voor functiewijziging en
inrichting. Dit vraagt een besluit van Provinciale Staten, vooral vanwege de
financiële uitvoerbaarheid. Zie ook bij de oplossingsrichtingen in hoofdstuk 4.
Met aanvullend vanuit het overleg met gebiedscommissies (14-10-2021):
• houd overzicht bij van stoppende agrarische bedrijven
Het beschikbaar hebben van een actuele lijst van agrarische bedrijven die willen
stoppen, zorgt voor ruimte elders. Het provinciebreed oppakken draagt bij aan
een verhoging van de flexibiliteit.
•

zorg voor flexibele overgangszones
Met zo nodig passende vormen van landbouw en ter facilitering van het
(kerngebied van het) NNN zelf.

•

hoor aan de voorkant, van gemeenten en andere betrokkenen, wat inhoudelijke
wensen zijn.
Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld de aanleg van voorzieningen voor
recreatief medegebruik etc. Afstemming met de gemeente(n) is verder
noodzakelijk vanwege het planologisch beleid, dat voldoende ruimte moet
bieden. Ook is overleg met de gemeente(n) noodzakelijk als er sprake is van
relevante eigendommen.

•

let op betrouwbare en continue onderhandingspartners
Een consistente aanwezigheid, zeker bij aankoopsituaties geeft vertrouwen; bij
backoffice speelt dit minder.

•

zorg voor meer financiële ruimte bij voorgenomen aankoop

•

wijs erop dat de waarde van NmdM ook zit in het op gang hebben gebracht van
een beweging, met een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid en
draagvlak, bijvoorbeeld tot uiting komend in de aanpak van ‘snippers’.
In het aanbod wordt aangegeven wat ervoor nodig is om de opgave te
realiseren.

Aanvullend worden genoemd:
• extra capaciteit en deskundigheid: denk aan vastgoed, gebiedsontwikkelaars
met kennis relevante regelingen. Dit is in het bijzonder van belang in het proces
van omschakeling, verkoop
• werken met lokale contactpersonen die vertrouwensrelatie met gebied kunnen
opbouwen en wensen vanuit gebied inventariseren/verkennen;
•
•

handgeld voor realisatie lokale doelen;
waar mogelijk verminderen schakels in (gebieds)proces;
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•
•

wens voor overzicht over ruilgronden die inzetbaar zijn (kaart op provinciale
website plaatsen met deze gronden);
doelen overheden meer helder communiceren.
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7

CONCLUSIES, MEERWAARDE EN AANBEVELINGEN

Hieronder wil NmdM haar conclusies over de pilotfase van de afgelopen twee jaar
samenvatten en onze meerwaarde aangeven. Dit mondt uit in de aanbevelingen
richting Provinciale Staten.
(op basis van ervaringen naar de toekomst:)
• NmdM wil op basis van ervaringen in de afgelopen twee jaar graag doorgaan
met het proces voor de verdere realisering van het NNN;
•

NmdM ziet zijn kracht in:
o verbinding leggen tussen diverse partijen die in het landelijk gebied actief
o

zijn;
verbinding

leggen

met

aanpalende

onderwerpen

zoals

de

veenweideproblematiek, biodiversiteit en klimaatmaatregelen;
o zorgen voor creativiteit, inspiratie en betrokkenheid: natuur is van ons
allemaal;
waarbij de waarde van NmdM in het bijzonder zit in het op gang brengen van
een beweging met een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid. Die
beweging wil NmdM voortzetten.
•

NmdM gaat rekening houden met de aanbevelingen uit de pilotfase. Deze is
afgerond, er heeft een onafhankelijke evaluatie plaatsgevonden door het
Netwerk Right to Challenge en aanbevelingen zijn opgesteld.

(met als herijkt aanbod:)
• De leerervaringen uit deze pilotfase zijn positief, zodanig dat er een goede basis
is om door te gaan met NmdM. De evaluaties zijn vertaald in een herijking van
het aanbod voor de realisering van het NNN.
• Het nieuwe aanbod wordt gerealiseerd in een partnerschap tussen provincie,
maatschappelijke organisaties en waterschap. Hierin ligt een gedeeld
partnerschap door als partijen achter het aanbod te gaan staan en dit ook met
elkaar te willen realiseren. De provincie is en blijft eindverantwoordelijk.
Wetterskip en gemeenten hebben daarnaast een eigen verantwoordelijkheid
voor de uitvoering binnen het fysieke domein.
• De ambitie is om in elk geval substantieel deel het nieuwe [herijkte] aanbod NNN
uit te voeren in de periode tot en met 2027. Voor NmdM betekent dit ten minste
500 ha functiewijziging naar natuur en méér indien mogelijk. Voor herinrichting
gaat het voor NmdM om 1.919 ha, waarvoor binnen de periode t/m 2027 wordt
ingezet: ca 1000 ha.
Daarbij richten we ons primair op het NNN buiten het domein van de
gebiedscommissies.
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•

•
•

De invulling van deze ambitie wordt begrensd door de financiële ruimte. Hierbij
tevens de aanname dat de budgettering van het ministerie van LNV
(afgesproken t/m 2027) óók na 2027 structureel doorloopt.
Daarbij ligt het accent vooral op de “hoe”-vraag: hoe zorgen we dat de
(resterende) natuuropgave daadwerkelijk uitgevoerd wordt?
De inzet van dwingende maatregelen zoals onteigening is het niet het scenario
waarnaar we moeten kijken.

(met als meerwaarde voor Natuer mei de mienskip:)
de maatschappelijke meerwaarde
•

De maatschappelijke meerwaarde voor de friese ‘mienskip’: dat is de primaire
essentie waarom de partijen meedoen.
Natuer mei de mienskip, herkenbaar voor betrokkenen in het landelijk gebied en
gericht op het vinden van gedragen oplossingen die het natuurbelang dienen
en tevens een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Met een grote rol voor
maatschappelijke partijen, die in hun breedte het belang vertegenwoordigen
van landbouw, natuur en landschap, alsmede van waterkwantiteit en
waterkwaliteit. Partijen die in hun gezamenlijke kracht het NNN verder willen
realiseren. Dat willen we doen vanuit het werken met onze achterbannen met
een breed gedragen draagvlak: SAMEN MEER DOEN. Dat hebben we in dit
document uitgewerkt.
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de meerwaarde van de samenwerking:
• onderling begrip tussen landbouw, natuur en overheden versterken.
NmdM vergroot de uitvoeringskracht. Daarmee wordt een plus toegevoegd aan
het werk van de gebiedscommissies en het werk in koppelkansgebieden. Van
elkaar kunnen we leren en elkaar kunnen we versterken.
Er zijn veel urgente onderwerpen waarbij juist een gezamenlijke oplossing van
deze partijen gevraagd wordt. Dan helpt het als er onderling begrip en liefst
onderling vertrouwen is. Door samen verantwoordelijkheid te nemen voor de
uitvoering van het NNN, worden we genoodzaakt overeenstemming te bereiken.
Daarmee komen we verder. Om die overeenstemming te bereiken, moeten we
in gesprek, naar elkaar luisteren. Daarmee werken we ook aan onderling begrip.
In de pilotfase hebben we laten zien, dat we elkaar vasthouden, ondanks onze
verschillen. Dat willen we doorzetten en dat kan ook op andere dossiers helpen.
•

•

•

•

gezamenlijke kracht van de partijen benutten
Betrokken partijen doen het samen met een gedeelde verantwoordelijkheid voor
de uitvoering.
Een bottom-up benadering waarbij wensen van de grondeigenaar en
toekomstige natuurbeheerder centraal staan en bij elkaar worden gebracht.
Samen bedenken we betere oplossingen, omdat we daarbij meerdere
gezichtspunten goed meenemen. Bovendien kunnen we elkaar veel beter
vinden in de uitvoering. Dat is o.a. gebleken bij Tsjoch op! Als je een initiatief
verder wilt helpen, weet je vooraf niet wat er nodig is. Via de samenwerking kan
vaak snel de juiste organisatie worden aangehaakt om te helpen. Ook
fondsenwerving gaat makkelijker. De inzet van een fondsenwerver voor NNN
moet worden doorgezet. Vaak is onze samenwerking een pré voor het
binnenhalen van fondsen. Bovendien kunnen steeds de meeste geschikte
partijen ingeschakeld worden om een bepaald fonds aan te vragen.
integraliteit borgen.
In het landelijk gebied komen tal van belangen en onderwerpen samen. De
organisaties in NmdM hebben de kennis en ervaring om deze integraal samen
te brengen. Zo kunnen landbouwdoelen gecombineerd worden met die van
natuur- en landschapsbeheer en ook kunnen combinaties plaatsvinden met
een goed waterbeheer of recreatief (mede)gebruik.
Juist door samen verantwoordelijk te zijn, worden – soms uiteenlopende –
belangen geborgd. Daarbij wordt als voorbeelden gewezen op de waterberging
of de veenweideproblematiek.
een grote rol voor de maatschappelijke organisaties in het gebied.
De partijen in NmdM zijn herkenbaar en zijn gericht op het vinden van gedragen
oplossingen. Natuur en landbouw trekken daarin samen op.
zorgen voor snellere acceptatie van oplossingen.
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•

•

Overheden, waterschap en organisaties voor landbouw, natuur en landschap
zitten met elkaar aan tafel. Dat vergroot de kans de daar ontwikkelde
oplossingen sneller te accepteren. We voelen medeverantwoordelijkheid als we
samen oplopen en we zien ook: boeren praten met boeren en wisselen
ervaringen uit.
zorgen voor ‘mienskip’ in huis
Met de werkwijze van NmdM pikken we signalen op, benutten we kansen die
anders blijven liggen en zorgen we dat initiatieven snel bij de juiste persoon
terecht komen.
voor de provincie een kritische partner zijn.
NmdM wil een positief-kritische partner zijn, die soms bestaande werkwijzen ter
discussie stelt en verbetervoorstellen doet. Realisatie van het NNN vraagt
maatwerk en daarmee flexibiliteit. Huidige regelgeving en werkwijze bieden dat
niet altijd. NmdM wil waar nodig (bestuurlijke) druk zetten om zaken in beweging
te krijgen/ te versnellen.
De meerwaarde van NmdM is er niet alleen voor de provincie. Daarom leveren
we onze inzet in stuurgroep en programmateam ook onbetaald. Een ander
meerwaarde voor ons en de provincie is wellicht dat we door dit aanbod ook
verandering vragen van onze eigen organisaties.
Als we de provincie
aanspreken om flexibeler te zijn, moeten we dat ook zelf zijn. De samenwerking
is dus ook een spiegel voor ons zelf.

de meerwaarde van de aanpak
• NNN realiseren
Het bieden van de zekerheid dat het NNN voor een groot deel gerealiseerd wordt
door
een
samenwerkingsverband
van
provincie,
waterschap
en
maatschappelijke organisaties. NmdM vult in de gekozen opzet het gat in
realisering van NNN in, waarvoor nog geen organisatiestructuur is opgezet.
NmdM zet zich in voor de restopgave van 1005 ha NNN naast de opgave van 601
ha van de gebiedscommissies.
• gebiedsaanpak inzetten als maatwerk.
Deze is steeds gericht op mensen en partijen waar het om gaat: dichtbij mensen,
vaste en herkenbare aanspreekpunten, transparant en duidelijk. Zo’n lokale
aanpak is tevens in lijn met de ervaringen van Tsjoch op! en BMdL
(gebiedsaanpak met een relatief beperkte schaalgrootte).
• stimuleren van een creatieve en effectieven aanpak.
NmdM brengt creativiteit om nieuwe oplossingen te bedenken, zoals we dat
hebben laten zien in de pilot ‘Tools’en de werkwijze van Tsjoch op!
Daarnaast is er sprake van een doelgerichte organisatie met de werkwijze BMdL
en Tsjoch op! als belangrijke uitvoerende kracht. Daarmee staan mensen en
partijen in het gebied centraal. NmdM wil ook efficiënt zijn in een korte
doorlooptijd van initiatief naar uitvoering.
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•

•

uitvoeringskracht vergroten.
NmdM zorgt voor vergroting van de uitvoeringskracht in het NNN waar tot nu toe
geen werkzaamheden werden uitgevoerd (als gevolg van het feit dat er geen
middelen zijn en onvoldoende inzet van capaciteit). Daarmee wordt het gat in
de realisering van het NNN ingevuld, daar waar nog geen organisatiestructuur
is opgezet.
een lerende organisatie blijven.
Ervaringen worden opgedaan, geleerd en gedeeld met de gebiedscommissies.

(met als randvoorwaarden:)
•
•

voldoende geld, ook voor gronden in prioriteit 3 en 4;
voldoende capaciteit in de uitvoeringsorganisatie;

•
•

flexibiliteit in het instrumentarium;
voldoende mandaat naar lokaal niveau;

•

voortzetting van vrijwilligheid.

(tegen de volgende kostenraming:)
• De hiervoor benodigde middelen zijn laten zich onderverdelen
uitvoeringskosten en capaciteitskosten, zoals in hoofdstuk 4 beschreven;

in

(met als bestuurswijze:)
• De in te zetten governance (bestuurswijze) kent vanwege het accent op
gebiedsniveau een belangrijk accent toe aan een in stellen programmabureau,
een kleine, wendbare groep van mensen vanuit de provincie en de
maatschappelijke organisaties als schakel tussen bestuur en gebiedsteams.
• Dat bureau ondersteunt de gebiedsteams bij het opstellen van verkenningen en
gebiedsplannen, bewaakt de voortgang en de planning en zorgt voor de
jaarlijkse evaluatie met zo nodig de aanpak vervolgen dan wel bijstellen. Het
bureau adviseert daarover aan de stuurgroep.
• NmdM richt zich primair op gebieden buiten die waarvoor de
gebiedscommissies
werken.
Tegelijk
wil
NmdM
graag
met
de
gebiedscommissies ervaringen delen, zodat we van elkaar kunnen leren.
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8 BIJLAGEN

68

Bijlage 1: Onderscheiden gebieden volgens kern-administratie
De provincie Fryslân onderscheidt voor de toepassing van het natuurbeleid op
grond van het Natuurbeheerplan een aantal deelgebieden. In deze deelgebieden
wordt het natuurbeleid uitgewerkt zowel naar beleidscategorieën als naar
natuurdoeltypen.
De beleidscategorieën zijn:
Prioriteit 1
Kaderrichtlijn Water
Prioriteit 2
Natura 2000 gebieden
Prioriteit 3
Prioriteit 4

Provinciale prioriteit
Overig

03 - Ameland
05 - Noard-Fryslân Bûtendyks
06 - Lauwersmeer
07 - Natte As
08 - De Mieden
09 - Burgumer Mar en De Leien
10 - Alde Feanen
11 - Skrok en Skrins e.o.
12 - Iselmarkust
13 - Aldegeaster Brekken
14 - De Fluezen en Morra
15 - Gaasterlân
17 - Tsjûkemar
18 - Brandemeer, Rottige meenthe, Easter Skar
19 - De Lende
20 - Tjonger
21 - De Boarn, Koningsdiep
23 - Drents-Friese Wold
25 - Snitse Mar e.o.
26 - De Deelen
27 - Overige
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Bijlage 2: Berekening fte
Programmabureau /
secretariaat van de stuurgroep
Projectleider/secretaris
secretaris/advisering/vastgoed
ondersteuning

fte
50% verdeling over programmabureau en
1

stuurgroep
50% verdeling over programmabureau en

0,5

stuurgroep

0,2

bedrijfsbureau: aanleveren
onderliggende informatie

komt uit de huidige organisatie, wordt nu ook

(voortgang e.d.)

PM

Communicatie

0,5

Cofinanciering/fondsenwerving

0,5

al geleverd

Lostrekken vanuit het eigen netwerk.
Creatieve inbreng, andere werkwijze/
Natuur

denkkracht.
Meewerken aan het organiseren van alles
0,5

wat nodig is om het NNN te realiseren.
Lostrekken vanuit het eigen netwerk.
Creatieve inbreng, andere werkwijze/

Landbouw

denkkracht.
Meewerken aan het organiseren van alles
0,5

wat nodig is om het NNN te realiseren.
Lostrekken vanuit het eigen netwerk.
Creatieve inbreng, andere werkwijze/

Particulier natuurbeheer

denkkracht.
Meewerken aan het organiseren van alles
0,5

Totaal:

wat nodig is om het NNN te realiseren.

4,2

NB: als er werk uit de fondsen/subsidies naar voren komt, dan zal er capaciteit bij moeten
komen. Hierbij is het beeld dat de capaciteit vooral vanuit de aanvragen wordt gefinancierd.
NB: communicatie goed met alle 11 organisaties borgen: werkgroep communicatie overeind
houden, alleen in lagere frequentie.
NB: ook inzet vanuit het programmateam voor een project
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uitgaande van faciliteren en alleen

Tsjoch op!

fte

projectleider / aanspreekpunt

voor NNN

0,5

Gebruik maken van de specialisten e.d.
binnen de provincie en bij de partijen
Totaal

0,5
1

Tsjoch op! / koppelkans / extra
gebiedsproces

Is een pool waaruit gebruik gemaakt
fte

Afhankelijk van vraag: projectleider /

kan worden.
Als er meegewerkt moet worden in

adviseurs e.d.

4

Totaal

4

de projectuitvoering.

Eerste inschatting, afhankelijk van hoeveel projecten/initiatieven los komen.
BM&L

fte

PL inrichting

0,6

Adviseurs

(communicatie,

landbouw,

ecologie, hydrologie)

1

specialisten

1

grondverwerving

1

secretariaat

0,2

Totaal

3,8

kavelruil, ASP, aankoop, e.d.

fte
Programmabureau / secretariaat van de stuurgroep

4,2

Tsjoch op!

1

Tsjoch op! / koppelkans / extra gebiedsproces

4

BM&L

3,8

Totaal

13
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Bijlage 3: Beleidskader
Het aanwezige en vastgestelde beleid vormt het vertrekpunt van het project NmdM.
NmdM heeft immers geen invloed op de aanwezige beleidskaders, maar gaat over
hoe deze het beste uitgevoerd kunnen worden. Daarom een overzicht van het
bestaande beleidskader.
3.1
Uitgangspunten Natuurbeleid: EHS en NNN
Al sinds begin jaren negentig wordt gewerkt aan behoud en versterking van de
natuur in Nederland.
Eerst onder de noemer van de Ecologische hoofdstructuur (EHS), inmiddels
genoemd Natuurnetwerk Nederland (NNN).
In het natuurbeleid worden verschillende typen van gebieden onderscheiden.
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit al aanwezige én nog te realiseren natuurgebieden van
internationaal of nationaal belang, die samenhangend – en zo mogelijk verbonden met elkaar een netwerk vormen. Naast natuurgebieden op het land, kunnen daar ook zeeën (als de
Waddenzee), rivieren, beken en andere wateren onder vallen.
Het NNN bestaat daarmee uit:
•
•

Bestaande natuurgebieden, waaronder alle Natura 2000-gebieden en de Nationale Parken;
Gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd;

•

Grote wateren, als meren, rivieren, de Waddenzee en de kustzone van de Noordzee.

De eerste groep is een vertaling van wat op Europees niveau is afgesproken. Daarin namelijk zijn de
Natura 2000 gebieden, gebieden met zeer hoge natuurwaarden als onderdeel genoemd van een
Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Hieronder vallen de eertijds zogenoemde
Europese Vogelrichtlijngebieden en Habitatrichtlijngebieden. Ter bescherming van de aanwezige
ecosystemen met bijbehorende soorten zijn internationale afspraken gemaakt
De beschermde natuurgebieden en de Natura 2000-gebieden worden beschermd op grond van
de Natuurbeschermingswet.
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Figuur 1: Natura 2000 in Fryslan
Voor Friesland is sinds 1990 de opgave om 13.764 ha natuur te realiseren15. Daarvan
moet naar de stand van zaken van 01-11-2021 nog 1.606 ha aan functiewijziging en
3.293 ha aan inrichting gerealiseerd worden, ofwel ca 12%. Vaak gaat het hier om
agrarische grond. De ambitie is om dat deel in 2027 gerealiseerd te hebben.
Gerekend vanaf 1990 is overigens te constateren, dat het restantdeel goed is
afgestemd op een langjarig gemiddelde toename (van ruim 3,5%). De laatste jaren
wordt door de beperktere financiële ruimte, de lastiger te realiseren delen en het
beschikbare instrumentarium een lager aandeel gehaald.
3.2
IJkpunt 2013: Natuurpact
Nadat al in 2011 Rijk en provincies in het kader van de decentralisatie van het
natuurbeleid een Bestuursakkoord Natuur hadden afgesloten, met onder meer
forse bezuinigingen als gevolg, kwam er in 2013 extra budget beschikbaar met
aanvullende afspraken in het zogenoemde Natuurpact 16.
Vanaf dat jaar kregen de provincies de taak en verantwoordelijkheid voor het
behoud en de realisatie van de EHS, nu het NNN. In het Natuurpact werden de
ambities voor de ontwikkeling en beheer van de natuur t/m 2027 afgesproken, een
periode die aansluit bij die van de Kaderrichtlijn Water.
15
16

)
)

https://natuermeidemienskip.nl/nnn/
Kamerbrief Ministerie EZ betreffende Natuurpact, 18 september 2013
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De provincies werden volgens het natuurpact verantwoordelijk voor:
• het beheer en de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland en de Natura
2000-gebieden;
• het agrarisch natuurbeheer;
• het soortenbeleid binnen en buiten het NNN.
Bij de vormgeving van het NNN wilde het Natuurpact een goede balans bieden
tussen planologische duidelijkheid en voldoende flexibiliteit. Gebieden waar de
realisatie met voorrang plaatsvindt, dienden planologisch effectief beschermd te
zijn.
In gebieden met natuurpotenties dienden de ontwikkelingsmogelijkheden voor
bestaande functies vanwege het NNN daarentegen niet beperkt te worden. Aan
provincies de taak de concrete planologische begrenzing in hun ruimtelijk beleid op
te nemen. Een begrenzing die uiteindelijk dient door te werken in gemeentelijke
bestemmingsplannen.
3.3
Markering nieuw toe te voegen natuurareaal vanaf 2013
Die planologische begrenzing (par. 2.2) voor de EHS (nu NNN) is in 2014 voor de
provincie Fryslân planologisch vastgesteld in de Verordening Romte-2014. Naast
deze planologische borging werd voor de uitvoering het Programma Natuer en
Lanlik Gebiet 2014-2020 vastgesteld.
In het licht van taakverdeling en beleidsruimte houdt de provincie vanaf 2014 een
prioriteitsvolgorde aan in zijn omgevingsbeleid aangaande de natuur:
- prioriteit 1:
gebieden die vallen onder de Kaderrichtlijn Water;
- prioriteit 2:
Natura 2000-gebieden;
- prioriteit 3:
eigen Friese ambities voor realisatie van nieuwe natuur binnen
de volgende
gebiedsontwikkelingen:
• Achtkarspelen-Zuid;
• Koningsdiep;
• Beekdal Linde.
-

prioriteit 4:

overige provinciale ambities, gelegen aan de randen van de
prioriteit 3-gebieden, dan wel daarbuiten.

De prioriteit 1 en 2-gebieden dienen (mede) de internationale doelen, prioriteit 3 en
4 de overige. Als taakstelling voor nieuwe natuur vanaf 2014 werd uitgegaan van
ruim een kwart aan te kopen gronden (verwerving/functiewijziging) en een kleine
driekwart waar aanwezig gebruik/functies werden gecombineerd met
natuurdoelstellingen (inrichting). Nader als volgt verdeeld:
Taakstelling nieuwe natuur vanaf 1 januari 2014 (in hectares)
Verwerving/functiewijziging:
1.Kaderrichtlijn Water

479

Inrichting:
967
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2. Natura 2000

719

2.018

3. Provinciale ambitie

419

1.314

4. Overige gebieden

891

2.311

Figuur 2:

Taakstelling nieuwe natuur, prioriteit (2014)

In de periode 2014-2019 (start NmdM) zijn daarvan delen gerealiseerd en is met
name de oppervlakte “in te richten” van 6.610 ha herijkt. Daarbij is verschoven naar
meer verwerving/functiewijziging.
Zo laat de notitie Natuurpact, Financiële stand van zaken en vervolg zien dat in de
periode 2011-2019 aan verwerving is gerealiseerd 1.257 ha en aan inrichting 3.474 ha
17

.

3.4

Ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering na 2014

17

Op basis van de jaarlijks Voortgangsrapportage Natuur richting het Rijk, de zogenaamde VRN,’s, hier de 6de VRN.

)
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Op het Natuurpact hebben verschillende evaluaties plaatsgevonden. Zo bleek voor
Fryslân in de loop van de uitvoering van het Natuurpact een dreigend financieel
tekort. Daarop is door bureau BMC (Amersfoort) op verzoek van de provincie een
aantal scenario’s uitgewerkt in het rapport Natuur in Fryslân – Haalbaar en
Betaalbaar. Bij besluit van 18 juli 2018 is daarop door Provinciale Staten besloten
drie scenario’s verder uit te werken, waaronder het alternatieve scenario van de
mienskip.
Voor gebieden met de prioriteit 3 en 4 werd in 2018 een aankoopstop afgekondigd.
In 2019 en 2020 bleek de realisatie van het NNN met de huidige programmering en
instrumenten (gebaseerd op vrijwilligheid) niet haalbaar.
Het stilleggen van de natuurrealisatie als gevolg daarvan leidde ertoe (afgezien
van de internationale verplichtingen Natura 2000 en KRW) dat door een aantal
betrokken maatschappelijke organisaties het initiatief Natuer mei de Mienskip werd
gestart. Dit met als inzet dezelfde ecologische doelstellingen te realiseren als op de
provinciale ambitiekaart en wel binnen het beschikbare budget.
De provincie bleef daarbij beleidsmatig verantwoordelijk. Recent is in dat licht als
integrale beleid de Omgevingsvisie -2020 en het Natuurbeheerplan 2020
opgesteld. Zie hierna onder 2.5 en 2.6.
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3.5
Omgevingsvisie Fryslân: De Romte diele
Het omgevingsbeleid voor de provincie is
opgenomen in de Omgevingsvisie De Romte diele.
Deze visie is door Provinciale Staten op 23 september
2020 vastgesteld. In deze visie is het provinciale
natuurbeleid, zoals de Wet Natuurbescherming-2017
dat verplicht stelt, geïntegreerd. Ook de provinciale
natuurvisie maakt deel uit van de Omgevingsvisie.
De Omgevingsvisie is een beleid op hoofdlijnen. De
provinciaal van belang zijnde zaken zijn juridisch
geconcretiseerd in de Omgevingsverordening
Fryslân (door Gedeputeerde Staten als ontwerp
vastgesteld: 16-02-2021).
Omgevingsvisie kan in

Uitwerking van
gebiedsgerichte

de
en

thematische programma’s plaatsvinden.
De Omgevingsvisie kent dus een globaal karakter. Niettemin is het goed om de
beleidsdoelen weer te geven.
In de Omgevingsvisie onderscheidt de provincie een viertal urgente opgaven: naast
behoud van een vitale leefomgeving, het met kracht voortzetten van de
energietransitie en het klimaatadaptief inrichten is in dit verband het versterken van
de biodiversiteit essentieel.
Binnen het thema ‘bescherming en ontwikkeling van de natuur’ worden door de
provincie als doelen onderscheiden:
- Realisatie van het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in 2027
met bescherming van zowel het areaal als de kwaliteiten van het
natuurnetwerk.
Het binnen de provincie onderscheiden natuurnetwerk is weergegeven op de
kaart om figuur 2 18). De hier weergegeven gebieden zijn op grond van de
provinciale
verordening
planologisch
beschermd
in
gemeentelijke
bestemmingsplannen. De provincie ziet dat ook de landbouw een functie kan
hebben in het beheer en onderhoud van de gebiedskwaliteiten. Als acties
onderscheidt de Omgevingsvisie:
• afronden van het begrensde natuurnetwerk, onder andere door aankoop en
verder onderzoeken wat particuliere natuurbeheerorganisaties en de
landbouw hierin kunnen betekenen;
• bescherming via regels voor functies (in de provinciale verordening);
• aanvullende maatregelen in en rondom gebieden die voor stikstof gevoelig
zijn;

18

)

Kaart met huidig beleid, opgenomen in (ontwerp-)Omgevingsverordening Fryslân, vastgesteld door
Gedeputeerde Staten16-02-2021, vast te stellen door Provinciale Staten in 2022.
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natuurdoelen en ambities vastleggen in het (provinciale) Natuurbeheerplan
op grond waarvan contracten met beheerders worden afgesloten;
• nagaan of het beheer meer kan aansluiten op soortenbescherming die van
Fries belang zijn;
• doelen die op lange termijn niet haalbaar zijn (als in bepaalde
veenweidegebieden) tegen het licht houden;
• Nationale Parken in stand houden en hun bijzondere kwaliteiten onder de
aandacht brengen.
- Behoud en herstel van de natuurwaarden in het agrarisch gebied.
De provincie wil hierbij met name inzetten op realisatie van vitale
•

weidevogelpopulaties, waarbij de Grutto als gidssoort fungeert. Hiervoor is een
integrale aanpak nodig die door de agrarische sector wordt gedragen. Om dit
doel te bereiken stimuleert de provincie het agrarisch natuurbeheer via het
subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarbij wijst de
provincie erop, dat natuurgebieden die buiten het NNN liggen, kunnen bijdragen
aan de samenhang tussen de natuurgebieden en hun landschappelijke
kwaliteit.

Figuur 3: NNN in Fryslân (ontwerp natuurnetwerk, 2021)
-

Jaarlijkse vermindering van gewasschade door ganzen, in combinatie met de
instandhouding van ganzensoorten.
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Gebieden waar het echt stil is, blijven stil en gebieden met volop duisternis
blijven donker.

-

Het toenemende belang van Gebiedsgericht werken
De Omgevingsvisie erkent het belang van gebiedsgericht werken: daar vindt integratie plaats van
doelen en opgaven, worden oplossingen en koppelingen bedacht en meerwaarde gecreëerd.
De visie onderscheidt gebiedsgerichte samenwerking op initiatief van de samenleving (lokale
partijen), binnen samenwerkingsverbanden, en gebiedsgerichte uitvoering binnen een geografisch
gebied zoals bij het natuurgebied Twizelermieden en Koningsdiep of bij infrastructuurprojecten (als
de centrale as).
Binnen de regels voor Natura 2000-gebieden wil de provincie in samenwerking met het rijk en
terreinbeheerders actief en creatief zoeken om gewenste ontwikkelingen, óók oor de natuur,
mogelijkheden. De inzet is om de doelen voor Natura 2000-gebieden te realiseren met een
gebiedsgerichte toepassing van de natuurregelgeving.
Een aantal gebieden worden als expliciet genoemd, zoals de Wadden en veenweidegebied, waar
veel veel belangen en opgaven samenkomen.
Zo wordt voor het waddengebied met een ‘gebiedsagenda’ gewerkt waarbij een integrale plaats is
voor functies en belangen. Naast instandhouding als koepel onder meer als natuurdoelen ter
illustratie van het gebiedsgerichte werken:
•

•

Met het waterschap, gemeenten en andere betrokken partijen wordt gewerkt aan integrale
gebiedsaanpak van de dijkversterking van de Friese Waddenkust. Benutten van
multifunctionaliteit en koppelkansen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
In samenspraak met rijk, eilanders en terreinbeheerders wordt gezocht naar ruimte voor
ontwikkelingen die goed zijn voor de eilanders en haar gasten en tegelijk de diversiteit
aldaar kunnen versterken: een voorbeeld is de voedselproductie in natuurgebieden (als het
kweken van zeewier).

3.6
Omgevingsverordening
Het beleid van de Omgevingsvisie, en dus ook het natuurbeleid, is juridisch
verankerd in de Verordening Romte Fryslân 19. Daarmee wordt geregeld:
- het op perceelsniveau geometrisch vastleggen en begrenzen van de (herijkte)
EHS (nu NNN);
- de wezenlijke waarden ervan vastleggen via het provinciale Natuurbeheerplan;
een planologisch regime, zonder onderscheid tussen die delen van het NNN die
voortvloeien uit de internationale verplichtingen en uit de eigen provinciale

-

ambitie.
Met als taak/invulling voor gemeente op lokaal niveau:
- gemeenten dienen op lokaal niveau in een passende regeling te voorzien;
provincie bepaalt voor het lokaal niveau welke beheertypen worden
gerealiseerd (basis: Natuurdoeltypen);

-

19

)

Als opgenomen in de geconsolideerde versie 2021.Hierin wordt voor het NNN nog de term EHS gebruikt. Gelet op
de inwerkingtreding van de Omgevingswet (01-07-2022) is een herziening in procedure gebracht, met name om
aan juridische verplichtingen te voldoen.
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in het aangegeven NNN worden geen activiteiten toegestaan die significant
negatieve ontwikkelingen op de waarden hebben (nee, tenzij ontwikkeling van
groot openbaar belang);
het NNN heeft geen externe werking op nabije agrarische ontwikkelingen (ja,
mits)
voortzetting van bestaand (agrarisch) gebruik is mogelijk, totdat gronden zijn
aangekocht voor natuurontwikkeling;
er is ruimte voor gebiedsontwikkeling (ontwikkeling in/nabij NNN) op grond van
saldobenadering (met onderbouwing van de kwantitatieve en kwalitatieve
meerwaarde);

-

-

-

Natura 2000-gebieden hebben extra bescherming, inclusief externe werking
(hier: zwaardere toets).

-

voor de één-op- één begrensde beheersgebieden is normaal agrarisch gebruik
mogelijk (bij waterhuishoudkundige inrichting en ingrepen in bodemstructuur
dient met natuurwaarden rekening te worden gehouden);
bestaande natuurgebieden buiten het NNN krijgen een regeling met
hoofdfunctie ‘natuur’.

-

3.7
Natuurbeheerplan Fryslan-2022
De provincie werkt in het Natuurbeheerplan Fryslan-2022 het natuur- en
landschapsbeleid verder uit. De overkoepelende kaart met het Natuurnetwerk is in
geactualiseerde
vorm
(figuur
3)
opgenomen
in
de
provinciale
Omgevingsverordening. De begrenzing van waardevolle gebieden heeft betrekking
op: Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland en agrarische gebieden met
(potentiële)
natuurwaarden.
De
begrenzing
hiervan
vermeldt
het
Natuurbeheerplan op een aparte kaart20.
In het Natuurbeheerplan, door Gedeputeerde Staten op 29 juni 2021 vastgesteld, zijn
de essentiële kenmerken en waarden beschreven. Daaronder worden zowel de
aanwezige waarden verstaan, als de potentiële waarden, inclusief de vereiste
bodem- en watercondities. Het Natuurbeheerplan geeft op een beheertypenkaart
alle bestaande natuur en nog te ontwikkelen (begrensde) natuurgebieden weer, en
tevens de agrarische natuur en landschapselementen. Zie figuur 4. De provincie wil
daarmee de instandhouding en/of realisatie van die beheertypen stimuleren.

20

)

Aldaar: kaart 4 “NNN, bijlage 4, EHS en overige natuur.
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Figuur 4: Beheertypen (Natuurbeheerplan Fryslân 2022, versie 14-06-2021)
Dan is er voor de verdere toekomst in het Natuurbeheerplan nog een ambitiekaart
opgenomen. Daarin staan – het woord zegt het al – de hogere of andere doelen
aangegeven, zoals die in de toekomst bereikt kunnen worden. Deze kaart houdt
rekening met de begrenzing van de Natuurbeheerplannen zoals in het kader van
Natura-2000 is opgesteld.
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Figuur 5: Ambitiekaart beheertypen (Natuurbeheerplan 2022)21
3.8
Waterbeheerplan 2016-2021: En wat doen we morgen met water?
Uitvoering van de Kaderrichtlijn Water22 (KRW) heeft de
eerste prioriteit in het natuurbeleid.
Het wetterskip Fryslân, een van de deelnemende
partijen in NmdM, heeft in het waterbeheerplan 20262021 zich de vraag gesteld: En wat doen we morgen met
water? Het waterschap beantwoordt die vragen langs
meerdere thema’s: waterveiligheid, waterkwantiteit
(zowel in droge als in natte periodes), waterkwaliteit (voldoende schoon water), en
de functie van water op diverse terreinen van de samenleving. Het waterschap
noemt in dat verband in het bijzonder herstelprojecten in de beken, boezemmeren
en laagveenplassen.

21

)

22

)

De ambitiekaart is digitaal per gebied/natuurdoeltype in te zoomen:
https://www.fryslan.frl/natuurbeheerplannen-0
De Kaderrichtlijn Water is de landelijke en provinciale concretisering van een Europese richtlijn, gericht op de
bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in ruime zin. De hieruit voortvloeiende eisen moeten zorgen
voor een goede ecologische kwaliteit, evenals de geschiktheid van water voor de bereiding van drinkwater, voor
optimaal landbouwkundig gebruik, alsook voor recreatief gebruik.
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Het waterbeheerplan noemt verder het belang van uitvoering van de KRWmaatregelen: een deel van de KRW-opgave ligt binnen de begrenzing van het NNN
en wordt daarvoor ook aangeduid als prioriteit 1 binnen het NNN en uitgevoerd door
de provincie. De resterende KRW-opgave ligt buiten het NNN en daarvoor is het
wetterskip Fryslân verantwoordelijk voor de uitvoering.
Daarnaast is voor de implementatie van de Kaderrichtlijn de Beslisnota KRW,
planperiode 2016-2021 opgesteld. Het wetterskip hecht groot belang aan de
realisering van de maatregelen voortvloeiend uit de KRW.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (planning: 01-07-2022) zal het
provinciale waterbeleid voortaan worden vastgelegd in de provinciale
Omgevingsvisie en uitgewerkt in het Regionaal Waterprogramma. De KRWvoorstellen worden daarin opgenomen.
Gelet op de werkingsduur van het bestaande WBP wordt verder door het wetterskip
gewerkt aan een nieuw waterbeheerplan. Dit zal naar verwachting in 2022 in
werking treden.

3.9

Uitvoering NNN: Natuer mei de mienskip

In het licht van de taakstelling sinds 2014,
gecombineerd met de decentralisatie van het
beleidsveld ‘natuur’ van Rijk naar provincies, bleek
dat door een dreigend tekort aan middelen een
deel van de beoogde functiewijziging richting
natuur niet door te kunnen gaan. De provincie
besloot daarom tot een aankoopstop voor de
verwerving van de NNN-prioriteit 3 en 4-gebieden
in afwachting van een definitieve scenariokeuze.
In 2019 heeft daarop een aantal maatschappelijke organisaties op het vlak van
water, natuur, landschap en landbouw onder de naam Natuer mei de Mienskip
(NmdM) 23 het initiatief genomen om te zoeken naar een nieuwe manier van
grondverwerving, inrichting en beheer, om de doelen alsnog te halen:
- Realisatie van meer natuur voor hetzelfde budget, waarbij NmdM uitging van
realisatie van het hele NNN in Friesland;
- Nieuwe werkwijze waarbij boeren, burgers, natuur- en milieuorganisaties en
overheden elkaars mogelijkheden erkennen en elkaar aanvullen met een
grotere rol van de eindbeheerder over aankoop en inrichting;

23

)

De initiatiefnemers zijn: LTO-Noord, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Kollektivenberied Fryslân, Natuurmonumenten, Friese Milieufederatie, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Het Friesch Grondbezit. Het
Wetterskip Fryslân heeft zich hierbij na de zomer 2018 eveneens aangesloten.
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Integraliteit centraal stellen: meervoudige functies mogelijk maken, zodat
natuurdoelen zoveel mogelijk worden gecombineerd met doelen op het vlak
van landbouw, water en recreatie.

-

Tegen de achtergrond van de algemene missie
van NmdM 24 is in het koersdocument Natuer mei
de mienskip (mei 2019) het aanbod in een achttal
punten samengevat:
- Aanleg van 1050 ha natuur binnen
gelijkblijvend budget.
NmdM kan daarmee de prioriteiten 1 (KRW) en 2 (NNN) volledig realiseren en
prioriteit 3 (provinciale ambitie) grotendeels. Hierbij is de gegeven 1.050 ha
gerelateerd aan het taakstellend budget van € 79 miljoen.
Bij uitvoering gehele NNN het tekort verlagen met 66% en wel van 135 miljoen

-

naar 45 miljoen.
Meer draagvlak en maatschappelijke meerwaarde door samenwerking van
betrokken partijen.
Werken volgens een nieuwe werkwijze met een grotere rol voor de
eindbeheerder.
Inrichten van een nieuwe ‘governance’ (bestuurswijze) waarbij alle betrokken
partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het resultaat.
Koppeling natuur met andere doelen (als landbouw, recreatie, water).
(daardoor:) Tevens zorgen voor cofinanciering (taakstellend: € 10 miljoen; bij
realisatie gehele NNN: € 20 miljoen).
Inzet bestaande en nieuwe ‘tools’ (instrumenten).

-

Hieronder volgt de opgave vanuit het koersdocument 2019.
De (t.o.v. 2014 resterende) functiewijziging werd bij start van het NmdM op 1.853 ha
gesteld. Met het Natuurpact (landelijk) en Natuurbeheerplan (provinciaal) als
leidende kaders, is daarop in het Koersdocument Natuer mei de Mienskip (mei 2019)
de opgave als volgt geformuleerd:

24

)

In: https://natuermeidemienskip.nl/
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Figuur 6: Opgave Koersdocument 2019
In het document 2019 was de opgave ‘functiewijziging’ uitgesplitst naar gebieden
en naar natuurdoeltypen. Van deze opgave is het onderdeel ‘functiewijziging’ (na
verwerving) richtinggevend voor de invulling van de natuuropgave. In het
koersdocument 2019 bedroeg de totale opgave NNN voor het onderdeel
functiewijziging 1816 (1853) ha25. Gelet op het taakstellende budget26 van € 79.0
miljoen vanaf 2018 werd van de 1.853 ha in totaal 1.050 ha ‘functiewijziging’ als
haalbare opgave beschouwd. Voor inrichtingsmaatregelen werd uitgegaan van
2.357 ha als haalbare opgave van 3.129 ha.
De opgave van 1.050 ha betrof een deel van het NNN (het te verwerven deel). Het
ging vooral om de gebieden met prioriteit 1 en 2, alsmede een beperkt deel van de
gebieden met prioriteit 3 en 4 (overige provinciale ambities). Verder reikte het
budget niet.
De hectares van de gebiedscommissies, met wie NmdM samenwerkt, waren
onderdeel van dat aanbod, waarbij ieder een eigen deel van het NNN realiseert.
Met het plan van de gezamenlijke organisaties heeft Provinciale Staten op 10 juli
2019 ingestemd. (het eigen scenario 3+ diende daarbij als terugvaloptie). Daarbij
moet wel onderzocht worden of het scenario van NmdM haalbaar is.
In het besluit van Provinciale Staten is besloten:
- De uitvoerbaarheid van het gekozen scenario 5b (NmdM inclusief provinciale
criteria) voor realisering van het NNN zal in beeld worden gebracht door
uitvoering van drie pilots: twee pilots voor gebiedsprocessen en een met
betrekking tot de toepassing van bestaande en nieuwe instrumenten.
Scenario 5b betreft samenvattend 1.050 hectares functiewijziging en 2.357
hectares voor natuurontwikkeling in te richten hectares, circa 25% meer dan in
de reguliere aanpak, ofwel:

25

)

26

)

In het Koersdocument 2019 was sprake van een gering verschil, verklaard door de aanwezigheid van kleine,
overige gebieden.
Op grond van het besluit PS juli 2019, scenario 5b

85

Scenario

3+

(reguliere

Scenario 5b (NmdM):

provinciale aanpak)
Te

verwerven

920

1.050

richten

1. 803

2.357

2.723

3.407

oppervlakte
In

te

oppervlakte
Totaal (in ha)

-

De resultaten van de pilots worden na twee jaar geëvalueerd aan de hand van
de criteria die door PS op 1 juli 2020 zijn vastgesteld.

Gelet op het karakter van het initiatief is in het koersdocument van 2019 is een
tweetal gebiedspilots onderscheiden:
- Een gebiedspilot binnen het NNN, met primair de realisatie van NNN als doel,
-

vandaar ook een afgebakend gebied. Dit werd de pilot Burgumermar/ De Leien.
Een gebiedspilot buiten het NNN, waarbij realisatie van NNN tevens aanjager is
voor andere opgaven buiten NNN om daarmee zowel inhoudelijk, als
procesmatig en financieel voordeel te behalen. Hier betrof het de pilot
Sneekermeer-Oost, die echter later op basis van een voorverkenning (2020) is
afgesloten. De meerwaarde van de inzet NmdM bleek bij betrokkenen niet
overtuigend, terwijl de koppelkans met het veenweideprogramma hierbij was
afgevallen. Daarop is de aanpak van “Tsjoch op!” verder ontwikkeld.

Naast deze gebiedspilots is ook gekeken naar de inzet van instrumenten. De
resultaten van de pilots komen in hoofdstuk 2 aan de orde.
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