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Onderwerp : Onderzoek naar Natuuropgave

Geachte Statenleden,

Hierbij ontvangt u een brief over het onderzoek naar de Natuuropgave.
Als vervolg op de besluitvorming over het Natuurpact informeerden wij u begin 2015 middels
een brief (met kenmerk 01403065) over het financieel kader van de Natuuropgave die we als
provincie hebben. De Natuuropgave bestaat uit een kwalitatieve en een kwantitatieve ambitie
en is op te splitsen in een internationale (Natura 2000, KRW) en een provinciale opgave
(provinciale EHS). Het gaat over het aankopen, inrichten en beheren van (nieuwe en be
staande) natuur. In de eerste berap 2016 deelden wij u mee dat het tekort op de natuurop
gave op termijn dreigt op te lopen. Om deze reden hebben wij in mei 2016 besloten om een
extern onderzoek in de vorm van een second opinion te laten uitvoeren naar de geplande
Europese en Friese natuuropgave tot en met 2027. Hierbij sturen wij u ter informatie de re
sultaten van het onderzoek van BMC naar de Natuuropgave in Fryslân. In de Kadernota
2017 hebben wij u dit onderzoek al aangekondigd. Tegelijk sturen we u hierbij ook het jaar
verslag 2014 - 2016 Programma Lanlik Gebiet en ons antwoord op de ingekomen brief van It
Fryske Gea over de natuuropgave ter kennisname.

Wij nemen de aanbevelingen en mogelijke oplossingsrichtingen uit het onderzoek van BMC
over en zullen op basis van dit onderzoek, via een aanpak in vier (parallelle) sporen, het ko
mende jaar werken aan een samenhangend, gedragen pakket aan maatregelen. Op basis
van dit pakket aan maatregelen zal bepaald moeten worden in hoeverre dit ook vraagt om
een aanvullende financiële bijdrage van de provincie. De tijd om maatregelen uit te werken,
is beschikbaar, omdat het tekort vanaf 2020 gaat spelen en we voor de Kadernota van 2018
geen financiële bijdrage vragen.
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Kadernota 2018
Voor de Kadernota 2018 doen wij u nog geen voorstel voor aanvullende financiële middelen, t
In de periode 2014-2016 zijn minder middelen uitgegeven dan er binnenkwamen, onder an
dere doordat er minder grond is aangekocht dan gepland. Voor de stand van zaken in de
eerste 3 jaren is het Periodeverslag periode 2014 — 2016 Program Lanlik Gebiet als bijlage
toegevoegd. •
Ook zijn niet alle uitgaven voor 2017 en 2018 al verplicht. Hiermee beschikken wij over vol-
doende middelen en flexibiliteit om in 2017 en 2018 nog steeds uitvoering te geven aan de
Friese Natuuropgave. Daarom vinden wij het niet direct nodig om in de Kadernota 2018
voorstellen in te dienen voor aanvullende financiering. Gelet op de liquiditeit en flexibiliteit •
binnen de middelen die beschikbaar zijn voor de Natuuropgave is er ruimte om een pakket
aan oplossingsrichtingen in 2017 en 2018 nader uitte werken.

Begroting 2019: lening Groenfonds
In het verleden is het rijk via het Groenfonds leningen aangegaan voor de provincies voor de
verwerving en inrichting van de EHS, de zogenaamde Convenantsleningen. De rente en af
lossing van deze Lening werd in eerste instantie betaald door het rijk. Per 1 januari 1998
heeft het rijk de middelen voor rente en aflossing toegevoegd aan de algemene uitkering van
het provinciefonds en werd de provincie verantwoordelijk voor de betalingen. Het gaat om
een bedrag van ongeveer € 1,3 mIn per jaar, tot en met 2023. Deze middelen werden in de
begroting ondergebracht in een structureel budget dat specifiek voor deze betalingen be
doeld was.
In de periode 2007 — 2013 is een aantal structurele budgetten, waaronder dit budget, tijdelijk
gemaakt in de provinciale begroting en opgenomen in het FYLG (4e BW 2007). Het budget
is toen samengevoegd met andere budgetten die met de realisatie van de EHS te maken
hadden. In 2012 zijn — bij het kadernota voorstel behorende bij de Nota Natuer en Lanlik ge
biet- de structurele budgetten die in de periode 2007-2013 tijdelijk gemaakt waren, weer
structureel gemaakt. Echter, op dat moment was niet meer herkenbaar dat dit budget voor
de dekking van de rente en aflossing van de Convenantsleningen bedoeld was, en is dit
budget voor andere doeleinden ingezet.
Omdat er toch rente en aflossing betaald moest worden, is besloten om bij gebrek aan een
andere financieringsmogelijkheid deze kosten te dekken uit het de middelen voor de ontwik
kelopgave uit het Natuurpact. Dit gaat dan dus ten koste van het realiseren van de doelen. In
totaal gaat het in de resterende periode tot en met 2023 nog om ongeveer € 8 mIn euro.
Voorgesteld wordt om deze middelen apart op de begroting te zetten en niet meer ten laste
van het natuurpact te brengen. Daarmee kan een aanzienlijk deel van het totale tekort van
10 miljoen op de ontwikkelopgave opgelost worden.

Toelichting Natuurpact
Na een forse bezuiniging van het rijk in oktober 2010 heeft de natuurontwikkeling enige tijd
stil gestaan. In 2012 hebben Provinciale Staten de nota Natuer en lanlik Gebiet vastgesteld.
Hierin werden middelen beschikbaar gesteld voor de natuurontwikkeling en het beheer. Na
een lange tijd van complexe onderhandelingen in IPO-verband, hebben uw Staten in januari
2014 ingestemd met het ondertekenen van het Natuurpact, waarin de Natuuropgave is ge
decentraliseerd. Bij het verder invullen van de uitvoering zijn daarna zowel op provinciaal
niveau als in IPO verband besluiten genomen die van invloed zijn op de financiering van de
natuuropgave.
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Uitkomsten onderzoek
In het onderzoek, dat is uitgevoerd door bureau BMC, stonden de volgende 3 vragen cen- t
traal:
1. Hoe ‘hard’ zijn de geprognosticeerde tekorten op de Friese Natuuropgave 20 14-2027?
2. Is de Friese Natuuropgave 20 14-2027 (in omvang, ambitie, planning en kosten) reëel in
relatie tot de beschikbare middelen?
3. Welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar om de Friese Natuuropgave 2014-2027 te reali
seren binnen de financiële kaders?

Uit het nieuw opgebouwde rekenmodel blijkt dat wij in 2027 bij ongewijzigd beleid zullen uit-
•komen op een geprognosticeerd tekort van € 56 miljoen. Er is daarmee een op dit moment

voorzienbaar dekkingstekort van 5,9% ten opzichte van de totale kostenraming, die circa
€ 954 miljoen bedraagt. Het tekort doet zich vooral voor binnen de beheeropgave (€ 46 mil
joen).

Volgens BMC is de ambitie om de Friese Natuuropgave in 2027 te hebben gerealiseerd bij
ongewijzigde inzet van middelen (geld, capaciteit en organisatie) niet reëel.
Het onderzoeksbureau merkt daarbij op dat — gegeven de lange looptijd van het programma,
de complexiteit en de afhankelijkheid van partners — deze uitkomst onzekerheden en risico’s
kent. Uit het onderzoek komt evenwel een groot aantal mogelijke oplossingsrichtingen naar
voren.
Hoewel Fryslân de eerste provincie is die op deze wijze een tussentijdse balans opmaakt
over het Natuurpact, merkt BMC op dat een vergelijking met andere provincies laat zien dat
het dreigende tekort niet uniek is voor Fryslân. Zij citeren hiervoor de recente evaluatie van
het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarin staat dat de ‘provincies veiwachten dat
de ontvangen rijksmiddelen niet voldoende zijn voor het realiseren van de Europese biodi
versiteits-verplichtingen’.

Verschillende maatregelen zijn geïdentificeerd op basis van de eigen analyse van BMC en
een werksessie met de ambtelijke dienst. De oplossingsrichtingen laten zich goed vertalen
naar een overzichtelijke matrix:

Ocx

Herijken van classificatie voor
natuurbeheer en inrichting
Een vertraagde uitvoering van

-
de ontwikkelopgave

o £ Aantrekken meer financiële
middelen

-

Kwaliteit gelijk Kwaliteit aanpassen

• Prioriteit geven aan afspraken
• met Rijk en derden

S Een bezuiniging op (agrarisch)
natuurbeheer
Een bezuiniging op de
ontwikkelopgave

-3/4- Ons kenmerk: 01415594



provinsj e fryslân
provincie fryslîn b rj

BMC adviseert de provincie om in te zetten op 4 parallelle sporen:
1. Grotere maatschappelijke betrokkenheid en versterken relatie natuur en economie met als

doel om met de beschikbare middelen een zo groot mogelijk doelbereik te realiseren. 1 t
2. Samen met andere provincies en partners het gesprek met het Rijk aangaan over de

haalbaarheid van de Natuuropgave in relatie tot de middelen die het Rijk jaarlijks beschik
baar st&t.

3. Samen met de partners de oplossingsrichtingen verder uitwerken en daarbij o.a. aandacht
besteden aan draagvlak, (juridische) risico’s, etc.

4. Meer provinciale middelen beschikbaar stellen.

Vervolqproces
Wij gaan de aangedragen oplossingsrichtingen en aanbevelingen uitwerken in een of meer
dere Plannen van aanpak. Deze zullen ter informatie aan u worden toegezonden, zodat u op
de hoogte blijft van de voortgang en de ontwikkelingen.
Bij het uitwerken van de oplossingsrichtingen worden de maatschappelijke partners betrok
ken. De oplossingsrichtingen zullen zowel op korte als op lange termijn effect hebben en
worden o.a. beoordeeld op draagvlak en (juridische) haalbaarheid. De planning is erop ge
richt om bij de Kadernota 2019 voldragen voorstellen te kunnen presenteren.

Zoals u weet wordt momenteel de Omgevingsvisie opgesteld. Onderdeel van deze Omge
vingsvisie is een nog op te stellen Natuurvisie. In deze Natuurvisie zullen de uitkomsten van
het BMC-rapport en de door ons uitgewerkte oplossingen een plek krijgen.

Brief It Fryske Gea
Onlangs heeft It Fryske Gea, mede namens Natuurmonumenten en de Friese Milieu Federa
tie, ons een brief gestuurd waarin zij hun zorgen uiten over de voortgang van de Ecologische
Hoofdstructuur (de ontwikkelopgave). De organisaties geven aan graag te willen meedenken
in oplossingen voor de door hen geschetste stagnaties. In onze antwoordbrief (bijgevoegd bij
deze brief) schrijven wij dat wij dit aanbod van harte aannemen. De drie organisaties worden
samen met de overige leden van de Provinciale Commissie Landelijk Gebied in hun verga
dering van 12 mei bijgepraat over de uitkomsten het onderzoek van BMC.

Gedeuteerde Staten van Fryslân,

b

den Berg, secretarisA.J.
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Conclusies en aanbevelingen 

Beantwoording onderzoeksvragen 

De aanleiding voor dit onderzoek is de constatering van de provinciale organisatie dat de 

tekorten op de Friese Natuuropgave 2014-2027 oplopen en dat er een aantal risico’s is.  

Gelet daarop is BMC Advies gevraagd om via een onderzoek op hoofdlijnen de 

constateringen te valideren. Daartoe zijn onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd. 

 

Deel 1: 

1. Hoe ‘hard’ zijn de geprognosticeerde tekorten op de Friese Natuuropgave 2014-2027? 

2. Is de Friese Natuuropgave 2014-2027 (in omvang, ambitie, planning en kosten) reëel in 

relatie tot de beschikbare middelen? 

 

Deel 2: 

3. Welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar om de Friese Natuuropgave 2014-2027 te 

realiseren binnen de financiële kaders? 

Beantwoording vraag 1 – Hoe ‘hard’ zijn de geprognosticeerde tekorten op de Friese 

Natuuropgave 2014-2027? 

Tijdens ons onderzoek is geconstateerd dat een nieuw rekenmodel noodzakelijk was om  

de hardheid van het geprognosticeerde tekort te kunnen vaststellen. Dit model is parallel  

aan dit onderzoek ontwikkeld. De gehanteerde input/variabelen voor het geactualiseerde 

rekenmodel zijn gebaseerd op bestuurlijke besluitvorming, daadwerkelijk gesloten 

overeenkomsten met derde partijen én professionele standaarden. Het geeft daarmee  

een reëel beeld van het te verwachten tekort bij ongewijzigd beleid. Op basis van het 

geactualiseerde rekenmodel voor de Friese Natuuropgave 2014-2017 concluderen wij  

dat er sprake is van een geprognosticeerd tekort van € 56 miljoen. Er is daarmee een 

dekkingstekort van 5,9% ten opzichte van de totale kostenraming, die circa € 954 miljoen 

bedraagt. Het tekort doet zich vooral voor binnen de beheeropgave (€ 46 miljoen).  

Daarnaast wordt het tekort voor € 10 miljoen veroorzaakt binnen de ontwikkelopgave.  

 

Het is belangrijk om op te merken dat – gegeven de lange looptijd van het programma, de 

complexiteit en de afhankelijkheid van partners – deze uitkomst een aanzienlijk aantal 

onzekerheden en risico’s kent (beschreven in bijlage 1). De geconstateerde risico’s en 

onzekerheden zijn gebruikelijk voor dit type programma’s. De urgentie zit erin dat er 

beheersingsmaatregelen worden getroffen gericht op het bijsturen van het programma en  

dat wijzigingen, risico’s en onzekerheden actief worden gemonitord. 

Beantwoording vraag 2 – Is de Friese Natuuropgave 2014-2027 (in omvang, ambitie, 

planning en kosten) reëel in relatie tot de beschikbare middelen? 

De Friese Natuuropgave 2014-2027 is op te splitsen in een internationale en een provinciale 

opgave. Ten tijde van de besluitvorming rondom het Natuurpact en het opstellen van de 

eerste financiële doorrekeningen zoals opgenomen in de Portefeuillestrategie werd 

uitgegaan van de volgende ambitie: 

 

 Verwerven Inrichten Beheren 

Friese Natuuropgave 2014-2027 1.628 4.142 65.000-70.000 

Waarvan internationaal 1.068   

Waarvan provinciale prioriteit 560   
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Het ongewijzigd uitvoeren van het totale programma zal leiden tot het genoemde tekort. 

Uitgangspunt in de berekening is het beleidsvoornemen om de volledige 

Natuurontwikkelingsopgave in 2027 te hebben gerealiseerd (inclusief de provinciale ambitie). 

In 2015 heeft Gedeputeerde Staten (GS) aangegeven dat financiële tegenvallers in eerste 

instantie opgevangen kunnen worden binnen de ontwikkelopgave (minder ha van de 

provinciale prioriteit realiseren). Bij de eerder aangekondigde provinciale mid-term voor 2017 

zou een integrale afweging moeten plaatsvinden. Deze koers is ook gedeeld met Provinciale 

Staten (PS). Om de getallen vergelijkbaar te houden is in het rekenmodel uitgegaan van de 

ambitie om zowel de provinciale als de internationale natuurontwikkelingsopgave te 

realiseren. 

 

We constateren verder dat het realiseren van de natuurontwikkelingsopgave de eerste jaren 

achterblijft bij de ambitie en planning zoals deze in het begin van de programmaperiode is 

bepaald. Het zal een stevige versnelling vragen om de eerder afgesproken ambitie te 

behalen. Aandachtspunt is dat deze versnelling enerzijds noodzakelijk is om de afspraken 

met het Rijk na te komen, maar dat uitvoering conform de oorspronkelijke fasering anderzijds 

ook bijdraagt aan het financiële tekort. Een eventuele bestuurlijke keuze om de realisatie te 

vertragen verlaagt weliswaar het financiële tekort binnen de programmaperiode, maar 

creëert tegelijkertijd risico’s, omdat kosten worden doorgeschoven naar een volgende (nog 

niet gedekte) programmaperiode en omdat de afspraken met het Rijk dan niet worden 

nagekomen.  

 

De ambitie om de Friese Natuuropgave in 2027 te hebben gerealiseerd blijkt op basis  

van ons onderzoek niet reëel bij ongewijzigde inzet van middelen (geld, capaciteit en 

organisatie). Daarvoor zien we drie oorzaken: 

1. De opgave toont een aanzienlijk tekort. In de afgelopen periode zijn er verschillende 

tegenvallers geweest binnen het programma die het resultaat hebben verslechterd 

(hogere grondprijs, transitiekosten Agrarisch Natuurbeheer et cetera). 

2. Efficiencymaatregelen worden niet altijd geeffectueerd. Het niet-effectueren van 

beleidsmatige keuzes (zoals de 30% bezuiniging op de natuurbeheeropgave en de 15% 

bijdrage aan de inrichtingskosten) draagt daaraan bij.  

3. Met name de ontwikkelopgave loopt substantieel achter bij de planning. Dit heeft met 

name niet-financiële oorzaken. Het inregelen van de governance, het programma, het 

instrumentarium en de samenwerking met andere organisatieonderdelen, zoals de 

afdeling Vastgoed, heeft de afgelopen jaren tijd gekost. Hierover is in het kader van het 

grondbeleid ook gerapporteerd aan PS.  

Beantwoording vraag 3 – Welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar om de Friese 

Natuuropgave 2014-2027 te realiseren binnen de financiële kaders? 

Binnen de looptijd van het programma zijn tal van maatregelen mogelijk om het 

geprognosticeerde tekort te verminderen. Deze vergen expliciete besluitvorming en veelal 

ook een andere manier van werken. De maatregelen vormen de bouwstenen voor een te 

ontwikkelen samenhangend pakket aan maatregelen. Het is onzeker of dat mogelijk is 

zonder aanvullende provinciale bijdrage. Gelet op de liquiditeitspositie en de flexibiliteit 

binnen het programma is het niet noodzakelijk om hiervoor direct een voorziening te treffen. 

Dit stelt de provincie in staat om de in dit onderzoek uitgevoerde quickscan te verdiepen. 
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Conclusies 

De decentralisatie van de Natuuropgave is het gevolg van een complex onderhandelings-

traject tussen Rijk en provincies. Bij de decentralisatie is door Provincie Fryslân uitgegaan 

van een evenwicht in kosten en opbrengsten. Tegen- en meevallers werden op het niveau 

van de jaarschijf verwerkt en niet structureel in de tijd weggezet. Het ontbrak daarmee aan 

een integraal overzicht waarin kosten en opbrengsten met elkaar in samenhang werden 

gepresenteerd voor de duur van het programma. 

 

Uit het nieuw opgebouwde rekenmodel blijkt dat Provincie Fryslân, bij ongewijzigd beleid, 

uitkomt op een geprognosticeerd tekort van € 56 miljoen. Daarmee is de ambitie om de 

Friese Natuuropgave in 2027 te hebben gerealiseerd niet reëel bij ongewijzigde inzet van 

middelen (geld, capaciteit en organisatie). Uit het onderzoek komt evenwel een groot aantal 

mogelijke maatregelen naar voren. Deze vragen veelal om expliciete besluitvorming. Wij 

achten het reëel dat de provincie kan komen tot een samenhangend, gedragen pakket aan 

maatregelen. Op basis van het op te stellen en te accorderen pakket aan maatregelen zal 

bepaald moeten worden in hoeverre dit ook vraagt om een aanvullende financiële bijdrage 

van de provincie. Gelet op de liquiditeit en flexibiliteit binnen het programma is er ruimte om 

dit pakket aan maatregelen in 2017 nader uit te werken.  

Aanbevelingen 

Wij adviseren om in te zetten op een aanpak in vier (parallelle) sporen: 

1. Doortastend met partners en ‘mienskip’ inzetten op de in het kader van de 

decentralisatie wenselijke verbreding van de Natuuropgave (grotere maatschappelijke 

betrokkenheid en versterken relatie natuur en economie) met als doel om met de 

beschikbare middelen een zo groot mogelijk doelbereik te realiseren. Met een dergelijke 

interventie wordt feitelijk ingezet op een aanpak die over de rest van de looptijd van het 

programma een aanmerkelijk effect kan hebben. Geadviseerd wordt om hiermee op 

korte termijn te starten: het traject met de partners zal immers tijd vragen en het is 

belangrijk om te kunnen starten met het doorvoeren van een aantal maatregelen. 

 

 

• Herijken van classificatie voor 
natuurbeheer en inrichting

• Een vertraagde uitvoering van 
de ontwikkelopgave

• Aantrekken meer financiële 

middelen

• Prioriteit geven aan afspraken 
met Rijk en derden

• Een bezuiniging op (agrarisch) 
natuurbeheer

• Een bezuiniging op de 
ontwikkelopgave
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2. Samen met andere provincies en partners, inhakend op de aankomende mid-term-

review van de Natuuropgave en de resultaten van het PBL-onderzoek, nog dit jaar het 

gesprek met het Rijk aangaan over de haalbaarheid van de Natuuropgave in relatie tot 

de vanuit het Rijk in het licht van de decentralisatie beschikbaar zijnde middelen, met  

als doel om opgave en middelen in evenwicht te brengen. 
3. Het, ook weer in overleg met de partners, verder uitwerken van de in hoofdstuk 3 

opgenomen indicatieve optimalisatiemogelijkheden om op basis van de beschikbare 

middelen een zo groot mogelijk doelbereik te realiseren. Er vinden momenteel diverse 

acties plaats in dit gebied; noodzakelijk is een stevige sturing op betrokkenheid en 

draagvlak bij partners, sturen op samenhang en resultaatgerichtheid. Dit vraagt om een 

programmatische aanpak met een stevige ambtelijke en bestuurlijke sturingslijn. 

In deze lijn verdient het ook aanbeveling om vroegtijdig het gesprek met diverse 

betrokken partijen aan te gaan om te kunnen anticiperen op mogelijke taakstellingen  

die nodig zijn. 

4. Het anticiperen op een bestuurlijke afweging of het realiseren van provinciale ambities 

op het gebied van natuur mag leiden tot extra inzet van provinciale middelen. 

 

Bovendien adviseren wij om op zo kort mogelijke termijn een verbeterplan gericht op de 

sturing en een aantal concrete bijsturingsmaatregelen op te stellen: 

 het instrumentarium dat nodig is om de inhoudelijke en financiële sturing van dit 

complexe meerjarige programma verder te verbeteren; 

 verheldering van de rollen, taken en verantwoordelijkheden rondom de Friese 

Natuuropgave 2014-2027; 

 het opstellen van een overzicht dat inzicht geeft in welke kortetermijnacties mogelijk 

en/of nodig zijn om te optimaliseren dan wel het tekort niet verder te doen oplopen.  

Wij denken daarbij in ieder geval aan het: 

 niet aankopen van niet-prioritaire gronden,  

 realiseren van de 30% bezuiniging op natuurbeheer,  

 realiseren van de 15% bijdrage aan inrichting nieuwe natuur; en/of  

 prioriteren van het aankopen en inrichten van gebieden. 
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Hoofdstuk 1  

Inleiding 

1.1 De Friese Natuuropgave 2014-2027 

De Rijksevaluatie van het ILG (2013) en de ‘Lerende evaluatie van het Natuurpact’ (2017) 

laten zien dat er de afgelopen jaren met grote inzet is gewerkt aan de uitvoering van het 

natuurbeleid. Met de decentralisatie van de Natuuropgave en de decentralisatie van DLG ligt 

de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de provincies. Dit geldt ook voor de (financiële) 

risico’s. Binnen deze context geeft Provincie Fryslân uitvoering aan een ambitieuze 

Natuuropgave. Deze is, eerst op basis van de zogenoemde Bleker-akkoorden, beschreven in 

de ‘Nota Natuer en Lanlik Gebiet’ en later, op basis van de met het kabinet-Rutte II 

verhoogde natuurambities, verankerd in het Natuurpact. De gezamenlijke internationale en 

provinciale ambitie, bestaande uit een beheer- en een ontwikkelopgave, vormen de  

Friese Natuuropgave 2014-2027. 

 

Kader | De Friese Natuuropgave 2014-2027 

De Friese Natuuropgave bestaat uit een kwalitatieve en een kwantitatieve ambitie. Het gaat 

over het aankopen, inrichten en beheren van (nieuwe en bestaande) natuur. Onder de 

internationale opgave liggen afspraken met het Rijk. In de Portefeuillestrategie (maart 2015) 

is de kwantitatieve opgave uitgewerkt. Die staat hieronder weergegeven. Eerder, in de ‘Nota 

Natuer en Lanlik Gebiet’ van 2012, ging Provinciale Staten (PS) uit van 200 tot 500 ha 

nieuwe natuur als provinciale opgave boven op de internationale taakstelling van 1.068 ha. 

Daarnaast zijn er in tussenliggende presentaties ook afwijkende tussentijdse cijfers 

gepresenteerd. Omwille van de vergelijkbaarheid van cijfers hanteren wij in dit onderzoek de 

Portefeuillestrategie als uitgangspunt/‘startsituatie’. Verder hanteren we de afgesproken inzet 

om de volledige kwantitatieve opgave in 2027 te hebben gerealiseerd.  

 

 Verwerven Inrichten Beheren 

Friese Natuuropgave 2014-2027 1.628 4.142 65.000-70.000 

Waarvan internationaal 1.068   

Waarvan provinciaal 560   

1.2 Dreigende tekorten 

Bij de decentralisatie was het uitgangspunt dat kosten en dekkingsmiddelen met elkaar in 

evenwicht zouden zijn. Dit was in 2014 ook opgenomen als het financiële kader voor de 

Friese Natuuropgave 2014-2027. De decentralisatie was het resultaat van een complex 

onderhandelingstraject met het Rijk. De implementatie vormde een majeure opgave, waarin 

verschillende systemen, organisaties en werkwijzen geïntegreerd moesten worden. In maart 

2015 is door GS in een brief aan PS gemeld dat er, mede ten gevolge van aanvullende 

afspraken, een tekort dreigde te ontstaan bij de uitvoering van de Natuuropgave. Dit zou 

betrokken worden bij de eerder aangekondigde mid-term voor 2017. In deze mid-term zou 

ook het uitgangspunt van financieel evenwicht worden getoetst. Daarbij was al aangekondigd 

dat het uitgangspunt onder druk stond. In een ambtelijke analyse van begin 2016 werden 

vervolgens aanzienlijke tekorten op de Friese Natuuropgave 2014-2027 geprognosticeerd.  
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De Provinciale Kadernota 2017 stelde daarom: ‘In vervolg op besluitvorming in 2014 door uw 

Staten, is opnieuw het financieel kader voor de natuuropgave, onderdeel van Programma 5 – 

Landelijk gebied, voorgelegd aan ons college. De tekorten dreigen op te lopen. Daarom laten 

wij de komende maanden een extern onderzoek uitvoeren naar de geplande Europese en 

Friese Natuuropgave. Daarin zal worden onderzocht of de opgaven haalbaar zijn binnen de 

beschikbare tijd en middelen, en of de gewenste werkwijze en doelmatigheid realiseerbaar 

is.’  

1.3 Externe validatie en frisse blik op oplossingsrichtingen 

BMC Advies is gevraagd onderzoek te doen naar de juistheid van de aannames onder  

de geprognosticeerde tekorten en mogelijke oplossingen. Er is niet gevraagd om een 

gedetailleerde analyse, maar om een strategische verkenning op hoofdlijnen. Is het 

geprognosticeerde tekort reëel? Aan welke knoppen kan de provincie draaien om het tekort 

terug te brengen? De beoordeling van de aannames moet het karakter hebben van een 

second opinion en de verkenning van de oplossingen moet het karakter krijgen van een 

quickscan. 

1.4 Vraagstelling 

In essentie was er behoefte aan een strategisch advies dat handvatten biedt voor een 

nadere bestuurlijke afweging in het college van Gedeputeerde Staten en in Provinciale 

Staten. Deze opdracht bestaat uit de volgende deelvragen: 

 

Deel 1: 

 Hoe ‘hard’ zijn de geprognosticeerde tekorten op de Friese Natuuropgave 2014-2027? 

 Is de Friese Natuuropgave 2014-2027 (in omvang, ambitie, planning en kosten) reëel in 

relatie tot de beschikbare middelen? 

 

Deel 2: 

 Welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar om de Friese Natuuropgave 2014-2027 te 

realiseren binnen de financiële kaders? 
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Hoofdstuk 2  

Omvang en hardheid van het geprognosticeerde 
tekort 

Het eerste deel van dit onderzoek richt zich op de omvang en hardheid van het 

geprognosticeerde tekort op de Friese Natuuropgave 2014-2027. Daarbij is tevens gekeken 

in hoeverre de Friese Natuuropgave 2014-2027 (in omvang, ambitie, planning en kosten) 

reëel is in relatie tot de beschikbare middelen. Teneinde de hardheid en volatiliteit van het 

geprognosticeerde tekort te kunnen vaststellen, bleek het gedurende het onderzoek 

noodzakelijk om een nieuw rekenmodel te ontwikkelen. Het ontwikkelde rekenmodel 

onderscheidt twaalf onderdelen binnen de Friese Natuuropgave 2014-2017, bijvoorbeeld  

het realiseren van nieuwe natuur en het uitvoering geven van de ambities voor Agrarisch 

Natuurbeheer. De twaalf onderdelen zijn: 

 

1. Natuurontwikkeling 

2. Natura 2000 / PAS 

3. Natuurbeheer binnen EHS  

4. Deelaspect: natuurbeheer buiten de EHS 

5. Deelaspect: functieverandering binnen de ontwikkelopgave 

6. Agrarisch Natuurbeheer 

7. Faunafonds 

8. Natuurwet 

9. Provinciale proces en uitvoeringskosten   

10. Weidevogels 

11. Landschap en cultuurhistorie 

12. Dienst landelijk gebied 

 

De beleidsmatige input is gevalideerd door BMC en de rekenkundige validatie is uitgevoerd 

door RH-DHV. Het uitgangspunt voor het rekenmodel is ongewijzigd beleid en uitvoering 

conform de door de provincie gemaakte afspraken. Onze bevindingen zijn hieronder 

weergegeven. 
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1. Zowel kostenramingen als dekking/opbrengsten voor de Friese Natuuropgave 2014-

2027 ligt hoger dan aangegeven bij het decentralisatiebesluit. 

Bij de decentralisatie was er nog geen integraal overzicht van kosten en opbrengsten voor 

de volledige duur van de Friese Natuuropgave 2014-2027. In de periode 2014-2016 zijn er 

verschillende stappen gezet om het overzicht te completeren. Bij de start van dit onderzoek 

ontbrak nog een totaalbeeld waarin alle beschikbare informatie in samenhang werd 

gepresenteerd. In het kader van dit onderzoek is dat totaalbeeld ontwikkeld. Daaruit blijkt dat 

de Friese Natuuropgave 2014-2027 een begroting kent van € 954 miljoen met een dekking 

van € 898 miljoen. Ten tijde van de besluitvorming bij de decentralisatie werd uitgegaan van 

een € 769 miljoen aan dekkingsmiddelen (inclusief een stelpost van € 140 miljoen voor 

projecten met EU-cofinanciering) en een (taakstellende) kostenraming van € 736 miljoen. 

Onderstaande tabel geeft het herijkte totaaloverzicht van kosten en dekking voor de Friese 

Natuuropgave 2014-2017. 

 

 
 

Het verschil tussen de oude en de nieuwe raming is het resultaat van een fors aantal 

financiële veranderingen, zowel in positieve als in negatieve zin. In onderstaande tabel 

worden de belangrijkste ontwikkelingen verklaard. 

 

 Toelichting Oorzaak 

Natuur-

ontwikkeling 

(incl. beheer 

nieuwe natuur) 

 Er is sprake van substantieel 

hogere kosten en 

opbrengsten, omdat 

grondverkoop en 

opbrengsten expliciet in 

beeld zijn gebracht. 

 Ten tijde van de eerste 

besluitvorming zijn 

kasstromen aan- en verkoop 

niet separaat  

in beeld gebracht. 

Natura  

2000/PAS 

 

 Beperkte impact op toename 

budget, doordat enkele 

additionele 

monitoringskosten zijn 

meegenomen. 

 De additionele kosten waren 

onvoldoende in beeld. 

 

Natuur buiten de 

EHS 

 Kosten en opbrengsten zijn 

toegenomen door toevoegen 

natuurbeheer buiten EHS en 

functieverandering aan 

programma. 

 Deze kosten (en opbrengsten) 

waren onvoldoende in beeld  

bij eerdere ramingen. 

Hoofdindeling tabel BMC
kpi's

dekking/

opbrengsten
kosten

natuurontwikkeling 1628 ha verwerving, 4142 ha inrichting 211.622.719 221.767.533

natura 2000 / PAS uitvoering 17 beheerplannen 56.471.627 62.477.350

natuurbeheer (incl monitoring)*  65000 - 70000 ha 188.140.392 216.963.539

natuur buiten de EHS aantal ha 20.321.225 18.405.027

functieverandering aflossing lening 17.858.046 18.746.510

agrarisch natuurbeheer (incl POP3) ruim 17.000 ha 222.903.895 233.480.845

faunafonds schadeafhandeling 163.373.433 160.105.768

natuurwet aantal beschikkingen 8.005.331 6.955.732

proces natuur**  inzet fte 1.404.923 7.184.923

weidevogels 10.000 broedparen 6.666.936 6.666.936

landschap en cultuurhistorie jaarlijks 5 projecten 1.522.595 1.522.595

dienst landelijk gebied inzet 27 fte's 0 0

Totaal 898.291.121 954.276.756
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Functie-

verandering 

 

 Kosten en opbrengsten zijn 

toegenomen door toevoegen 

natuurbeheer buiten EHS en 

functieverandering aan 

programma. 

 Deze kosten (en opbrengsten) 

waren onvoldoende in beeld 

bij eerdere ramingen. 

Agrarisch  

Natuurbeheer  

(incl. POP 3) 

 

 Bij de decentralisatie waren 

de kosten t.b.v. de transitie 

naar een nieuw Agrarisch 

Natuurbeheer, de 

uitvoeringskosten van RVO 

en de nodige monitoring 

onvoldoende in beeld. 

 Deze kosten waren 

onvoldoende in beeld bij 

eerdere ramingen. 

 

Faunafonds 

 

 Beperkte impact op toename 

budget, mede als gevolg van 

hogere schadevergoedingen. 

 Externe ontwikkeling 

Natuurwet 

 

 Veranderingen in dit deel van 

het programma zijn beperkt. 

 

Provinciale 

proces- en 

uitvoerings-

kosten  

(regelproces 

natuur) 

 

 Provinciale Staten heeft 

besloten om voor het eerste 

deel van de programma- 

periode (voor de periode 

2015 tot en met 2020) de 

inzet van provinciaal 

personeel ten laste te 

brengen van het 

natuurprogramma. 

 Provinciale keuze om deze 

lasten toe te rekenen aan het 

programma. 

 

2. Bij ongewijzigd beleid en uitvoering stevent de provincie af op een 

geprognosticeerd tekort van € 56 miljoen op de Friese Natuuropgave 2014-2027. 

Uit ons onderzoek blijkt dat de Friese Natuuropgave 2014-2027 geconfronteerd is met 

verschillende veranderingen en tegenvallers. Deze zijn deels het gevolg van externe 

ontwikkelingen (zoals een hogere grondprijs en afspraken in IPO-verband) en deels het 

gevolg van beleidskeuzes binnen de provincie (zoals het nog niet volledig doorvoeren van 

een 30% bezuiniging op de Natuurbeheeropgave). Uit het onderzoek blijkt dat er op het 

budget van € 954 miljoen een tekort zit van € 56 miljoen. Dit gaat om 5,9% van de totale 

programmabegroting. Hiermee bevestigt dit onderzoek de ambtelijke prognose dat er 

tekorten zijn op de Friese Natuuropgave 2014-2027. Uit ons onderzoek blijkt verder dat het 

geprognosticeerde tekort zich vooral voordoet in de beheeropgave (circa € 46 miljoen). De 

ontwikkelopgave draagt voor € 10 miljoen bij aan het tekort.  

 

Het tekort zal ontstaan bij enkele onderdelen van de Friese Natuuropgave 2014-2017. In 

onderstaande tabel is aangegeven welke zes onderdelen in belangrijke mate bijdragen aan 

het totale tekort van € 56 miljoen. De in onderstaande tabel gepresenteerde tekorten tellen 

op tot een iets hoger bedrag. Dit wordt gecompenseerd doordat enkele onderdelen een 

positief saldo hebben.  
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 Bijdrage 

aan tekort 

Toelichting Oorzaak 

Natuur-

ontwikkeling 

(incl. beheer 

nieuwe natuur) 

€ 10 mln.  Het alsnog ten laste brengen 

van de aflossing Groenfonds; 

 De gestegen grondprijs t.o.v. 

de grondprijs waarmee in 2014 

rekening werd gehouden. 

 De kosten voor het 

Groenfonds waren 

niet in beeld. 

 Externe 

ontwikkelingen 

(stijging prijzen) 

Natura 2000/ 

PAS 

€ 6,6 mln.  Het tekort is met name te 

verklaren door het feit dat er 

kosten gemaakt moeten 

worden voor de uitvoering van 

deze regeling en de monitoring. 

 De additionele kosten 

waren onvoldoende in 

beeld. 

 

Natuurbeheer 

(incl. 

monitoring)* 

 

€ 28,8 mln.  Het niet realiseren van de 

taakstellende 30% besparing 

op de kosten van natuur-

beheer zoals aangenomen  

bij de start. Bij de contracten 

zoals die in afgelopen jaren zijn 

aangegaan is uitgegaan van de 

eerder vastgestelde bezuiniging 

van 9%. 

 De kosten van monitoring en 

rapportage zoals overeen-

gekomen in IPO BIJ12.  

 Daar staat onder andere 

tegenover dat de provincie een 

bijdrage van 2 x € 3,0 mln.  

uit de Kadernota 2014 

beschikbaar heeft gesteld. 

 De decentralisatie ging gepaard 

met overgang van kasstelsel 

(Rijk) naar lasten-batenstelsel 

(provincies). Dit heeft tot gevolg 

dat de kosten in één jaar 

boekhoudkundig gezien twee 

keer genomen moet worden. 

 Provinciale keuze om 

in te stemmen met 

beheercontracten met 

een lagere 

bezuiniging 

 

 

 

 

 Deze kosten zijn het 

resultaat van externe 

afspraken. 

 Provinciale keuze om 

deze middelen in te 

zetten (anders hoger 

tekort) 

 

 Uitspraak accountant 

Functie-

verandering 

 

€ 0,9 mln  Kosten en opbrengsten zijn 

toegenomen door toevoegen 

natuurbeheer buiten EHS en 

functieverandering aan 

programma. 

 Deze kosten (en 

opbrengsten) waren 

onvoldoende in beeld 

bij eerdere ramingen. 

Agrarisch  

Natuurbeheer 

(incl. POP 3) 

€ 10,5 mln.  Bij de decentralisatie waren de 

kosten t.b.v. de transitie naar 

nieuw Agrarisch Natuur- 

beheer, de uitvoeringskosten 

van RVO en de nodige 

monitoring onvoldoende in 

beeld. 

 Deze kosten waren 

onvoldoende in beeld 

bij eerdere ramingen. 
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 Besloten is om deze kosten niet 

op te vangen binnen het budget 

dat beschikbaar is voor de 

agrariërs, maar deze extra ten 

laste van het programma te 

brengen.  

 Meevallers zijn de ingezette 

beschikbare POP2-middelen en 

nog beschikbare middelen uit 

het pMJP 2007-2013. 

 De decentralisatie ging gepaard 

met een overgang van 

kasstelsel (Rijk) naar lasten-

batenstelsel (provincies). Dit 

heeft tot gevolg dat de kosten 

in 1 jaar boekhoudkundig 

gezien twee keer genomen 

moet worden. 

 Provinciale keuze om 

deze kosten niet ten 

laste te brengen van 

agrarisch natuur- 

beheerders 

 

 Provinciale keuze om 

deze meevallers in te 

zetten 

 

 Uitspraak accountant 

Provinciale 

proces- en 

uitvoerings-

kosten  

(regelproces 

natuur) 

 

€ 5,7 mln.  Provinciale Staten heeft 

besloten om voor het eerste 

deel van de programma- 

periode (voor de periode 2015 

tot en met 2020) de inzet van 

provinciaal personeel ten laste 

van het natuur programma te 

brengen. In de doorrekening 

van het model is er overigens 

van uitgegaan dat deze 

kostenpost na 2020 komt te 

vervallen. 

 Provinciale keuze om 

deze lasten toe te 

rekenen aan het 

programma 

 

Daarnaast zijn er nog enkele generieke aspecten die tot mee- en tegenvallers hebben geleid. 

De financiële consequenties daarvan zijn verwerkt in bovengenoemde onderdelen van de 

Friese Natuuropgave 2014-2027. Het gaat om de volgende zaken: 

 

Verandering Toelichting (extern/intern)  

Afroming 

indexatie 

rijksmiddelen 

Provinciale Staten heeft besloten tot het afromen 

van 1% indexatie van rijksmiddelen (vanaf 2017 

tot en met 2018). Hiermee wordt vrij besteedbare 

ruimte gerealiseerd voor de uitvoering van het 

collegeprogramma. Dit werkt door in alle 

prestatievelden waarvoor Rijksmiddelen 

beschikbaar zijn. 

 Provinciale keuze om 

deze afroming ten 

laste van het 

programma te 

brengen. 

Indexatie Bij de inrichting van de gedecentraliseerde 

Natuuropgave waren verschillende bedragen 

zowel aan de kostenkant als aan de 

opbrengstenkant slechts beschikbaar als 

nominale getallen. In het model zijn deze waar 

nodig geïndexeerd.  

 De indexatie is in de 

eerste ramingen niet 

doorgevoerd op alle 

posten. 
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3. Het dekkingsprobleem voor de Natuuropgave is een opgave die zich niet alleen 

voordoet bij Provincie Fryslân. 

Een vergelijking met andere provincies laat zien dat het dreigende tekort niet uniek is voor  

Fryslân. In de recente PBL-evaluatie staat dat de ‘provincies verwachten dat de ontvangen 

rijksmiddelen niet voldoende zijn voor het realiseren van de Europese biodiversiteits-

verplichtingen’. Uit het PBL-onderzoek blijkt verder dat een aantal provincies heeft besloten 

om uit eigen middelen (substantieel) bij te dragen aan de (inter)nationale natuurdoelstelling 

en/of kostenbesparingen door te voeren. Uit een verkenning bij andere provincies, in het 

kader van dit onderzoek, blijkt dat de meeste provincies uitgaan van een sluitende begroting 

voor de totale Natuuropgave (na inzet van de eigen middelen). De onzekerheid zit in de 

vraag of de middelen ook voldoende zijn om de Europese biodiversiteitsverplichtingen te 

realiseren. En in de vraag of begrote EU-subsidies én bijdragen door derden gerealiseerd 

kunnen worden. 

 

4. De provincie heeft geen acuut liquiditeitsprobleem rond de Friese Natuuropgave 

2014-2017 dat in de Programmabegroting 2018 moet worden aangezuiverd. 

Uit ons onderzoek blijkt dat de provincie geen acute liquiditeitsproblemen heeft ten aanzien 

van de Friese Natuuropgave 2014-2027. In de periode 2014-2016 zijn minder middelen 

uitgegeven dan er binnenkwamen (onder andere doordat er minder grond is aangekocht  

dan gepland). Ook zijn niet alle uitgaven voor 2017 en 2018 al verplicht/vastgelegd (onder 

andere voor de aankoop en inrichting gronden en voor de uitvoering van het Agrarisch 

Natuurbeheer). Hiermee beschikt de provincie over voldoende middelen en flexibiliteit om  

in 2017 en 2018 uitvoering te geven aan de Friese Natuuropgave. Dat neemt niet weg dat  

er op korte termijn behoefte is aan een samenhangend pakket maatregelen om het 

geprognosticeerde tekort te voorkomen. Elk jaar dat gewacht wordt nemen de beïnvloedings-

mogelijkheden substantieel af. 

 

  
 

5. Onder een groot deel van de Friese Natuuropgave 2014-2017 liggen afspraken met 

het Rijk en derden. 

Aan de internationale natuuropgave zijn kwantitatieve afspraken en faseringen gekoppeld. 

Dit gaat om aan te kopen, in te richten gronden en te beheren gronden. Voor de aankoop 

van gronden gaat het om 1.068 ha. Behalve over volume zijn er ook afspraken gemaakt over 

doelbereik. Deze zijn gekoppeld aan het creëren van de condities waarin de biodiversiteit 

kan toenemen. Met de decentralisatie heeft de provincie veel vrijheid gekregen in de wijze 

waarop deze doelen worden bereikt. Dan gaat het over de wijze waarop de gebieden worden 

ingericht en beheerd. Voor de beheeropgave geldt evenwel dat recent een groot aantal 

nieuwe contracten is gesloten met (beherende) organisaties.  
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Eventuele wijzigingen kunnen pas na 4 à 6 jaar worden doorgevoerd. Voor de ontwikkel- 

opgave ligt er minder vast. Wel loopt er een aantal onderhandelingen met grondeigenaren. 

Als betrouwbare overheid zal het voor vergevorderde onderhandelingen wenselijk zijn om 

het transactieproces af te ronden. De vastliggende afspraken beperken de bijsturings- 

mogelijkheden voor de provincie. Er is met name vrijheid bij het al dan niet aankopen van 

gronden voor niet-internationale natuur, het aanpassen van de beheerafspraken na afloop 

van de huidige contracten of het zoeken van alternatieve vormen van inrichting en beheer 

binnen de uitgangspunten gericht op het bereiken van de natuurdoelstellingen.  

 

6. Geprognosticeerd tekort bevat verschillende risico’s.  

Binnen de Friese Natuuropgave 2014-2017 is een aantal risico’s te identificeren. Wij 

beoordelen deze risico’s als gebruikelijk voor dit type grootschalige programma’s. De 

urgentie zit in het monitoren van de risico’s en het formuleren van maatregelen om het  

risico te voorkomen. Wanneer de maatregelen niet of niet voldoende genomen worden, 

kunnen de beschreven risico’s oplopen tot meerdere miljoenen per risico. Afhankelijk van  

de kansrijkheid en de samenloop van risico’s is er sprake van een aanmerkelijk cumulatief 

risico. Deze raming is bedoeld om een eerste gevoel te krijgen bij de omvang. Financiële 

uitwerking daarvan vraagt een nadere uitwerking.  

Onderstaande risico’s zijn toegelicht in bijlage 1: 

 

 Financiële effect Kans 

 Niet tijdig realiseren van 

de totale Natuuropgave  

Afhankelijk van politieke 

besluitvorming op 

rijksniveau 

Er is een reële kans dat 

delen van de Natuuropgave 

of biodiversiteitsdoelen niet 

gehaald worden in 2027.  

 Niet realiseren van 

reeds aangekondigde 

bezuiniging 

natuurbeheer  

- - Er is een reële kans dat de 

bezuiniging niet volledig 

wordt gerealiseerd.  

 Niet realiseren geplande 

eigen bijdrage van 15%  

- - Er is een reële kans dat de 

15% bijdrage niet volledig 

wordt gerealiseerd. 

 Verzoek om uitkering 

vaartoeslag;  

- PM 

 Niet terugbetalen lening 

aan ANB-collectieven 

+/- PM 

 Inzet POP3- en 

ontvangen POP4-

middelen  

- - Afhankelijk van politieke 

besluitvorming op rijksniveau 

 Financiering extra inzet 

projectorganisatie 

- Afhankelijk van (politieke) 

besluitvorming binnen de 

provincie 

 Verandering in de 

grondprijs  

PM Afhankelijk van 

marktontwikkeling 

 Niet ontvangen 

geplande rijksbijdragen 

Afhankelijk van politieke 

besluitvorming op 

rijksniveau 

PM 

 

Binnen de ontwikkelopgave zit een post onvoorzien van € 14,8 miljoen. Voor de totale Friese 

Natuuropgave 2014-2027 is evenwel geen eigen risicobuffer opgenomen. 
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Hoofdstuk 3  

Oplossingsrichtingen 

Het tweede deel van het onderzoek richtte zich op de vraag welke oplossingsrichtingen er 

zijn om het geprognosticeerde tekort te verminderen. Hiertoe zijn er op basis van onze eigen 

analyse en een werksessie met de provincie verschillende maatregelen geïdentificeerd. 

Hieronder presenteren wij de mogelijke maatregelen. Waar mogelijk binnen de scope van  

dit onderzoek is er een berekening gemaakt van wat de impact zou kunnen zijn van de 

maatregel. Tenzij anders aangegeven, zijn de indicatieve berekeningen het resultaat van het 

aanpassen van één parameter is het nieuw ontwikkelde model. De verschillende 

maatregelen kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden. Om die reden kunnen de indicatieve 

besparingen veelal niet worden opgeteld. De rekenkundige analyse is bedoeld om een 

gevoel van grootte te krijgen bij de mogelijke maatregelen.   

 

Kader | Aandachtspunt bij de gepresenteerde oplossingsrichtingen 

Geen van de hieronder gepresenteerde maatregelen is eenvoudig te realiseren. Voor de 

uitvoering van de maatregelen is afstemming met (maatschappelijke) partners of andere 

overheden noodzakelijk. De maatregelen kunnen substantiële gevolgen hebben voor de 

financiering van verschillende organisaties. Het financiële effect van de maatregel zal 

gewogen moeten worden tegen het draagvlak in ‘de mienskip’. Ook kunnen maatregelen  

op één programmaonderdeel gevolgen hebben voor (risico’s) binnen andere programma-

onderdelen. Het is dan ook niet mogelijk om de onderstaande getallen 1 op 1 bij elkaar op te 

tellen. Nader uitwerking is noodzakelijk voorafgaand aan besluitvorming. 

3.1 Herijken van classificatie voor natuurbeheer en inrichting 

De verschillende (nieuwe) natuurgebieden hebben een specifieke classificatie gekregen (in 

de vorm van de natuurdoeltypen). Per gebied is bepaald welke soort beheervergoedingen 

erop van toepassing zijn en/of (voor nieuwe natuur) welke kwaliteit van de inrichting wordt 

nagestreefd. Veelal zijn hieraan in IPO-verband normbedragen gekoppeld. Ten aanzien van 

deze gebieden zijn er ook andere keuzes mogelijk. Een voorbeeld is het niet langer 

verstrekken van een beheervergoeding voor bepaalde gronden waarop een grote mate van 

agrarisch medegebruik mogelijk is. Een ander alternatief is het niet langer uitkeren van de 

recreatietoeslag voor opengestelde natuurgebieden. Bij een slimme herijking zijn er 

mogelijkheden om de kwaliteit van de Natuuropgave en biodiversiteitsdoelen overeind te 

houden tegen lagere kosten. Hieronder is een indicatie gegeven van de financiële impact 

van de mogelijke maatregelen binnen deze oplossingsrichting. 

 

 Laag Hoog 

Verlagen recreatievergoeding € 4,3 mln. € 8,6 mln. 

Andere doeltypen € 10,7 mln. € 21,5 mln. 

3.2 Een vertraagde uitvoering van de ontwikkelopgave 

Binnen het geactualiseerde rekenmodel voor de Friese Natuuropgave wordt uitgegaan van 

een volledige realisatie van de natuurontwikkelingsopgave voor 2027. Dit betekent een 

aanzienlijke versnelling van de aankoop en inrichting van nieuwe natuur ten opzichte van de 

uitvoeringspraktijk in de afgelopen periode (2014-2016). Met name vanwege het inregelen 

van de nieuwe werkwijze en het ontwikkelen van plannen conform de in het Grondbeleid 

beschreven processen is er de eerste jaren nog weinig grond verworven.  
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Verder blijkt de keuze om gronden alleen langs vrijwillige weg te verwerven niet bij te dragen 

aan voortvarende verwerving. Bij de risico’s is hier reeds op gewezen (inclusief op de 

mogelijkheid van een korting op rijksmiddelen). Vanuit het oogpunt van het terugbrengen van 

het geprognosticeerde tekort is een gefaseerde aanleg echter op korte termijn aantrekkelijk. 

Gronden hoeven pas later aangeschaft te worden, terwijl de structurele rijksbijdragen regulier 

binnenkomen. En gronden hoeven ook pas later in de tijd beheerd te worden. In de 

berekening is ervan uitgegaan dat de gronden in de periode tot 2027 gelijkmatig worden 

verworven. Dit leidt tot een reductie van gronden binnen de programmaperiode. Dat betekent 

echter wel dat de inrichting, de afwaardering en het beheer van een aanzienlijk deel van de 

gronden ten laste komt van een volgende programmaperiode. Vraagpunt is vanzelfsprekend 

of deze middelen dan beschikbaar zullen komen en of het Rijk zal instemmen met deze 

vertraging.  

 

 Laag Hoog 

Faseren van de aankoop en 

inrichting over de gehele 

programmaperiode 

€ 1,7 mln.* € 3,4 mln. 

3.3 Prioriteit geven aan geven aan afspraken met het Rijk en derden  

Wanneer de provincie bij de huidige budgetten alleen uitvoering zou geven aan de 

internationale ontwikkelopgave en beheeropgave, daalt het tekort met respectievelijk  

€ 30,2 miljoen en € 6,2 miljoen over de gehele programmaperiode. Hierbij wordt ervan 

uitgegaan dat lopende contracten met bijvoorbeeld terreinbeherende organisaties niet 

worden opengebroken. Dit betekent ook dat de volledige provinciale bijdrage wordt 

aangewend om de internationale opgave te realiseren.  

 

 Laag Hoog 

Aanpassen van de 

provinciale ontwikkelopgave 

€ 15,1 mln.  € 30,2 mln. 

Niet langer beheren natuur 

buiten de EHS 

€ 3,1 mln.* € 6,2 mln. 

3.4 Een bezuiniging op Agrarisch Natuurbeheer 

Het Agrarisch Natuurbeheer is begroot op € 14 miljoen aan bijdragen aan de agrariërs.  

Op dit moment is er voor iets minder aan feitelijke contracten afgesloten. De kosten voor 

RvO en monitoring komt boven op dit budget. Voor de (volgende) contractperiode kan  

ervoor gekozen worden deze kosten te dragen vanuit de € 14 miljoen. Dit heeft mogelijk  

wel consequenties voor de POP3- en POP4-cofinanciering die gekoppeld is aan de 

daadwerkelijke uitgaven aan de agrariërs. Een bezuiniging van € 1,— op dit onderdeel 

betekent dat € 3,— vanuit Europa komt te vervallen.  

 

 Laag Hoog 

Bezuiniging op Agrarisch 

Natuurbeheer 

€ 2,9 mln.  € 7,9 mln.  

3.5 Een bezuiniging op de inrichtingsopgave 

Het geprognosticeerde tekort gaat uit van een bepaald pakket aan maatregelen die 

noodzakelijk zijn om de (nieuwe) natuurgebieden in te richten. Eén van de 

oplossingsrichtingen is om dit goedkoper uit te voeren (minder zware maatregelen). 
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Rekenkundig is verkend wat een besparing van 15% op de inrichtingskosten zou 

betekenend. In de uitwerking zal dit gekoppeld moeten worden aan concrete maatregelen. 

 

Goedkoper inrichten  € 4,3 mln.*  € 8,6 mln. 

* Voor de oplossingsrichtingen gemarkeerd met een * is alleen het hoge scenario doorgerekend.  

Het lage scenario vormt telkens de helft van deze uitkomst. Dit is niet separaat berekend in het 

rekenmodel.  

3.6 Aantrekken van meer financiële middelen 

Er zijn verschillende mogelijkheden om aanvullende financiële middelen aan te trekken. 

Hieronder worden daartoe vier mogelijkheden geschetst. Binnen de scope van dit onderzoek 

zijn deze aanvullende bijdragen niet te monetariseren.  

 

1. Rijksfinanciering bepleiten 

In de PBL-evaluatie wordt aangegeven dat de provincies verwachten dat de ontvangen 

rijksmiddelen niet voldoende zijn voor het realiseren van de Europese biodiversiteits-

verplichtingen. Ons onderzoek onderschrijft die verwachting voor de Friese Natuuropgave 

2014-2027. Dit is aanleiding voor nadere afstemming met het Rijk en IPO-partners. Deze 

afstemming kan resulteren in een hogere rijksbijdrage.  

 

2. Zoeken naar aanvullende EU-financiering  

Binnen de EU-fondsen zijn er mogelijk aanvullende subsidiemogelijkheden. In zijn 

algemeenheid geldt dat EU-middelen vergezeld gaan van substantiële overheadkosten. 

Desalniettemin kan het een oplossing zijn voor specifieke plannen en projecten. 

 

3. Aantrekken van financiering van derden 

In het landelijke PBL-rapport worden voorbeelden gegeven van situaties waarin particulieren 

of bedrijven bijdragen aan de Natuuropgave. Veelal gaat dit om integrale gebieds- 

oplossingen waarin rode en groene functies gecombineerd worden. Ook via sociaal kapitaal 

en/of sponsoring zijn er mogelijkheden om aanvullende middelen aan te trekken. De 

opbrengst van deze oplossingsrichting is in het kader van dit onderzoek nog niet te 

monetariseren.  

 

4. Grotere provinciale bijdrage 

Op dit moment steekt Provincie Fryslân circa € 149,— miljoen aan eigen middelen in het 

realiseren van de Natuuropgave. Gelet op het geprognostiseerde tekort kan overwogen 

worden om aanvullende provinciale middelen in te zetten. Dit kan gericht zijn op aanvullende 

middelen om de Natuuropgave te realiseren. Het kan er ook op gericht zijn om eerder 

doorgevoerde bezuinigingen op het programma te compenseren (1% indexatie, 3% 

personeel et cetera). 
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Bijlage  1  

Risico’s 
 

Op basis van het geactualiseerde rekenmodel is er een reële inschatting gemaakt van het 

geprognosticeerde tekort op de beheer- en ontwikkelopgave. Een rekenmodel is gebaseerd 

op bepaalde aannames en heeft altijd te maken met risico’s en onzekerheden. Enkele 

kritische factoren in het rekenmodel zijn de fasering van de ontwikkelopgave, de realisatie 

van de bezuinigingsopgave op het natuurbeheer en het realiseren van de 15% eigen 

bijdrage op de natuurinrichting. Deze, en andere, zijn hieronder toegelicht: 

 

 Niet (tijdig) realiseren van de totale Natuuropgave. Uit onze analyse blijkt dat met name 

de ontwikkelopgave achterloopt op de planning. Dit heeft als risico dat de ontwikkel- 

opgave in 2027 niet is gerealiseerd. Dit valt samen met het landelijke beeld. De 

Natuuropgave valt grotendeels te kenmerken als een inspanningsverplichting. Alleen ten 

aanzien van de bestede POP3-middelen geldt een resultaatsverplichting. Ook is het 

mogelijk dat het Rijk een korting toepast op het niet voldoen aan de inspannings-

verplichting. De kans op en de effecten van dit risico zijn in het kader van dit onderzoek 

niet te monetariseren.  

 

 Niet realiseren bezuiniging natuurbeheer. De provincie heeft uitgesproken 30% te willen 

bezuinigen op natuurbeheer. In de recent gesloten contracten is een bezuiniging van  

9% gerealiseerd. Het rekenmodel gaat ervan uit dat de bezuiniging voor de volgende 

contactperiode alsnog wordt doorgevoerd. Het niet realiseren van die bezuinigings-

doelstelling heeft een negatief resultaat van tussen de € 5 (realiseren 15% bezuiniging)  

en € 16 miljoen (vasthouden aan gerealiseerde bezuiniging van 9%). De bezuiniging van  

30% is een substantiële opgave. De bezuinigingen kunnen weerstand oproepen bij 

eindbeheerders. De kans dat dit risico zich (deels) voordoet is reëel.  

 

 Bandbreedte risico (effect exclusief kans) 

 Laag Hoog 

Niet realiseren van die 

bezuinigingsdoelstelling 

4,7 mln. 16,4 mln. 

 

 Niet realiseren eigen bijdrage van 15%. De provincie gaat uit van een van 15%  

bijdrage aan de inrichtingskosten door de (toekomstige) beheerders. Dit sluit aan bij de 

landelijke doelstellingen. In het verleden heeft Provincie Fryslân deze bijdrage niet 

geëffectueerd. Het is de vraag of de provincie in staat is deze maatregel te effectueren. 

Wanneer de bijdrage niet 15%, maar slechts 5% is dan heeft dat een financieel effect 

van € 3,5 miljoen. De kans dat dit risico zich (deels) voordoet is reëel.  
 

 Bandbreedte risico (effect exclusief kans) 

 Laag Hoog 

Niet realiseren eigen bijdrage 5,7 mln. 17,1 mln. 
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 Vaartoeslag. Op grond van de geldende regels kunnen beherende organisaties in 

bepaalde gevallen een toeslag krijgen als de door hen beheerde locaties niet over de 

weg bereikbaar zijn. Deze vergoeding kan op basis van normbedragen fors oplopen (tot 

een toeslag van bijna 90% van de reguliere beheervergoeding). Uit een vergelijking met 

andere provincies blijkt de vaartoeslag niet een-op-een wordt uitgekeerd conform de 

normbedragen. Maatwerk staat voorop. Bovendien dient de provincie gebieden die in 

aanmerking komen voor een vaartoeslag expliciet aan te duiden. Provincie Fryslân heeft 

tot op heden geen gebieden aangewezen. De kans dat de provincie gedwongen wordt 

substantiële vaartoeslagen te verstrekken is beperkt. De kans op en de effecten van dit 

risico zijn in het kader van dit onderzoek niet te monetariseren.  

 Niet terugbetalen lening aan ANB-collectieven. Op dit moment werkt de provincie samen 

met zeven collectieven voor de uitvoering van Agrarisch Natuurbeheer. Voor de 

uitvoering van hun werkzaamheden heeft de provincie een lening verstrekt aan deze 

collectieven. Het model gaat ervan uit dat alle collectieven hun lening conform afspraak 

terugbetalen. De kans op en de effecten van dit risico zijn in het kader van dit onderzoek 

niet te monetariseren 

 Financiering extra inzet projectorganisatie. Bij de decentralisatie heeft het college van 

GS besloten de projectorganisatie te versterken ten laste van het programmabudget. 

Daarvoor is 3% van de rijksmiddelen ingezet voor provinciaal personeel. Deze inzet  

 is geraamd voor de periode t/m 2020. Daarna moet de transitie van rijksbeleid naar 

provinciaal beleid zijn afgerond. De periode 2014 t/m 2016 toont verder aan dat het 

managen en uitvoeren van de Natuuropgave forse provinciale inspanningen vraagt.  

Het is aannemelijk dat ook vanaf 2021 versterking van de provinciale organisatie 

noodzakelijk is. Indien daartoe wordt besloten op het niveau van de 3%-norm, is er 

aanvullend € 8,6 miljoen noodzakelijk.  

 

 Bandbreedte risico (effect exclusief kans) 

 Laag Hoog 

Financiering extra inzet 

projectorganisatie 

4,3 mln. 8,6 mln. 

 

 Verandering in de grondprijs. In het geactualiseerde model zijn de uitkomsten van 

actuele grondtaxatie en waarderingen verwerkt. Dit heeft geresulteerd in een hogere 

grondprijs als input voor het rekenmodel. Dit heeft een negatief effect gehad op de 

uitkomsten van het model van € 8 miljoen. De grondwaarden kunnen naar de toekomst 

toe verder veranderen. Veranderingen naar boven toe leiden tot additionele aanschaf 

van gronden. Veranderingen naar beneden toe resulteren erin dat gronden die reeds  

in bezit zijn tegen een lagere prijs verkocht kunnen worden. De kans op en de effecten 

van dit risico zijn in het kader van dit onderzoek niet te monetariseren. 

 

 Niet ontvangen geplande rijksbijdragen. Het model gaat ervan uit dat de rijksbijdragen 

ongewijzigd blijven gedurende de gehele programmaperiode. Nieuwe beleidskeuzes op 

rijksniveau kunnen vanzelfsprekend wijzigingen. De impact daarvan is afhankelijk van 

politieke besluitvorming. De kans op en de effecten van dit risico zijn in het kader van dit 

onderzoek niet te monetariseren. 

 

 

 

 

 



ONDERZOEK NATUUROPGAVE 

20/22 

Bijlage  2  

Onderzoeksverantwoording 
 

Stappenplan 

Het onderzoek bestond uit drie stappen: 

 

 
 

Stap 1: opgave in beeld 

Deze stap richtte zich op de eerste twee onderzoeksvragen. 

 Hoe ‘hard’ zijn de geprognosticeerde tekorten op de Friese Natuuropgave 2014-2027? 

 Is de Friese Natuuropgave 2014-2027 (in omvang, ambitie, planning en kosten) reëel in 

relatie tot de beschikbare middelen? 

 

In deze stap werd het rekenmodel getoetst op de onderstaand kritische factoren. Het ging 

daarbij om een validatie van de gehanteerde input/variabelen in het model: 

 

Aannames Kritische factoren 

Natuuropgave (Ha) 

 Omvang 

 Kwaliteit 

 Uitsplitsing juridische resultaatsverplichting, 

inspanningsverplichting en autonome beleidskeuze  

 Onderbouwd overzicht bestaande voorraad binnen programma 

t.b.v. realisatie natuurdoelstelling  

Prijsstelling 

 Verwerving/verkoop 

 Inrichting 

 Beheer 

 Prognose ontwikkeling grondprijzen  

 Prognose prijsontwikkeling werken 

 Benchmark andere provincies 

Indexatie 

 Kosten 

 Inkomsten (dekking) 

 Aansluiting op marktontwikkeling 

 Aansluiting op beleidskeuzes 

Fasering  Onderbouwing prioriteitstelling en einddatum programma 

Proceskosten  Onderbouwing prioriteitstelling en einddatum programma 

 Benchmark andere provincies 

Projectrisico’s Aandacht besteed aan impact 

 Volatiliteit wijziging maatregelen 

 Toepassing scenario berekeningen 

 Impact interne rekenregels (o.a. kostentoerekening 

apparaatskosten en afdracht van en naar concern) 

Externe risico’s Aandacht besteed aan impact van mogelijke: 

 Verandering Wet & regelgeving (bijv. toepassing Vpb op 

onderdelen en kosten Rvo) 

 Veranderend draagvlak voor beleid 

 Economische ontwikkeling (bijv. vrijgave melkquota) 
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Tijdens de uitvoering van deze stap bleek dat de beschikbare businesscase van de provincie 

onvoldoende houvast bood voor de beantwoording van de vraagstelling. Gelet daarop is er 

een tussenstap ingelast om een nieuw rekenmodel te ontwikkelen, waarin kosten en 

dekkingsmiddelen op programmaniveau en voor de gehele looptijd in samenhang met elkaar 

worden gepresenteerd. Het gaat dus om een geïntegreerd exploitatiemodel voor beheer en 

ontwikkeling. Het werken met beheerexploitaties geeft een goed inzicht in de ontwikkeling 

van de financiën gedurende een programmaperiode. Het werken met meerjarige 

beheerexploitaties is nog geen gemeengoed binnen de Natuuropgave voor provincies. Een 

van de vraagpunten is hoe er wordt omgegaan met bijvoorbeeld fondsvorming om fluctuaties 

te kunnen opvangen. Het rekenmodel is zelfstandig ontwikkeld door Provincie Fryslân onder 

aansturing van BMC Advies. De input (variabelen) voor het model zijn gevalideerd door  

BMC Advies. De rekenkundige werking van het model is gevalideerd door RH-DHV. In deze 

samenhang geeft het nieuwe rekenmodel een reëel beeld van de uitkomsten. 

 

Uitgangspunten bij het opstellen van het nieuwe rekenmodel zijn: 

 Vastgelegde beleidskeuze zijn 1 op 1 opgenomen in het model. 

 Bedragen worden structureel geïndexeerd (tenzij expliciet is vastgelegd dat bijdragen 

door derden niet worden geïndexeerd). 

 Lopende contracten met derden worden 1 op 1 opgenomen in het model. 

 Realisatie van de volledige Natuurontwikkelingsopgave (internationale en provinciale 

opgave) in 2027 (conform de besluitvorming in PS van 22 januari 2014 en de 

portefeuillestrategie).  

 

Op basis van dit hernieuwde rekenmodel konden de onderzoeksvragen conform de 

oorspronkelijke aanpak beantwoord worden. Daarbij zijn ook de risico’s in beeld gebracht. 

Op basis van door BMC Advies geselecteerde variabelen heeft Provincie Fryslân de 

financiële consequenties waar mogelijk uitgerekend binnen het herijkte rekenmodel. Deze 

zijn opgenomen in de rapportage.   

 

Stap 2: oplossingsrichtingen 

Deze stap was gericht op de beantwoording van de derde onderzoeksvraag: 

 Welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar om de Friese Natuuropgave 2014-2027 te 

realiseren binnen de financiële kaders? 

 

In enkele werksessies met Provincie Fryslân zijn oplossingsrichtingen geïdentificeerd. Deze 

zijn gecompleteerd op basis van landelijk onderzoek en de ervaring van BMC Advies. Dit 

heeft geresulteerd in een pakket van 19 mogelijke maatregelen:  

 

 richting 1.a    aankopen minder natuur, 200 ha minder, dus 1428 ha 
 richting 1.b    aankopen minder natuur, 400 ha minder, dus 1228 ha 
 richting 1.c    later aankopen natuur 
 richting 2.a.1 kosten monitoring en RvO ten laste van beschikbaar totaal budget ANB 

vanaf 2017 
 richting 2.a.2 kosten monitoring en RvO ten laste van beschikbaar totaal budget ANB 

vanaf 2014 
 richting 2.b    ruimte in huidige contracten niet meer opvullen  
 richting  3      bezuinigen op de inrichtingskosten van 15% 
 richting  4.a   geen middelen meer voor beheer buiten de EHS (vanaf 2023) 
 richting  4.b   geen middelen meer voor een aantal beheertypen (vanaf 2020 en 2023) 
 richting  5.a   totaal afschaffen recreatietoeslag natuurbeheer 
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 richting  5.b   recreatietoeslag natuurbeheer verminderen met 50% 
 richting  6      heroverweging van aantal natuur doeltypen (downgraden) met 100% 
 richting  6      heroverweging van aantal natuur doeltypen (downgraden) met 50%  
 richting  7.a   niet afromen van 1% Rijksmiddelen 
 richting 7b 1  niet doorbelasten 3% provinciale kosten op het programma vanaf 2014 
 richting 7b 2  niet doorbelasten 3% provinciale kosten op het programma vanaf 2017 
 richting 7.c    kasschuif 
 richting 7.d   geen bouwrente IKG vanaf 2014 
 richting 7.d   geen bouwrente IKG vanaf 2017  
 

Voor elk van deze maatregelen heeft BMC Advies de variabelen bepaald voor de financiële 

doorrekening in het hernieuwde rekenmodel. De doorrekening is conform deze variabelen 

uitgevoerd door Provincie Fryslân. Deze zijn (al dan niet gebundeld) gepresenteerd in deze 

rapportage. Op enkele onderdelen bleek de doorrekening niet mogelijk. In die gevallen is 

gekozen om ofwel geen getal op te nemen of de financiële aanname ter indicatie te baseren 

op de beschikbare financiële aannames van de provincie.  Daarbij heeft BMC Advies een 

marginale toets uitgevoerd. 

 

Stap 3: Synthese & advies 

Deze stap was gericht op het opstellen van de eindrapportage. Voorafgaand aan de 

rapportage zijn de tussentijdse bevindingen besproken met de opdrachtgever tijdens een 

zogenoemde reflectiesessie. Tevens is het concepteindrapport voor controle op feitelijke 

onjuistheden voorgelegd aan de opdrachtgever (hoor en wederhoor) 
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Onderwerp Uw brief m.b.t. voortgang realisatie Ecologische Hoofdstructuur Fryslân

Geachte heer De Vries,

Wij hebben uw brief van 6 april jl. over de voortgang van de realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur in Fryslân in goede orde ontvangen. Uit uw brief blijkt een grote betrokken
heid bij de natuuropgave in onze provincie. U maakt zich zorgen over de voortgang van de
Ecologische Hoofdstructuur (de ontwikkelopgave) en u geeft aan dat de provincie kansen
laat liggen. Ook merkt u op dat er zich een tekort aan middelen voordoet en u verzoekt de
provincie middelen beschikbaar te stellen voor de realisering van de EHS. U geeft aan graag
te willen meedenken in oplossingen voor de door u geschetste stagnaties.

Wij danken u voor uw betrokkenheid bij de natuuropgave in Fryslân.

De aandachtspunten die u benoemt, onderkennen wij en veel van de onderwerpen die u
benoemt komen ook naar voren in het onderzoek naar de natuuropgave dat het bureau BMC
voor ons heeft gedaan. In de vergadering van de Provinciale Commissie Landelijk gebied
(PCLG) van 12 mei a.s. worden de bevindingen uit dit onderzoek gepresenteerd.

In het onderzoek worden oplossingsrichtingen benoemd. De ambtelijke dienst krijgt de op
dracht om die in 2017 en begin 2018 verder uitte werken. Wij betrekken u, inclusief uw me
deondertekenaars Natuurmonumenten en de Friese Milieu Federatie en de andere leden van
de PCLG, uiteraard graag bij de uitwerking van die oplossingsrichtingen, omdat wij ons er
terdege van bewust zijn dat we zonder u en de mienskip de natuuropgave niet kunnen uit
voeren.
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Voor de uitvoering van de natuuropgave hebben wij alle creativiteit die binnen uw organisatie
en de mienskip aanwezig is hard nodig. Naast creativiteit vraagt dit van alle partijen flexibili
teit en de wil om samen naar oplossingen te zoeken.
Wanneer wij starten met de uitwerking van de oplossingsrichtingen krijgt u een uitnodiging
om hierover mee te denken en mee te werken.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

l.a.a.:
Friese Milieu Federatie, Agora 6, 8934 CJ Leeuwarden
Vereniging Natuurmonumenten, Postbus 9955, 1243 ZS ‘s Graveland

A.J. Berg, secretaris
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Periodeverslag periode 2014 - 2016 
“Program Lanlik Gebiet 2014 – 2020” 

Onderdeel Natuur 
 
 
  



Inleiding 
 
In dit verslag is beschreven wat er in de eerste drie jaar van de programmaperiode van het 
Program Lanlik Gebiet voor natuuropgave is gerealiseerd. Duidelijk wordt of de doelen voor 
het onderdeel natuur uit het programmaplan zijn gehaald. Wanneer dit niet het geval is staat 
in dit verslag waarom dit niet is gelukt.  
 
Wat is het Program Lanlik Gebiet 2014 – 2020? 
De provincie Fryslân investeert via het Program Lanlik Gebiet zeven jaar lang in de Friese 
natuur. Binnen dit programma wordt bijvoorbeeld de EHS afgerond. Hiervoor verwerft de 
provincie gronden die daarna worden ingericht als natuur. De provincie verbetert ook de 
kwaliteit van de Friese natuur door te investeren in de 17 Friese Natura2000 gebieden. Ook 
wordt het agrarisch natuurbeheer opnieuw vormgegeven. Hierdoor wordt jaarlijks rond de 
20.000 hectare landbouwgrond duurzaam beheerd.  
 
Vooraf alvast een korte terugblik op de inhoud van dit periodeverslag 
De afgelopen drie jaar bestonden veelal uit de voorbereiding van de uit te voeren maatrege-
len en afronding van projecten uit het vorige programma (het pMJP 2007 - 2013). Diverse 
beheerplannen Natura2000 zijn vastgesteld, waarna is gestart met het opstellen van uitvoe-
ringsprogramma’s voor deze beheerplannen. Verder is er gewerkt aan de afronding van nog 
lopende gebiedsinrichtingsprojecten uit het vorige programma voor het landelijk gebied, het 
pMJP. Op de volgende pagina’s staat een gedetailleerdere uitwerking van de werkzaamhe-
den in 2014, 2015 en 2016. 
 
 
  



1. Onderdeel Natuur 
Onder dit onderdeel uit het Program Lanlik Gebiet vallen onder andere de thema’s Ecolo-
gische Hoofdstructuur (EHS), Natuurbeheer binnen de EHS, uitvoering beheerplannen Natu-
ra2000 en beheer buiten de EHS. Per onderdeel staat op de volgende pagina’s beschreven 
wat de stand van zaken is. 
 

 Ecologische hoofdstructuur: 
Een belangrijk onderdeel van het Friese natuurbeleid is het realiseren en beschermen van 
de (herijkte) ecologische hoofdstructuur (EHS). In het Natuurpact is afgesproken dat de pro-
vincies, namens het Rijk, de aankoop en inrichting en het beheer regelen van de gronden die 
vallen binnen de  Europese EHS-verplichtingen. Deze internationale verplichtingen hebben 
betrekking op de Kader Richtlijn Water (KRW) en de Natura 2000/PAS. De internationale 
verplichtingen hebben de hoogste prioriteit bij het realiseren van de EHS. 
Bovenop deze internationale doelen wil de provincie met de vaststelling van de herijkte EHS 
ook een provinciale ambitie voor natuur realiseren. Hierbij ligt de prioriteit bij de gebieden 
Achtkarspelen Zuid, Beekdal Linde en Koningsdiep (prioritaire provinciale opgave). De overi-
ge provinciale opgave voor verwerving en inrichting komt in principe niet voor uitvoering in 
aanmerking gedurende de programmaperiode 2014-2020. Indien toch een zwaarwegend 
belang aanwezig is, kan hiervan door het College van Gedeputeerde Staten van afgeweken 
worden. In deze afweging zal het college de gevolgen voor de prioritaire opgave meewegen. 
De afgelopen jaren is binnen het programma ook gewerkt aan de afronding van de inrich-
tingsprojecten en subsidiebeschikkingen die al voor 1 januari 2014 in gang waren gezet. De-
ze projecten vallen veelal nog wel in overige provinciale opgave.  
Om de verwerving en inrichting van de gronden voor natuur en de daaruit voortkomende 
financiële consequenties te beheersen, zijn de portefeuillestrategie grond en de business 
case grond opgesteld. Deze zijn op 10 maart 2015 door het college van Gedeputeerde Sta-
ten vastgesteld.  
 
Realisatie EHS: verwerving 
De totale doelstelling voor verwerving voor de EHS ligt op ongeveer 2.500 hectare voor de 
periode 2014 – 2027. Hiervan liggen er bijna 1.200 hectares in de internationale opgave 
(KRW en Natura2000/PAS) en nog eens 440 hectares in de prioritaire provinciale opgave. 
Van deze 2500 hectare wil de provincie in de periode 2014 – 2020 (programmaperiode Pro-
gram Lanlik Gebiet) 857 hectare verwerven. In 2014-2016 is hiervan 367 hectare verworven.  
 

  Doelstelling ver-
werving 2014-2027 

Verworven in 2014 
- 2016 

Nog te verwerven 
hectares 

KRW/PAS 473  30,6 434 

Natura 2000 725 84 642 

Provinciale prioriteit 444 51 393 

Eindtotaal 1.6421 165,6 1.469 

Overige provinciale 
opgave 

905 202 703 

    

 

 Rechtstreekse verwerving of Particulier Natuurbeheer 
De provincie heeft zelf twee mogelijkheden om haar doelstelling voor natuurverwerving te 
realiseren. De provincie kan proberen gronden in haar bezit te krijgen (rechtstreekse verwer-
ving) of door Particulier Natuurbeheer (indirecte verwerving). Daarnaast kunnen terrein behe-
rende organisaties zelf ook grond verwerven. 

                                                
1
 Ten opzichte van het programmaplan is in dit schema een iets hogere verwervingsopgave opgeno-

men. Dit komt doordat er correcties zijn toegepast. Basis voor deze tabel is het IMNA. Het IMNA wordt 
ook gebruikt voor de Natuurrapportage aan het Rijk. 



 
Rechtstreekse verwerving 
Het beleid van de provincie is om grond op vrijwillige basis te verwerven (in plaats van ontei-
gening). Het blijkt echter moeilijk om gronden zelf in bezit te krijgen voor de ontwikkeling van 
de EHS. Landbouwers hebben te maken met onzekerheid over het landbouwbeleid en lage 
melkprijzen. Ze zijn daarom terughoudend in het verkopen van grond. Dit vertaalt zich weer 
in weinig investeringen. Alleen als er ruilgronden beschikbaar zijn, krijgt de provincie kansen 
om via kavelruil gronden voor de EHS vrij te maken. Als er geen ruilgrond beschikbaar is dan 
blijkt het binnen de huidige agrarische grondmarkt lastig om rechtstreeks grond te verwerven 
voor natuurontwikkeling.  
In de periode 2014 tot en met 2016 heeft de provincie 71,5 hectare grond binnen de prioritai-
re EHS aangekocht of via ruiling verkregen. 35 hectare hiervan is verworven voor de interna-
tionale opgave (KRW en Natura2000/PAS).  
 
SKNL en particulier natuurbeheer 
De andere mogelijkheid voor de provincie om natuurdoelen te realiseren is dat de eigenaren 
van grond deze zelf inrichten als natuur en daarna kiezen voor Particulier natuurbeheer. 
Grondeigenaren krijgen dan een vergoeding voor de afwaardering en de inrichting van gron-
den als natuur. Natuurgronden hebben een lagere economische waarde dan agrarische 
gronden. De vergoeding voor inrichting en afwaardering wordt uitgekeerd op basis van de 
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).  
 
Bij de SKNL is een hectare verworven voor de EHS zodra de grondeigenaar een kwalitatieve 
verplichting (KV) gevestigd heeft bij de notaris. Daarna vindt de uitbetaling van de subsidie 
plaats. Dat betekent dat de SKNL-aanvragen die beschikt zijn vanuit het pMJP 2007-2013, 
maar waarvan de kwalitatieve verplichting in januari 2014 nog gevestigd moest worden, 
meetellen in de verwervingsdoelstelling. In totaal is met deze SKNL-aanvragen de verwer-
ving van 293 hectare EHS gemoeid. Hiervan is voor 223 hectare de KV inmiddels gevestigd. 
Deze hectares zijn dus verworven. Voor nog eens 70 hectare zal dit in 2017 of 2018 gebeu-
ren. Een groot deel van de hectares liggen in de overige provinciale opgave. Dit komt omdat 
deze SKNL-aanvragen allemaal nog vallen onder het vorige programma. Toen werd nog 
uitgegaan van de realisatie van de volledige herijkte EHS.  
 
In de loop van 2016 heeft de Europese Unie de vernieuwde Subsidieregeling Kwaliteitsim-
puls Natuur en Landschap (SKNL) goedgekeurd. In mei 2016 heeft de eerste openstelling 
plaatsgevonden op basis van de nieuwe regeling voor in totaal 80 hectare. 
 
Verwerving door terrein beherende organisaties  
Het komt ook voor dat terrein beherende organisaties (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, It 
Fryske Gea of Natuurmonumenten) zelf gronden aankopen binnen de ecologische hoofd-
structuur. Ook deze gronden die zonder tussenkomst van de provincie worden aangekocht 
tellen mee voor het bereiken van de doelstelling. De terrein beherende organisaties hebben 
in de periode 2014-2016 in totaal 21 hectare verworven. 
 
  



 Realisatie ecologische hoofdstructuur: inrichting 
 

  

Totale Doel-
stelling EHS 
(2014-2027) 

Doelstelling te 
realiseren in 
de periode 
2014-2020 

Hectares On-
derhanden op 
1-1-2014  

Afgeronde 
hectares in de 
periode 2014 -
2016 

Aantal hecta-
res onder-
handen op 1-
1-2017 

KRW (interna-
tionaal) 1180 590 0 0 3 

N2000/PAS (in-
ternationaal) 1484 742 279 62 252 

Prioritaire pro-
vinciale opgave 1478 739 170 0 615 

Overige provin-
ciale opgave 948 474 634 65 637 

Eindtotaal 5090 2545 1083 127 1507 

 
Bij het schema: 
De natuurinrichtingsprojecten die in de periode 2014 – 2016 afgerond zijn maken veelal deel 
uit van het vorige programma (pMJP 2007-2013). Er zijn voorbereidingen gestart voor vier 
projecten die onder het nieuwe programma vallen. Dit zijn de projecten Beekdal-Linde 2014-
2015, de 2e module Koningsdiep, de inrichting Twizelermieden en de Oevers&Kaden herin-
richting Lits-Leijen. De werkzaamheden hadden voornamelijk betrekking op de voorbereiding 
van inrichtingsmodules en de bestekvoorbereidingen voor maatregelen. De projecten Beek-
dal-Linde 2014-2015 en de 2e module Koningsdiep zijn in de loop van 2016 in uitvoering 
genomen. Het project O&K herinrichting Lits-Leijen is inmiddels ook al afgerond.  
 
  



Inrichtingsprojecten via de provincie EHS voor de periode 2014-2020  
 

 
Voortgang inrichting EHS in ha’s 

 
 

 
Herkomst van de middelen voor inrichting per prioriteit 
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Lopende projecten inrichting EHS 

Projectnaam Afgerond 

Gebiedsontwikkeling 
Bûtenfjild 

2017 

Landinrichting Achtkars-
pelen Zuid 

Rohel west 
2017 
Overige tot 
2027 

Inrichting Twizeldermie-
den 

2017/2018 

Burgumer Mar en Leijen 2027 

Landinrichting Alde Fea-
nen en Life 

2027 

Landinrichting Swette de 
Burd 

2018 

Landinrichting Baardera-
deel 

2017 

Gebiedsinrichting Gaas-
terland 

2018 

Landinrichting Beekdal 
Linde 

Derde module 
2018 
Overig tot 
2027 

Inrichting Wolvega Zuid 2017 

Landinrichting Konings-
diep 

2027 

Inrichting De Dulf 2027 

Inrichting Oude Willem  2018 
 
 
 

Nieuwe natuur in de Saiterpolder in de Alde Feanen 
 
De Saiterpolder in het Natura2000 gebied de Alde Feanen is in 2015 omgevormd van een 
agrarische polder naar een Natuurgebied. Het gebied is nu geschikt als leefgebied voor de 
waterspitsmuis en de noordse woelmuis. In het gebied zijn kades aangepast en zijn sloten 
verbreed.  

 
 
Natuurbeheer binnen de EHS 
Een jaar nadat de gronden zijn ingericht als natuur en zijn afgewaardeerd kan de eigenaar 
een aanvraag indienen voor een vergoeding voor natuurbeheer op basis van het Subsidie-
stelsel Natuur en Landschap (SNL). In de periode 2014 – 2016 werd jaarlijks in Fryslân voor 
ruim 60.000 hectare natuur binnen de ecologische hoofdstructuur zo’n subsidie voor Natuur-
beheer verleend.    
 

 Natura2000 
Natura2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden die belangrijk zijn voor het duur-
zaam voortbestaan van de meest bedreigde soorten en habitattypen in Europa. In Fryslân 
zijn 20 gebieden aangewezen als Natura2000 gebied. Voor 12 van deze gebieden is de pro-
vincie Fryslân verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van de maatregelen uit de 
beheerplannen. De overige beheerplannen worden door het Rijk of door andere provincies 
vastgesteld.  
 
 



Programmatische Aanpak Stikstof 
Een deel van de Friese Natura2000 gebieden valt ook onder het PAS-programma. In de be-
heerplannen van deze gebieden zijn daarom PAS-maatregelen opgenomen. Het PAS-
programma is op 1 juli 2015 vastgesteld. Dit betekent dat de PAS-maatregelen uit deze be-
heerplannen op uiterlijk 1 juli 2021 moeten zijn uitgevoerd. In het najaar van 2016 is de afde-
ling Vastgoed gestart met het maken van een aankoopplanning voor de PAS-gronden, zodat 
de inrichtingsmaatregelen voor het einde van de PAS-periode kunnen worden afgerond. 
 
Planning vaststelling beheerplannen Natura2000 
In het schema “planning vaststelling Natura2000 beheerplannen” staat welke beheerplannen 
tot en met december 2016 zijn vastgesteld. Na vaststelling van een beheerplan start de ter-
mijn van zes jaar om de maatregelen uit het beheerplan uit te voeren. Voor alle Friese be-
heerplannen (ook de nog niet vastgestelde) zijn inmiddels meerjarige uitvoeringsprogram-
ma’s opgesteld. Dit ter voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen.  
 

Beheerplan Voortouwnemer 
voor de uitvoe-
ring: 

PAS gereed N2000 gereed 

Vlieland Fryslân 30-06-2021 December 2022 

Terschelling Fryslân 30-06-2021 December 2022 

Ameland Fryslân 30-06-2021 December 2022 

Schiermonnikoog Fryslân 30-06-2021 December 2022 

Noordzeekustzone RWS Nvt December 2022 

Waddenzee RWS Nvt December 2022 

Lauwersmeer Groningen Nvt Juli 2022 

Alde Feanen Fryslân 30-06-2021 Juni 2022 

Deelen Fryslân Nvt Oktober 2021 

Groote Wielen Fryslân Nvt November 2019 

Bakkeveense Dui-
nen 

Fryslân 30-06-2021 December 2022 

Wijnjeterperschar Fryslân 30-06-2021 December 2022 

Van Oord’s Mersken Fryslân 30-06-2021 December 2022 

Rottige Meenthe & 
Brandemeer 

Fryslân 30-06-2021 2023 (beheerplan moet nog 
worden vastgesteld). 

Friese Merengebied Fryslân Nvt September 2020 

Fochteloërveen Drenthe 30-06-2021 2023 (beheerplan moet nog 
worden vastgesteld). 

Drents Friese Wold Drenthe 30-06-2021 2023 (beheerplan moet nog 
worden vastgesteld). 

IJsselmeer RWS 30-06-2021 2023 (beheerplan moet nog 
worden vastgesteld). 

 
 
Stand van zaken maatregelen uit de beheerplannen 
In het onderstaande schema staat een totaal overzicht van alle maatregelen uit alle beheer-
plannen Natura2000. In het schema staat hoeveel maatregelen er per beheerplan moeten 
worden uitgevoerd en wat de stand van zaken is van de uitvoering van de maatregelen per 
beheerplan.  
 



 
 
 

Herstelplan voor het Eiland Griend 
Griend is van groot belang voor de bescherming van diverse vogelsoorten. Zonder mense-
lijk ingrijpen zal het eiland Griend verdwijnen. Het Herstelplan Griend heeft als doel een 
zandwal bij het eiland aanleggen, zodat het eiland weer de oorspronkelijk vorm krijgt en 
daarmee behouden blijft. Eind 2015 is hiervoor een subsidie van € 1,6 miljoen verleend 
aan de Vereniging Natuurmonumenten. De middelen komen uit het Beheerplan Natu-
ra2000 Waddenzee. Deze subsidie is vooruitlopend op de vaststelling van het Beheerplan 
Waddenzee verleend, zodat kon worden meegelift op de werkzaamheden die Rijkswater-
staat  toch al in het gebied gaat uitvoeren. Hierdoor kon een bedrag van minimaal € 
120.000,- worden bespaard.  
 
 
Sneekermeer: Tryntsje Pôle en Eva  
In 2014 en 2015 zijn in het kader van het Beheerplan Natura2000 Friese Merengebied 
meerdere eilandjes in het Sneekermeer hersteld. De eilandjes hebben daarmee weer een 
functie gekregen voor recreatie en natuurontwikkeling. Er worden nog drie van deze ei-
landjes hersteld in de Roospollen. 

 
 
 
 
 
 
 



Beheer buiten de EHS: Beleidskader “verdeling van beheergelden buiten de EHS” 
Eind 2015 heeft het college van Gedeputeerde Staten  van Fryslân het beleidskader “Verde-
ling van beheergelden Natuur buiten de EHS” vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de pro-
vincie vanaf 2016 omgaat de € 1,32 miljoen die jaarlijks voor beheer buiten de ecologische 
hoofdstructuur beschikbaar is. De beheergelden worden op basis van de onderstaande drie 
criteria verdeeld: 
1. Het draagt bij aan de EHS (robuust maken). 
2. Er is sprake van beheer van bijzondere soorten (Europese opgave). 
3. Er is sprake van voor Fryslân belangrijke natuurwaarden.  
Inmiddels is aan Staatsbosbeheer met terugwerkende kracht een vergoeding verstrekt voor 
het beheer van 3.155 hectare natuur buiten de ecologische hoofdstructuur. 
Het budget voor beheer buiten de EHS wordt ook ingezet voor het oplossen van een aantal 
urgente otterknelpunten. Voor de uitvoering van de maatregelen voor de twee meest urgente 
knelpunten is in het derde kwartaal van 2016 een opdracht verstrekt.  
 
Beheer buiten de EHS: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
In 2015 is het stelsel van agrarisch natuurbeheer anders georganiseerd. Hiervoor hebben de 
beheerders zich verenigd in zeven collectieven. Elk collectief heeft een gebiedsaanvraag 
voor zes jaar opgesteld. Hierin staat welke natuurdoelen het collectief wil realiseren en welke 
activiteiten daarvoor worden uitgevoerd. Op basis hiervan heeft de provincie subsidie toege-
kend. Driekwart van dit subsidiebedrag bestaat uit cofinanciering vanuit POP3. De provincie 
heeft gekozen voor deze nieuwe opzet om de effectiviteit van het ANLB te verbeteren. Hier-
door kan een grotere bijdrage geleverd worden aan behoud van natuur- en landschapswaar-
den en een vermindering van de uitvoeringskosten.  
 

Tabel verdeling beheertypen ANLb 

Beheertype Hectares 

Droge dooradering 260 

Natte dooradering 60 

Open akker 159 

Open grasland 15.025 

Eindtotaal 15.504 

 
Beheer buiten de EHS: Weidevogels 
Jaarlijks is er een openstelling van de subsidie voor biotoopverbetering Weidevogels. Hier-
mee is waterpeil verhoogd, zijn inrichtingsmaatregelen genomen en zijn gebieden tijdelijk of 
permanent onder water gezet (plasdras). Hierdoor is in 2014 en 2015 1.986 hectare weide-
vogelbiotoop verbeterd.  
In 2014 en 2015 zijn ook subsidies uitgekeerd voor de regeling “Vliegende Euro’s”. Middelen 
zijn ingezet om de nesten en jonge vogels extra te beschermen. Deze regeling gold alleen 
voor de grutto en tureluur en voor akkervogels.     
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