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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.
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.
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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 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
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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
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
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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

30

15,1

45,4

80,3

36,2

116,5

NmdM
Gebiedscommissies
Totaal

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 restantopgave ‘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
6

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. 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
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realisering van het volledige NNN en bepalen we hoe we daar een vervolg aan
kunnen geven.
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
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uit te voeren. Hiervoor zal aan de financiële kant ruimte moeten worden gemaakt.
In het hoofddocument werken we een en ander verder uit.
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].
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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.
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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