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Onderwerp : Aankoop van gronden voor natuur in relatie tot de uitwerking BMC

Geachte Statenleden,

In de media zijn onlangs berichten verschenen dat de provincie heeft besloten om
grondaankopen voor natuur 'on hold' te zetten. In deze brief willen wij uw Staten hierover
een nadere toelichting geven.

In mei 2017 (brief met kenmerk 1415592) hebben wij u geInformeerd over de resultaten van
een analyse die bureau BMC heeft uitgevoerd naar de kosten en baten van de Friese
natuuropgave. De conclusie van BMC is dat bij ongewijzigde uitvoering de provincie een
tekort heeft van € 56 mln. op de natuuropgave over de periode 2014 — 2027. Op dit moment
is er is geen acuut liquiditeitsprobleem. Wij willen echter voordat er een liquiditeitsprobleem
ontstaat, hierop anticiperen door oplossingen uit te werken. Die oplossingen brengen met
zich mee dat wij, tot besluitvorming in PS, tijdelijk stoppen met actieve grondaankoop voor
een deel van onze natuuropgave.

BMC heeft oplossingsrichtingen aangereikt om het voorziene tekort te voorkomen. GS werkt
deze oplossingsrichtingen momenteel uit in een aantal scenario's. Wij willen uw Staten deze
scenario's voorleggen. Het gaat daarbij om scenario's in een range van maximaal tot
mininnaal uitvoeren van de natuuropgave. Er zijn scenario's die binnen het beschikbare
budget blijven en scenario's waarvoor het huidige budget ontoereikend is. Uit dit palet
kunnen uw Staten vervolgens een keuze maken.Tijdens de uitwerking van het BMC advies
zijn de stakeholders in het landelijk gebied betrokken. Daarbij kijken we ook naar een
alternatief dat is aangedragen vanuit de mienskip, namelijk door de terreinbeherende
organisaties en de Friese Milieufederatie.
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In de scenario's die als uitgangspunt het huidige budget nemen, is de sturende factor het
aantal ha's nieuwe natuur die wij met het beschikbare budget kunnen realiseren. Deze
scenario's hebben daardoor effect op de lopende gebiedsontwikkelingen. Dat brengt het
risico met zich mee dat de provincie tussen nu en het moment van besluitvorming in PS
gronden aankoopt die in een of meerdere scenario's niet meer nodig zijn. Met als gevolg dat
die ha's daarna weer moeten worden verkocht. Op 22 februari zijn de gebiedscommissies
hierover door ons geInformeerd en wij zullen de commissies uiteraard goed meenemen in
het verdere proces.

Om uw Staten niet met voldongen feiten te confronteren is de gebiedscommissies gevraagd
om tot de besluitvorming in uw Staten niet actief grond aan te kopen. Uitzondering daarop
zijn grondaankopen voor de Kaderrichtlijn Water (479 ha). Grondaankopen voor de
Kaderrichtlijn Water vormen 30% van de totale verwervingsopgave in het huidige
uitvoeringsprogramma. Een groot deel van deze opgave ligt in de gebiedsontwikkelingen
Koningsdiep en beekdal Linde. Ook voor Natura 2000 kunnen, in overleg, nog aankopen
plaatsvinden. Waar afspraken reeds gemaakt zijn met grondeigenaren worden die
nagekomen.

Nadat uw Staten een besluit hebben genomen, wordt met de betrokken partijen, daaronder
de gebiedscommissies, bekeken wat er vervolgens gedaan moet en kan worden.

Gedeputeerde Staten van Fryslan,

R.E.131707:fs - Riemersma, MBA MOM, secretaris
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