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Oanlieding : Er is geconstateerd dat bij ongewijzigd beleid het 

uitvoeringsprogramma voor natuur in 2027 uitkomt op een tekort. 
Dit uitvoeringsprogramma geeft uitvoering aan door PS vastgesteld 
beleid in de Nota Natuer en Lanlik Gebiet (PS 27 juni 2012) en het 
Natuurpact dat is gesloten met het Rijk (PS 22 januari 2014). 
 

   
Europeesje 
kontekst 

: • Europese Vogel- en Habitatrichtlijn welke lidstaten verplichten 
om internationaal beschermde soorten te beschermen en te 
behouden. 

• Europese Kaderrichtlijn Water welke lidstaten voorschrijft dat de 
waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen 
(chemisch en ecologisch) moeten voldoen. 

• Europese cofinanciering POP3 wordt ingezet voor een aantal 
onderdelen van de natuuropgave (vooral agrarisch 
natuurbeheer en schadebestrijding ganzen) 

   
Koarte gearfetting : 

In 2016/17 heeft bureau BMC op verzoek van GS een analyse 
gedaan op de kosten en baten van het uitvoeringsprogramma 
natuur 2014 - 2027. Conclusie van BMC was dat bij ongewijzigd 
beleid het programma in 2027 uitkomt op een tekort van € 56 mln. 
Dat is een tekort van 5,9% op het totale budget voor de 
natuuropgave. In haar rapportage heeft BMC ook oplossings-
richtingen aangereikt om het tekort op te lossen. Daarop zijn door 
GS vier scenario’s uitgewerkt. Vanuit de mienskip is een aanbod 
gedaan voor de uitwerking van een alternatief, vijfde, scenario. Uw 
Staten wordt gevraagd een keuze te maken. 
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Beslútpunten : 1. In te stemmen met de notitie Natuur in Fryslân: haalbaar en 
betaalbaar - Uitwerking rapportage BMC. 

2. Kennis te nemen van het aanbod opgesteld door It Fryske Gea, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Bosgroep Noord-Oost 
Nederland en mede namens particuliere natuurbeheerders, 
LTO-Noord, Kollektivenberied Fryslân en de Friese Milieu 
Federatie voor een alternatieve uitwerking van de 
natuuropgave. 

3. Met het oog op het Right to Challenge, het aanbod van de 
partners  een serieuze kans te geven en gedurende een half 
jaar te laten uitwerken, waarbij het scenario Verzilveren 
Natuurlijk Kapitaal de terugvaloptie is. Bij de uitwerking van 
beide scenario’s dienen de gebiedscommissies actief 
betrokken te worden en dienen rol en positie van de 
gebiedscommissies te worden uitgewerkt. 

4. Voor een goede borging van governance de uitwerking van de 
volgende onderdelen als voorwaarden te verbinden aan de 
Right to Challenge die nu voorligt: 

a) Beoogde effecten van uitvoering via een Right to 
Challenge zijn vastgelegd. 

b) Te leveren prestaties (meetbaar) en financiering van de 
activiteiten zijn vastgelegd. 

c) Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
verschillende partijen in de samenwerking zijn 
vastgelegd. 

d) Eisen aan certificering van de bedrijfsvoering zijn 
vastgelegd. 

e) Richtlijnen voor uitvoering van activeiten waarvoor de 
provincie middelen beschikbaar stelt zijn vastgelegd. 

f) Risico’s, risicoverdeling en wijze van risicobeheersing 
zijn vastgelegd. 

g) Financiele en bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn 
vastgelegd. 

h) Informatievoorziening, zowel kwalitatief, kwantitatief, 
frequentie, door wie en aan wie zijn vastgelgd en 
afgestemd op de P&C  cyclus van de provincie en aan 
de jaarlijkse verantwoording van de provincies aan het 
Rijk over de voortgang Natuurpact. 

i) Tussentijdse evaluaties op basis van de geleverde 
informatie zijn vastgelegd. 

j) Informatievoorziening aan de provincie op het moment 
dat afgesproken prestaties niet gehaald dreigen te 
worden of indien bestuurlijke, financiële en/of andere 
risico’s zich (dreigen te) manifesteren is vastgelegd. 

k) Het aanbod dient te passen in de aanbestedingsregels 
van de provincie. 

5. De tijdelijke aankoopstop voor prioriteit 3 in de 
gebiedsontwikkelingen Achtkarspelen Zuid, Koningsdiep en 
Linde van kracht te laten blijven tot het moment van 
besluitvorming door PS over de scenario’s. 
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Taheakke : • Notitie Natuur in Fryslân: haalbaar en betaalbaar  - Uitwerking 
rapportage BMC 

• Advies Provinciale Commissie Landelijk Gebied aan GS 
•  Aanbod van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, Bosgroep Noord-Oost Nederland en 
mede namens particuliere natuurbeheerders, LTO-Noord, 
Kollektivenberied Fryslân en de Friese Milieu Federatie voor 
een alternatieve uitwerking van de natuuropgave. 

• Beknopte rapportage onderzoek ‘Natuuropgave’ door BMC / 
Metafoor 

• Brief gebiedscommissie Beekdal Linde aan GS 
• Brief gebiedscommissies aan GS over BMC-traject 
• Bijlage brief gebiedscommissies Achtkarspelen aan GS 
• Mail van de Gebiedscommissies met reactie op de 2e 

bijeenkomst met de groene organisaties 
 
Verder beschikbaar: 
• Rapportage BMC, op 10 mei 2018 toegezonden aan PS 

(kenmerk: 1415594) 
• Lerende Evaluatie Natuurpact, op 14 maart 2017 toegezonden 

aan PS (kenmerk: 01403065) 
• Brief van GS over tekorten op de natuuropgave, toegezonden 

aan PS op 10 maart 2015 (kenmerk: 01197569) 
• Natuurpact (PS 22 januari 2014) 
• Nota Natuer en Lanlik Gebiet  (PS 27 juni 2012) 
• Bestuursakkoord Natuur (PS 21 december 2011) 
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Taljochting :  
   
Kontekst : In 2011 sloten Rijk en provincies het Bestuursakkoord Natuur 

over de decentralisatie van het natuurbeleid. PS heeft niet 
ingestemd met dat akkoord maar wel besloten mee te werken 
aan de uitvoering (PS 21 december 2012). De decentralisatie 
ging gepaard met een forse bezuiniging. PS heeft in de 
Natuer en Lanlik Gebiet  (27 juni 2012) vastgelegd hoe daar 
mee om te gaan.  
 
Op 22 januari 2014 heeft PS ingestemd met het Natuurpact. 
Het Natuurpact is een afspraak tussen Rijk en provincies 
(IPO) en bevat aanvullende afspraken op het 
Bestuursakkoord Natuur. Daarbij kwam ook extra budget 
beschikbaar. De focus in het Natuurpact ligt op internationale 
natuurdoelen waarvoor de lidstaat Nederland 
verantwoordelijk is in het kader van Europese wet- en 
regelgeving. 
 
De vertaling naar de uitvoering vond plaats in 2014 met het 
uitvoeringsprogramma Natuer en Lanlik Gebiet 2014 – 2020 
(met een doorkijk naar 2027). Al in 2015 bleek uit berekenin-
gen van de dienst dat opgave en middelen door verschillende 
oorzaken niet in balans waren waardoor een tekort dreigde. 
PS is hierover in 2015 door GS geïnformeerd (brief met ken-
merk 01197569). 
 
Omdat in 2016 het tekort verder dreigde op te lopen heeft 
bureau BMC, op verzoek van GS, een analyse gedaan op 
kosten en baten van het programma. Uit het onderzoek van 
BMC blijkt dat: 
1. Bij ongewijzigd beleid het programma in 2027 uitkomt op 

een tekort van € 56 mln. Dat is een tekort van 5,9% op 
het totale budget voor de natuuropgave. 

2. De Friese Natuuropgave 2014-2027 (in omvang, ambitie, 
planning en kosten) niet reëel is relatie tot de beschikbare 
middelen. 

3. Gegeven de lange looptijd van het programma, de 
complexiteit en de afhankelijkheid van partners, deze 
uitkomst onzekerheden en risico’s kent. BMC ziet 
evenwel een groot aantal mogelijke oplossingsrichtingen. 

 
De analyse van BMC is PS in mei 2017 toegezonden (brief 
met kenmerk 1415594). 
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Moties 
Op 28 juni 2017 heeft PS bij de kadernota 2018 een motie 
(1565) van de VVD aangenomen waarin zij GS verzoeken De 
uitkomsten van de financiële consequenties met betrekking 
tot de natuuropgaven voor Fryslân in IPO verband onder de 
aandacht te brengen en als daar aanleiding toe is als 
provincies gezamenlijk richting Rijk op te trekken. Deze motie 
is meegenomen in de uitwerking van BMC. De driejaarlijkse 
evaluatie van het Natuurpact worden door IPO en Rijk gezien 
als de momenten om een gesprek over middelen en/of 
ambities aan te gaan. Het IPO heeft zelf ook vastgesteld dat 
er op termijn tekorten ontstaan. De insteek van ons college is 
om bij deze gesprekken aan te dringen op een haalbare en 
betaalbare natuurontwikkeling in het kader van het 
natuurpact. De tweede evaluatie van het Natuurpact is dit 
jaar gestart en komt gereed in 2019. 
 
Kadernota 2019 
In de analyse van de tekorten bij het uitvoeringsprogramma 
natuur door BMC is gebleken dat de rente en aflossing van 
oude Convenantsleningen Groenfonds vanaf 2016 ten laste 
van de Natuurpactmiddelen in het uitvoeringsprogramma 
worden gebracht. Per 1 januari 1998 zijn er echter middelen 
aan het provinciefonds toegevoegd ter dekking van deze 
kosten. In 2007 zijn deze middelen meegenomen bij het 
instellen van het tijdelijk budget FYLG (Frysk 
Ynfesteringsbudzjet Lanlik Gebiet). Na afloop van het 
programma in 2013 zijn de structurele middelen uit het FYLG 
weer voor natuur in de begroting opgenomen. Hierbij is geen 
rekening gehouden met de jaarlijkse last van € 1,3 miljoen 
voor rente en aflossing op de lening groenfonds. Tot en met 
2015 konden de lasten nog uit de restmiddelen van het FYLG 
betaald worden. Uit de juridische analyse van het Natuurpact 
door TRIP-advocaten is gebleken, dat de provincie eraan 
gehouden is om de Natuurpactmiddelen gericht in te zetten. 
Daarom hebben wij bij de kadernota 2019 voorgesteld om 
rente en aflossing alsnog als aparte begrotingspost op te 
nemen en dit te dekken uit het begrotingssaldo. 
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Juridische analyse Bestuursakkoord Natuur en Natuurpact 
TRIP-advocaten heeft op verzoek van GS het 
Bestuursakkoord Natuur en het Natuurpact geanalyseerd op 
juridische verplichtingen. De belangrijkste conclusie van TRIP 
is dat de gemaakte afspraken tussen Rijk en provincies 
bestuurlijk zijn en het om een inspanningsverplichting gaat. 
De provincie dient de beschikbare middelen gericht in te 
zetten voor het realiseren van internationale natuurdoelen. 
Het jaar 2027 is geen juridisch harde datum, maar is ook een 
bestuurlijke afspraak. Wel wordt bijzondere aandacht 
gevraagd voor de realisatie van de doelen van de 
Kaderrichtlijn Water (KRW), waarvoor wel 2027 als 
einddatum geldt. Ten aanzien van onteigening concludeert 
TRIP dat de provincie het instrument onteigening mag 
inzetten, maar daartoe niet verplicht is door het Natuurpact. 
Het is aan de provincies vrij te bepalen hoe de ambities uit 
het Natuurpact te realiseren. 

   
Probleemstelling : Uit het onderzoek van BMC blijkt dat de Friese natuuropgave 

2014-2027 (in omvang, ambitie, planning en kosten) niet 
reëel is relatie tot de beschikbare middelen. En daardoor in 
2027 uitkomt op een tekort van € 56 mln. Dat is een tekort 
van 5,9% op het totale budget voor de natuuropgave. 
 
Het huidige uitvoeringsprogramma beschikt over voldoende 
liquiditeit om tot in 2021 in de huidige vorm door te kunnen.  
 
Vertrekpunt voor GS is dat dit probleem niet mag worden 
doorgegeven aan een nieuw college. Het college wil een 
haalbare en betaalbare natuurontwikkeling. Dat betekent dat 
niet meer natuur moet worden aangelegd dan dat ook 
beheerd kan worden. Alleen zodoende kan maximaal 
natuurrendement gehaald worden. Daarom legt GS nu een 
aantal oplossingen in de vorm van scenario’s voor aan uw 
Staten.   

   
Probleemanalyze : De uitvoering van het Friese natuurbeleid vindt plaats via het 

Program Natuer en Lanlik gebiet 2014 – 2020 (met een door-
kijk naar 2027). Dit uitvoeringsprogramma kent voor natuur 
de volgende onderdelen: 
• Uitvoering beheerplannen Natura 2000 (inclusief PAS) 
• Realisatie van nieuwe natuur binnen het Natuur Netwerk 

Nederland 
• Beheer van natuur binnen en (buiten het Natuur Netwerk 

Nederland 
• Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
• Schadepreventie en -bestrijding door wilde dieren (Fau-

nafonds, onder andere ganzen) 
• Uitvoering nieuwe Wet Natuurbescherming 
• Provinciaal weidevogelbeleid. 
• Proceskosten natuur 
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BMC heeft voor elk onderdeel een financiële balans over de 
periode 2014 – 2027 opgesteld. Bij de uitwerking is gecon-
stateerd dat er op enkele onderdelen correcties (zowel posi-
tief als negatief) nodig zijn op de analyse van BMC. Deze 
correcties zijn nodig gebleken door dubbelteling van enkele 
maatregelen voor Natura 2000 (doordat in meerdere beheer-
plannen dezelfde maatregelen waren opgenomen), doordat 
op sommige punten de situatie is veranderd en doordat een 
door BMC gedane aanname over kostenbesparing op natuur-
beheer niet haalbaar bleek.  
 
Uitvoering beheerplannen Natura 2000 (inclusief PAS) 
Fryslân kent 20 Natura-2000 gebieden. Natura 2000 is een 
Europees netwerk van natuurgebieden die belangrijk zijn 
voor het duurzaam voortbestaan van de meest bedreigde 
soorten en habitattypes in Europa. Voor elk gebied geldt een 
beheerplan. In de beheerplannen staan maatregelen opgeno-
men, die moeten zorgdragen voor een gunstige staat van in-
standhouding van soorten en hun habitat. Voor de maatrege-
len zijn Natuurpactmiddelen beschikbaar. Daarnaast zijn voor 
de PAS maatregelen POP3 middelen als cofinanciering be-
schikbaar. BMC komt voor dit onderdeel op een tekort van € 
6 mln. Dat wordt veroorzaakt door kosten voor het projectbu-
reau PAS bij BIJ12, kosten voor monitoring natuurkwaliteit en 
kosten voor de inzet van RVO inzet van POP3 middelen. Bij 
de uitwerking van oplossingsrichtingen zijn twee correcties 
toegepast. Namelijk een correctie voor dubbelteling van en-
kele maatregelen voor Natura 2000 (doordat in meerdere be-
heerplannen dezelfde maatregelen waren opgenomen) en 
een correctie op de afroming van 1% indexatie van rijksmid-
delen (begroting 2018). Het tekort op dit onderdeel is daar-
mee nu nog € 0,6 mln. 
 
Realisatie van nieuwe natuur binnen het Natuur Netwerk Ne-
derland 
Bij de decentralisatie van het natuurbeleid in 2011, vastge-
legd in het Bestuursakkoord Natuur tussen Rijk en provincies, 
bleek dat de ontwikkelopgave voor nieuwe natuur (verwer-
ving en inrichting van natuur) in het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN, toen nog Ecologische Hoofdstructuur) voor Fryslân 
groter was dan realiseerbaar met het beschikbare budget. 
Overigens gold dit ook landelijk. In 2012 hebben PS in de 
Nota Natuer & Lanlik gebiet besloten tot realisatie van een 
herijkt NNN. Het gaat om de natuur met internationale doel-
stelling (Natura 2000/KRW) en de eigen provinciale opgave. 
Voor de afronding van de eigen provinciale opgave werd be-
sloten om een plus te financieren met provinciale middelen (€ 
1 mln./jaar structureel).  Het betreft aankoop en inrichting van 
minimaal 200 tot maximaal 500 ha in drie prioritaire gebieden 
(Achtkarspelen Zuid, Beekdal Koningsdiep en   Beekdal 
Linde). De extra rijksmiddelen die enkele jaren later beschik-
baar kwamen met het Natuurpact (2014) hebben niet geleid 
tot aanpassing van dit besluit. BMC komt voor dit onderdeel 
op een tekort van € 10,1 mln. Dat wordt veroorzaakt door ge-
stegen (grond)prijzen en het alsnog ten laste leggen van de 
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aflossing van het Groenfonds (zie ook hierboven onder kopje 
context). Bij de uitwerking van oplossingsrichtingen zijn meer-
dere correcties toegepast. Het tekort op dit onderdeel is daar-
mee nu nog € 3 mln. 
 
Beheer van natuur binnen en (buiten het Natuur Netwerk Ne-
derland 
In 2017 besloeg het natuurbeheer binnen het NNN ruim 
60.000 ha op basis van het Subsidiestelsel Natuur en Land-
schap (SNL).  Onderdeel van natuurbeheer zijn ook de recre-
atietoeslag en de toeslag schapen, in Fryslân respectievelijk 
op ongeveer 43.000 ha en ongeveer 218 ha belegd. Bij het 
natuurbeheer hoort ook monitoring van de natuurkwaliteit in 
de betreffende terreinen. Ook buiten het NNN liggen natuur-
gebieden die beheerd worden via de SNL. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld een aantal weidevogelreservaten. Buiten het 
NNN wordt voor 3155 ha een beheervergoeding uitgekeerd. 
 
De bedragen voor natuurbeheer en monitoring SNL zijn ge-
baseerd op de normkostenvergoeding, zoals deze in de In-
dex natuur en Landschap is vastgesteld door het IPO. Het 
betreft standaardkostprijzen per beheertype. Provincies heb-
ben bij het Natuurpact met de tbo's afgesproken dat 75% 
hiervan wordt vergoed (was daarvoor 84%). Verder is in IPO-
verband afgesproken dat indexering wordt toegepast in de 
beschikkingen die vanaf 2014 zijn afgegeven. 
 
BMC komt voor dit onderdeel op een tekort van € 28,8 mln. 
Dat wordt veroorzaakt doordat de provincies bij de decentrali-
satie van het Rijk structureel te weinig middelen hebben ge-
kregen voor dit onderdeel. In de Nota Natuer en Lanlik ge-
bied (PS 27 juni 2012) was daarom de beleidsinzet om de 
kosten voor natuurbeheer met 30% terug te dringen. Door de 
bovengenoemde landelijke afspraken is dat blijven steken op 
9%. Daarnaast worden extra kosten gemaakt door bijdragen 
voor monitoring en rapportage door IPO/BIJ12. En door een 
overgang van kasstelsel (Rijk) naar lasten-batenstelsel (pro-
vincies) waardoor de kosten voor natuurbeheer in 2014 in 
één jaar boekhoudkundig gezien twee keer genomen moes-
ten worden.    
 
Bij de uitwerking van oplossingsrichtingen is een correctie 
toegepast voor de aanname van BMC dat bij de eerstvol-
gende contractverlengingen voor natuurbeheer de besparing 
van 30% is gerealiseerd. Bij de uitvoering van natuurbeheer 
zijn we gebonden aan landelijke afspraken. De tweede evalu-
atie natuurpact die in 2018 is gestart kijkt onder andere naar 
natuurbeheer en biedt wellicht mogelijkheden om binnen het 
IPO en/of met het Rijk opnieuw het gesprek aan te gaan over 
de kosten van natuurbeheer. Ons college zet hier bij het IPO 
op in maar moet vooralsnog concluderen dat er geen zeker-
heid is of er voldoende draagvlak is om deze bezuiniging ook 
daadwerkelijk voor de volgende periode te realiseren. Het te-
kort op dit onderdeel is daarmee opgelopen tot € 48,8 mln. 
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Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
Sinds 2016 is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
(ANLb) op een nieuwe leest geschoeid. De uitvoering van het 
ANLb geschiedt op basis van collectieve gebiedsplannen. 
Zo’n gebiedsplan wordt opgesteld en uitgevoerd door een 
agrarisch collectief. In Fryslân zijn zeven agrarische collectie-
ven actief. Zij voerden in 2017 agrarisch natuurbeheer op 
ruim 18.000 ha. Voor de beheerperiode 2016-2021 is er per 
jaar € 14 mln. beschikbaar. Dit bedrag is inclusief de door de 
collectieven te verrichten beheermonitoring. Verreweg de 
meeste contracten liggen op weidevogelbeheer in het leefge-
bied open grasland. 
 
BMC komt voor dit onderdeel op een tekort van € 10,6 mln. 
Dat wordt veroorzaakt doordat de provincie kosten maakt 
voor beleidsmonitoring ANLb en kosten voor de inzet van 
RVO voor inzet van POP3 middelen. Ook voor de transitie 
van het oude naar het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer 
zijn kosten gemaakt die deels ten laste van de provincie ko-
men. Deze kosten waren bij de decentralisatie onvoldoende 
bekend. De bij natuurbeheer genoemde overgang van kas-
stelsel (Rijk) naar lasten-batenstelsel (provincies) is ook bij 
agrarisch natuurbeheer van toepassing. Door een kleine cor-
rectie is het tekort op dit onderdeel nog € 10,4 mln. 
 
Schadepreventie en -bestrijding door wilde dieren (Fauna-
fonds, onder andere ganzen) 
Voor ondernemers die schade leiden als gevolg van wilde 
dieren heeft de provincie een schaderegeling. In Fryslân gaat 
het overwegend om schade door ganzen en in beperkte mate 
andere wilde dieren (zoals dassen). Met het provinciaal gan-
zenbeleid wordt beoogd de ganzenschade terug te dringen. 
Dit onderdeel kent geen tekort maar een klein overschot van 
€ 3,8 mln. Echter, zoals vermeld bij de vaststelling van het de 
Fryske Guozzeoanpak 2017-2020 (PS 12 juli 2017), het gan-
zenbeleid kent een aantal risico’s die maken dat de uit te ke-
ren tegemoetkomingen in ganzenschade hoger kunnen uit-
vallen dan verwacht. In de periode 2014 – 2016 is de gan-
zenschade niet afgenomen evenmin als het uitgekeerde 
schadebedrag. In het op 12 juli door PS vastgestelde gan-
zenbeleid is daarom opgenomen dat middelen moeten wor-
den gereserveerd om dit risico af te dekken.  
 
Uitvoering nieuwe Wet Natuurbescherming 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van 
kracht. Voor de uitvoering van de wet heeft de provincie de 
bevoegdheid gekregen om vrijstellingen, ontheffingen en ver-
gunningen te verlenen voor gebiedsbescherming, soortenbe-
scherming, schadebestrijding en behoud van houtopstanden. 
Daarnaast heeft de provincie de rol van toezichthouder en 
handhaver. Dit onderdeel kent geen tekort maar er wordt een 
klein overschot voorzien van € 0,9 mln. De middelen worden 
ingezet voor uitvoeren toezicht en de extra taken.  
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Provinciaal weidevogelbeleid 
Het huidige provinciale beleid is uitgewerkt in de Weidevogel-
nota 2014-2020 (PS, 25 juni 2014). De opgave voor 2020 is: 
de realisatie van 40.000 ha weidevogelkerngebied en een bij-
behorende gruttopopulatie van 10.000 broedparen. 
 
Het Friese weidevogelbeleid wordt grotendeels uitgevoerd via 
natuurbeheer (weidevogelreservaten) en agrarisch natuurbe-
heer, met financiering uit het Natuurpact. Daarnaast  zijn pro-
vinciale middelen bovenop het Natuurpact beschikbaar ge-
steld voor extra maatregelen zoals onderzoek, educatie en 
inrichting voor biotoopverbetering. Dit betreft dus een provin-
ciale plus. Dit onderdeel kent geen tekort, nog een overschot. 
 
Proceskosten Natuur 
Proces Natuur omvat twee onderdelen. Ten eerste is uit de 
provinciale middelen voor de periode 2014 – 2017 extra alge-
meen procesgeld à € 500.000,- jaarlijks beschikbaar gesteld 
om het programma te operationaliseren. Deze middelen val-
len buiten het Natuurpact en het deel dat in een jaar niet 
wordt besteed vloeit aan het eind van jaar terug naar de alge-
mene middelen.  
 
Daarnaast is door PS in 2015 besloten om 3% van het totale 
rijksbudget voor de uitvoering van het Natuurpact af te romen 
voor een periode van 6 jaar: dit betekent voor de periode 
2015 t/m 2020 jaarlijks een bedrag van € 960.000,-. Dit bud-
get is uitsluitend bedoeld voor extra personele inzet om het 
Natuurpact te kunnen uitvoeren. Middelen die in een jaar niet 
worden besteed, blijven beschikbaar voor andere doelen uit 
het Natuurpact. 
 
Omdat bij de start van het programma in 2014 deze post niet 
was voorzien leidt dit tot een tekort van € 5,8 mln. 
 
Samengevat 
Na correctie komt het tekort bij het huidige uitvoerings-
programma op € 63,8 mln, gerekend over de gehele 
programmaperiode (2014 – 2027). Daarin is meegenomen 
dat voor één correctie, de aflossing van de Groenfondslening 
(€ 10,4 mln.) GS aan PS een voorstel doet in de Kadernota 
2019. 
 
Het huidige programma, met het tekort van € 63,8 mln, is 
tevens het nul-scenario: de situatie bij ongewijzigde 
uitvoering (zie ook verderop). 
 
Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 
2 van de bijgevoegde notitie. 

   
Doelstelling / beëage 
effekten: 

: Uitvoeren van het door PS vastgestelde natuurbeleid en de in 
het Natuurpact door PS gemaakte afspraken met het Rijk. 
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Risiko's : • Tempo van doorlevering van ingerichte natuurgrond 
te laag – Als het niet lukt om door de provincie verworven 
en als natuur ingerichte gronden door te verkopen aan 
een eindbeheerder heeft dit twee gevolgen: Ten eerste 
heeft de provincie dan kosten voor het beheer maar ze 
kan zichzelf geen beheersubsidie toekennen. Als be-
heersmaatregel kunnen de beheerkosten dan worden ge-
financierd uit het budget voor de ontwikkelopgave. Ten 
tweede loopt het Investeringskrediet Grond (IKG) dan vol 
waardoor er geen ruimte meer is om nieuwe gronden te 
verwerven. Als beheersmaatregelen kan extra inspanning 
gezet worden op de verkoop van ingerichte natuurgron-
den en/of verkoop van ruilgrond en/of het plafond van het 
IKG kan worden verhoogd. Dat laatste is echter een tijde-
lijke oplossing indien het tempo van doorlevering te laag 
is. Het IKG zal dan opnieuw vol raken. 

• Tempo grondverwerving te laag – Indien het tempo van 
vrijwillige grondverwerving te laag is zullen de doelen 
voor de ontwikkelopgave en daarmee de Kaderrichtlijn 
water en Natura 2000 niet worden gehaald. Als maatregel 
kan, op termijn, worden gekozen om het instrument ontei-
gening in te zetten. Daarvoor is een besluit van PS nodig. 
Dit brengt wel hogere kosten met zich mee wat op zich-
zelf weer een negatief effect heeft op het aantal ha’s dat 
kan worden gerealiseerd met het budget. Dit is ook be-
sproken met de gebiedscommissies tijdens het reguliere 
voorzittersoverleg van 20 april.  

• Bijdrage terreinbeheerders bij inrichting naar 15% 
wordt niet gehaald - Bij het Natuurpact is, in IPO-ver-
band, met de manifestpartijen afgesproken dat zij een 
substantiële bijdrage zullen leveren aan de inrichting van 
nieuwe natuur. Hier wordt al rekening mee gehouden in 
het huidige uitvoeringsprogramma. Mocht deze bijdrage 
niet (volledig) worden gehaald dan kan een beheersmaat-
regel zijn om het aantal ha verder terug te brengen. 

• Voorstel Kadernota 2019 Groenfondslening haalt het 
niet – Dit levert een extra kostenpost op van € 10,4 mln. 
in alle scenario’s. Een beheersmaatregel kan zijn om de 
ambitie voor het aantal ha nog te realiseren nieuwe na-
tuur naar beneden bij te stellen. Het gaat dan om ca 145 
ha. 

• In het scenario “Verzilveren Natuurlijk Kapitaal” geen 
middelen voor initiatieven vanuit de mienskip – Dit 
kan optreden indien de risicovoorziening blijkt te moeten 
worden ingezet en niet jaarlijks (deels) beschikbaar komt 
voor initiatieven uit de mienskip. Daarnaast wordt als on-
derdeel de verdere uitwerking van dit scenario het ko-
mende half jaar onderzocht of er binnen het programma-
budget natuur middelen kunnen worden vrijgemaakt voor 
een vast post onvoorzien zodat de uitvoering van de 
maatschappelijke initiatieven minder of geen risico loopt.  

• Aanbod van partners mondt niet uit in een haalbaar 
scenario - Het aanbod behoeft nog nadere uitwerking het 
komende half jaar verder. Er is een risico dat naderen 
uitwerking niet leidt tot een haalbaar scenario.  Als 
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beheersmaatregel wordt daarom voorgesteld om te 
kiezen om het scenario Verzilveren Natuurlijk Kapitaal als 
terugvaloptie te kiezen en ook dat scenario het komende 
half jaar verder uit te werken. 

• Aanbod van partners mondt uit in een haalbaar sce-
nario dat na één of meerdere jaren toch blijkt te mis-
lukken – Wanneer wordt overgegaan tot uitvoering van 
het scenario van onze partners zal de provincie haar ei-
gen organisatie afbouwen voor dit onderdeel. Indien de 
opdracht op enig moment wordt teruggegeven kan de 
provincie de uitvoering niet direct zelf weer ter hand ne-
men. Dit risico dient nadrukkelijk te worden meegenomen 
bij de uitwerking van de governance van dit scenario het 
komende half jaar.  

• Juridische houdbaarheid Programmatische Aanpak 
Stikstof - Op 12 juli 2018 publiceert Advocaat-generaal J. 
Kokott haar conclusie/advies aan het Europees Hof van 
Justitie over de juridische houdbaarheid van het PAS. Na-
jaar 2018 doet het Europees Hof van Justitie uitspraak en 
in begin 2019 doet de Raad van State uitspraak (met in 
acht nemend het arrest van het Europees Hof van Justi-
tie.). Mocht het PAS juridisch onhoudbaar blijken dan 
heeft dat gevolgen voor het uitvoeringsprogramma natuur 
en voor de hier gepresenteerde scenario’s. Indien de 
PAS juridisch onhoudbaar blijkt is overleg tussen IPO en 
Rijk noodzakelijk over gevolgen en oplossingen. 

• Financiële cijfers bij de scenario’s zijn niet absoluut – 
De met het model berekende kosten (en daaruit volgende 
zijn tekorten) voor de verschillende scenario’s zijn geen 
absolute waarden. Door gebruik van kengetallen (vaak 
een gemiddelde) en aannames in het rekenmodel moeten 
de gegeven uitkomsten worden beschouwd als het 
midden van een bandbreedte. Het huidige rekenmodel 
beschikt niet over de mogelijkheid om de bandbreedte 
zelf aan te geven. Het voorgestelde verbeterde model 
zou dat in de toekomst wel moeten kunnen. 

   
Probleemoplossing : BMC heeft oplossingsrichtingen aangedragen om het tekort 

terug te dringen. Deze, en extra oplossingen, zijn onderzocht 
op haalbaarheid. Voor een overzicht daarvan verwijzen wij 
naar hoofdstuk 3 van de notitie. Op basis van de analyse van 
mogelijke oplossingsrichtingen hebben wij een viertal scena-
rio’s opgesteld. Het huidige programma, met het tekort van € 
64 mln., is het nul-scenario: de situatie bij ongewijzigde uit-
voering. Bij ongewijzigde uitvoering beschikt het huidige pro-
gramma over voldoende liquiditeit om tot 2021 door te kun-
nen. Tussen nu en 2021 is er gelegenheid om een aantal 
maatregelen verder uit te werken. Bijvoorbeeld in 2019 sa-
men met de andere provincies in gesprek gaan met Rijk op 
basis van de tweede evaluatie van het Natuurpact die in 
2019 gereedkomt. Dit scenario (net als de andere) is bere-
kend inclusief het toegekende kadernotavoorstel Groenfonds-
lening. Mocht dat voorstel niet worden overgenomen door PS 
dan wordt het resultaat van elk scenario € 10,4 mln. lager.  
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Uitgangspunten bij het opstellen van scenario’s 
Bij de uitwerking en het opstellen van de scenario’s zijn een 
aantal uitgangspunten gehanteerd: 

• We realiseren minimaal de internationale natuurop-
gave, te weten KRW-doelen en Natura 2000/PAS-
doelen (wettelijke taak provincie); 

• De biodiversiteit en daarmee gepaard gaande gun-
stige staat van instandhouding van minimaal de wet-
telijk beschermde soorten moeten behouden blijven 
(soortenbescherming is een wettelijke taak provincie); 

• Het beheer van bestaande natuur gaat voor het ont-
wikkelen van nieuwe natuur, vanuit de gedachte dat 
de kwaliteit van bestaande natuur en bijbehorende 
planten- en diersoorten gebaat zijn bij continu beheer; 

• Het vernieuwde ANLb biedt kansen voor soorten in 
agrarisch gebied. Ook voor gebieden die via ANLb 
worden beheerd, geldt dat soorten gebaat zijn bij con-
tinuïteit van beheer; 

• We willen de mienskip meer betrekken bij de uitvoe-
ring van natuur- en landschapsbeleid en de voorheen 
sterke scheiding tussen natuur en landbouw doorbre-
ken, naar een meer integrale natuurinclusieve bena-
dering van het agrarisch gebied, om daarmee meer 
maatschappelijk en ecologisch rendement te halen. 

• De middelen moeten zo effectief mogelijk worden be-
steed. Dat wil zeggen: met beperkte middelen een zo 
hoog mogelijk natuurdoelbereik hebben. 

• Het financieel tekort moet nu teruggedrongen worden, 
het probleem wordt niet naar achter geschoven.   

 
Vier scenario’s 
Naast het nul-scenario hebben we nog drie scenario’s uitge-
werkt. Bij de analyse van de oplossingen bleek dat er financi-
eel gezien aan de provinciale wettelijke natuurtaken niet en 
aan het beheer van bestaande natuur en aan agrarisch na-
tuur- en landschapsbeheer slechts een weinig getornd kan 
worden. Dan is de ambitie voor de ontwikkelopgave nieuwe 
natuur de meest bepalende oplossingsrichting. De sturende 
en onderscheidende factor bij de ontwikkelde scenario’s is 
daardoor het aantal ha’s nieuwe natuur dat t/m 2027 wordt 
gerealiseerd. Bestaande natuurwaarden worden bij alle sce-
nario’s behouden. Dat betekent dat voor de overige, onder-
staande, onderdelen alle scenario’s dezelfde ambitie hebben, 
welke gelijk is aan het huidige uitvoeringsprogramma: 

• Uitvoering beheerplannen Natura 2000 (incl. PAS). 
• Continuering van het huidige natuurbeheer. 
• Agrarisch natuurbeheer.  
• Schadepreventie en -bestrijding door wilde dieren. 
• Uitvoering nieuwe Natuurwet. 
• Provinciaal weidevogelbeleid. 

 
Scenario 1: Uitvoeren besluit PS - Nota Natuer en Lanlik 
Gebiet (2012) – nul-scenario: Dit scenario is de huidige, 
vastgestelde,  ambitie van PS; namelijk scenario 2 plus in de 
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Nota Natuur en Landelijk Gebied (2012) en de aanvullende 
afspraken in het Natuurpact (2014). Dit scenario houdt in het 
nakomen van de afspraken met het Rijk. Daarbovenop een 
plus voor de realisatie van 200 – 500 ha provinciale natuur in 
drie prioritaire gebieden (Achtkarspelen Zuid, Beekdal Ko-
ningsdiep en Beekdal Linde). Dit scenario wordt momenteel 
uitgevoerd volgens het huidige uitvoeringsprogramma natuur 
en kan daarom worden beschouwd als het nul-scenario. Dit 
scenario leidt tot een tekort van € 64 mln. over de periode 
2014 - 2027. 
 
Totale opgave verwerving in dit scenario: 1834 ha.  
Totale opgave inrichting in dit scenario: 5325 ha.  
 
Dit programma blijven uitvoeren geeft continuïteit en draagt 
bij aan het vertrouwen in de provincie in het veld. Gezien de 
ontwikkeling van de liquiditeit van dit scenario is er minstens 
tot 2021 tijd om een aantal kansrijke maatregelen nog nader 
uit te werken. Er kan worden gekozen om met de ‘vinger aan 
de pols’ zolang mogelijk door te werken of om over bijvoor-
beeld 2 jaar opnieuw een analyse/evaluatie te doen.  
 
Risico’s scenario 1 (zie onderdeel risico’s hierboven)  
• Bij dit scenario is een tekort voorzien van € 64 mln.  
• Als het niet lukt om met nog uit te werken maatregelen 

het tekort op te lossen dan zullen op een later moment 
alsnog keuzes moeten worden gemaakt.  

• Gezien de ontwikkeling bij de huidige uitvoering, is er een 
groot risico dat veel middelen naar de provinciale afron-
ding zijn gegaan en te weinig naar KRW en Natura 2000. 
De provincie kan daarop door het Rijk worden aangespro-
ken op het niet gericht inzetten van de middelen voor de 
afspraken in het Natuurpact.  

• De afgelopen jaren was het tempo van uitvoering met de 
huidige werkwijze lager dan gepland. Enerzijds leidt dat 
tot een positief effect op de liquiditeit doordat we een re-
serve opbouwen. Anderzijds worden daardoor de doelen 
niet gehaald. Met als risico dat het Rijk de provincie kan 
aanspreken op het niet halen van onze inspanningsver-
plichting afgesproken in het Natuurpact. 

 
Scenario 2: Alleen uitvoeren Natuurpact Rijk – Fryslân: In 
dit scenario ligt de focus op de uitvoering van het Natuurpact 
dat is gesloten met het Rijk. Natuurpactmiddelen worden in-
gezet om ha’s NNN te realiseren ten behoeve van de KRW 
en Natura 2000. Buiten die beide doelen wordt geen nieuwe 
natuur meer gerealiseerd. Projecten die in uitvoering zijn wor-
den afgemaakt. Harde toezeggingen die zijn gedaan worden 
nagekomen. Leidend binnen dit scenario is het huidige be-
schikbare budget waarbij wordt uitgerekend wat het daarmee 
te halen doelbereik is. Deze benadering houdt in dat in de 
N2000-gebieden alleen de ha’s die absoluut nodig zijn voor 
het halen van de doelstellingen Natura 2000 worden gereali-
seerd. Dit scenario leidt tot een tekort van € 1,5 mln. over de 
periode 2014 - 2027.  
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Totale opgave verwerving in dit scenario: 1243 ha.  
Totale opgave inrichting in dit scenario: 4230 ha.  
 
Dit scenario biedt, in tegenstelling tot scenario 3, geen ver-
nieuwing en nieuwe kansen maar is een pragmatische bena-
dering om ambitie en middelen in balans te krijgen. Dit sce-
nario betekent derhalve een verslechtering voor de biodiver-
siteit in genoemde gebieden. Zo zullen delen van de nat-
droog-gradiënt in de beekdalen niet kunnen worden uitge-
voerd. In Achtkarspelen Zuid zullen grotere gebieden niet 
kunnen worden ingericht en afgerond. 
 
Met dit scenario worden de afspraken met het Rijk in het Na-
tuurpact nagekomen. Liquiditeit is in dit scenario geen pro-
bleem doordat niet meer wordt gedaan dan er aan middelen 
beschikbaar is.  
 
Risico’s scenario 2 (zie ook punt 8 voor aandachtspunten en 
risico’s)  
• Dit scenario heeft impact op de drie prioritaire gebieds-

ontwikkelingen. Nadat in de periode 2011 – 2014 de uit-
voering van deze gebiedsontwikkelingen heeft stilgelegen 
(als gevolg van de decentralisatie en de daaraan gekop-
pelde aankoopstop naar aanleiding van de brief van toen-
malig Staatssecretaris Bleker), is de uitvoering na een op-
startfase net weer goed op stoom. Het stopzetten van de 
natuuropgave in Achtkarspelen Zuid en het opnieuw aan-
passen van de opdracht in Koningsdiep en Linde kan lei-
den tot onrust (en vertraging in de uitvoering) in het veld. 
Dit vraagt een zorgvuldig vervolgproces in nauwe samen-
werking met de betreffende gebiedscommissies.  

• De afgelopen jaren was het tempo van uitvoering met de 
huidige werkwijze lager dan gepland. Enerzijds leidt dat 
tot een positief effect op de liquiditeit doordat we een re-
serve opbouwen. Anderzijds worden daardoor de doelen 
niet gehaald. Met als risico dat het Rijk de provincie kan 
aanspreken op het niet halen van onze inspanningsver-
plichting afgesproken in het Natuurpact. 

• Onderdeel van twee scenario’s is de verkoop van 160 ha 
grond die de provincie reeds heeft verworven binnen het 
NNN maar nog niet heeft ingericht en die niet nodig zijn 
voor KRW en/ of Natura 2000. Dit kan leiden tot onrust bij 
onze partners. Opgemerkt dient te worden dat deze gron-
den, op grond van het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro) wel begrensd blijvend als NNN.  

• Dit scenario heeft gevolgen voor de lopende gebiedsont-
wikkelingen. Rol en positie van de gebiedscommissies 
zijn nu nog onduidelijk met als risico verlies van draagvlak 
en vertraging in de uitvoering. Bij de verdere uitwerking 
van dit scenario dienen rol en positie van de gebiedscom-
missies te worden meegenomen. Na uitwerking en defini-
tieve keuze voor een scenario dienen de opdrachten aan 
de gebiedscommissies te worden aangepast. 
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Scenario 3: Verzilveren Natuurlijk Kapitaal: In dit scenario 
streven we ernaar om met de beschikbare middelen zoveel 
als mogelijk een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in 
Fryslân. Vanuit de afspraken in het Natuurpact zetten we, net 
zo als in scenario 2, in op realisatie van die ha’s in het NNN 
die nodig zijn voor de KRW en op de ha’s die absoluut nodig 
zijn voor het halen van de doelstellingen Natura 2000. Net als 
in scenario 2 maken we projecten die in uitvoering zijn af. We 
willen in dit scenario ook aansluiten bij initiatieven uit de 
mienskip die natuur weten te combineren met andere maat-
schappelijke doelen (en middelen). Dit doen we door de inzet 
van flexibele ha’s. Deze willen we financieren met jaarlijks 
vrijvallende middelen indien de risicovoorziening in dat jaar 
niet hoeft te worden benut (standaard is in elk scenario een 
risicovoorziening opgenomen). Hiermee willen we tevens de 
maatschappelijke betrokkenheid bij natuur (afspraak Natuur-
pact) verder vergroten. Dit kan zowel binnen als buiten het 
NNN zijn.  
 
Voor de inzet van deze middelen worden samen met de 
mienskip criteria ontwikkeld. In elk geval moeten flexibele 
ha’s die worden ingezet bijdragen aan robuuste natuur en in-
ternationale doelen (bijv. weidevogels, waar Nederland de 
doelstellingen nog niet haalt) om in lijn te zijn met het Natuur-
pact. De ha’s zullen ook moeten worden begrensd als NNN 
zodat ze meetellen voor de afspraak met het Rijk om, lande-
lijk, 80.000 ha nieuwe natuur in te richten. Om de absolute 
oppervlakte van het NNN niet te laten toenemen zal hiervoor 
NNN moeten worden herbegrensd om nieuwe projecten te 
kunnen uitvoeren.  
 
Dit scenario leidt tot een tekort van € 1,5 mln. over de periode 
2014 - 2027.  
 
Totale opgave verwerving in dit scenario: 1359 ha. (maxi-
mum, afhankelijk van niet benutten risicovoorziening). 
Totale opgave inrichting in dit scenario: 4346 ha. (maximum, 
afhankelijk van niet benutten risicovoorziening). 
 
Ten opzichte van de andere scenario’s spreekt in dit scenario 
aan dat niet alleen kosten en baten in balans worden ge-
bracht maar ook deels op een vernieuwende manier een bij-
drage wordt geleverd aan biodiversiteit in de provincie. Ge-
koppeld aan andere maatschappelijke doelen en van on-
derop met de mienskip. Een werkwijze die goed past binnen 
de gedachte van de omgevingsvisie en ook binnen de afspra-
ken die met het Rijk zijn gemaakt in het Natuurpact over het 
vergroten van maatschappelijke betrokkenheid.    
 
Voor de biodiversiteit geldt gedeeltelijk het gestelde onder 
scenario 2, echter met dit verschil dat er in dit scenario wel 
kansen zijn om op een alternatieve en/of nieuwe werkwijze 
natuurdoelen te realiseren. Dat kan kwalitatief gezien andere 
biodiversiteit opleveren, maar daarom niet minder waardevol.   
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Met dit scenario worden de afspraken met het Rijk in het Na-
tuurpact nagekomen. Liquiditeit is in dit scenario geen pro-
bleem doordat niet meer wordt gedaan dan er aan middelen 
beschikbaar is.  
 
Risico’s scenario 3 (zie onderdeel risico’s hierboven)  
• Dit scenario heeft impact op de drie prioritaire gebieds-

ontwikkelingen. Nadat in de periode 2011 – 2014 de uit-
voering van deze gebiedsontwikkelingen heeft stilgelegen 
(als gevolg van de decentralisatie en de daaraan gekop-
pelde aankoopstop naar aanleiding van de brief van toen-
malig Staatssecretaris Bleker), is de uitvoering na een op-
startfase net weer goed op stoom. Het stopzetten van de 
natuuropgave in Achtkarspelen Zuid en het opnieuw aan-
passen van de opdracht in Koningsdiep en Linde kan lei-
den tot onrust (en vertraging in de uitvoering) in het veld. 
Dit vraagt een zorgvuldig vervolgproces in nauwe samen-
werking met de betreffende gebiedscommissies.  

• De afgelopen jaren was het tempo van uitvoering met de 
huidige werkwijze lager dan gepland. Enerzijds leidt dat 
tot een positief effect op de liquiditeit doordat we een re-
serve opbouwen. Anderzijds worden daardoor de doelen 
niet gehaald. Met als risico dat het Rijk de provincie kan 
aanspreken op het niet halen van onze inspanningsver-
plichting afgesproken in het Natuurpact. 

• Onderdeel van twee scenario’s is de verkoop van 160 ha 
grond die de provincie reeds heeft verworven binnen het 
NNN maar nog niet heeft ingericht en die niet nodig zijn 
voor KRW en/ of Natura 2000. Dit kan leiden tot onrust bij 
onze partners. Opgemerkt dient te worden dat deze gron-
den, op grond van het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro) wel begrensd blijvend als NNN. 

• Het risico bestaat dat de risicovoorziening blijkt te moeten 
worden ingezet en niet jaarlijks (deels) beschikbaar komt 
voor initiatieven uit de mienskip. Als onderdeel van de 
verdere uitwerking van dit scenario wordt het komende 
half jaar onderzocht of er binnen het programmabudget 
natuur middelen kunnen worden vrijgemaakt voor een 
vast post onvoorzien zodat de uitvoering van de maat-
schappelijke initiatieven minder of geen risico loopt.   

• Een onzekere factor qua tempo van uitvoering is de 
nieuwe categorie Natuur uit de mienskip. Wij zien 
momenteel echter al initiatieven in de mienskip ontstaan 
die kansen bieden.  

• Dit scenario heeft gevolgen voor de lopende 
gebiedsontwikkelingen. Rol en positie van de 
gebiedscommissies zijn nu nog onduidelijk met als risico 
verlies van draagvlak en vertraging in de uitvoering. Bij de 
verdere uitwerking van dit scenario dienen rol en positie 
van de gebiedscommissies te worden meegenomen. Na 
uitwerking en definitieve keuze voor een scenario dienen 
de opdrachten aan de gebiedscommissies te worden 
aangepast. 
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Scenario 4: Volledige NNN realiseren: In dit scenario wordt 
het volledige NNN zoals begrensd in onze Verordening 
Romte Fryslân 2014 gerealiseerd. Dit is het maximale scena-
rio, dat aangeeft welke investeringen nodig zijn om het volle-
dige NNN te realiseren (inclusief de 3 prioritaire gebieden). 
Het gaat hier om de in 2011 herijkte Friese ecologische 
hoofdstructuur die zowel de afspraken uit het Natuurpact om-
vat als een provinciale plus). Dat is een grotere opgave dan 
die van het huidige programma. De kosten vallen dan ook 
fors hoger uit dan die van het huidige programma (scenario 
1). Het tekort in dit scenario loopt op naar € 130 mln. Als ge-
volg daarvan daalt de ontwikkeling van de liquiditeit van dit 
scenario dan ook al in 2019 onder de nullijn. In tegenstelling 
tot scenario 1 is er dus ook geen of amper tijd om nog nieuwe 
maatregelen uit te werken die het tekort kunnen verkleinen of 
oplossen. 
 
Doordat deze opgave groter is dan het huidige programma 
zal er ook meer capaciteit binnen de dienst nodig zijn om dit 
scenario uit te voeren zijn dan nu wordt ingezet. Deze kosten 
zijn niet meegenomen in de berekeningen en komen daar 
dus nog bovenop. 
 
Voor de biodiversiteit biedt dit scenario, gezien zijn robuust-
heid, kwalitatief gezien de meeste kansen. 
 
Totale opgave verwerving in dit scenario: 2508 ha.  
Totale opgave inrichting in dit scenario: 6610 ha.  
 
Risico’s scenario 4 (zie onderdeel risico’s hierboven)   
• De ontwikkeling van de liquiditeit van dit scenario daalt al 

in 2019 onder de nullijn. Er is dus geen of amper tijd om 
nog nieuwe maatregelen uit te werken die het tekort kun-
nen verkleinen of oplossen. 

• Bij dit scenario is een tekort voorzien van € 130 mln. Inzet 
van extra provinciale middelen lijkt onvermijdelijk. 

• De afgelopen jaren was het tempo van uitvoering met de 
huidige werkwijze lager dan gepland. Dit scenario vraagt 
een forse tempoversnelling om de grotere opgave te rea-
liseren.  

 
Doorrekening scenario’s 
Om de scenario’s goed te kunnen vergelijken met de eerdere 
analyse van BMC is hetzelfde model gebruikt als tijdens de 
eerdere analyse van BMC om de huidige scenario’s door te 
rekenen. De berekeningen zijn ter controle voorgelegd aan 
BMC en Metafoor. Zij concluderen het volgende:  
 
Op basis van ons onderzoek zijn geen rekenkundige fouten 
gesignaleerd in het doorvoeren van aangepaste variabelen. 
De scenario’s zijn daarmee onderling vergelijkbaar. BMC en 
Metafoor constateren dat de wijze waarop tot de uitkomsten 
voor 2018 is gekomen in de basis vergelijkbaar is met de 
werkwijze uit 2017. We hebben op basis van bestudering van 
de modellen geen majeure technische onjuistheden ontdekt; 
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wel constateren we opnieuw dat het de rekenmodellen lastig 
te doorgronden zijn, bewerkelijk zijn en daarmee kwetsbaar 
zijn voor vergissingen. De doorgevoerde wijzigingen zijn 
aannemelijk gebleken (zij het dat deze deels nog 
geëffectueerd moeten worden in de besluitvorming) en leiden 
netto tot een verslechtering van het resultaat. Dit is een 
herbevestiging van het beeld dat bij ongewijzigde beleid en 
uitvoering de provincie afstevent op een substantieel tekort 
op de natuuropgave. Als laatste achten wij het aannemelijk 
dat het programma ‘Friese natuuropgave 2014 – 2027’ gelet 
op de liquiditeitspositie niet in actuele financiële problemen is. 
Dit biedt ruimte de maatregelen nader uit te werken en door 
te voeren. De beschikbare tijd is wel afgenomen ten opzichte 
van ons vorige onderzoek. 
 
Een aanbod van onze partners (ook wel alternatief scenario 
of scenario 5 genoemd) 
It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Bos-
groep Noord-Oost Nederland (en mede namens particuliere 
natuurbeheerders, LTO-Noord, Kollektivenberied Fryslân en 
de Friese Milieu Federatie) heeft begin maart een alternatief 
scenario ingebracht waarin aanspraak wordt gemaakt op het 
Right to Challenge. In het voorstel stopt de provincie met de 
verwerving en inrichting van nieuwe natuur. Deze taak en de 
middelen worden overgedragen. Partijen hebben als ambitie 
met hun scenario met de bestaande beschikbare middelen 
het gehele NNN te realiseren (of in elk geval een groter deel 
dan de provincie kan in scenario 3: Verzilveren Natuurlijk Ka-
pitaal). Daarnaast is de ambitie ook om de betrokkenheid van 
maatschappelijke partijen bij de uitvoering van het natuurbe-
leid te vergroten. Met een nieuwe werkwijze denkt men meer 
ruimte te kunnen creëren voor samenwerking tussen natuur 
en landbouw en voor innovatie, zoals bijvoorbeeld natuurin-
clusieve landbouw.  
 
Dit vijfde, alternatieve, scenario is op het moment van 
schrijven nog niet voldragen. Het aanbod behoeft nog nadere 
uitwerking en een betere onderbouwing van risico’s. Er ligt 
een aanbod om dit alternatieve scenario het komende half 
jaar verder uit te werken tot een definitief aanbod.  
 
Risico’s scenario 5 (zie ook punt 8 voor aandachtspunten en 
risico’s) 
• Er ligt nu een aanbod voor het opstellen van een vijfde 

scenario. Het aanbod behoeft nog nadere uitwerking het 
komende half jaar. Nu is nog niet duidelijk hoe dit 
scenario er precies uit komt te zien en wat het precies 
oplevert. Met goede afspraken over governance bij de 
uitwerking kunnen provincie en initiatiefnemers 
voorkomen dat er een niet uitvoerbaar scenario komt te 
liggen. De discussie kan zich dan toespitsen op de wat en 
hoe vragen. 

• Er is een risico dat nadere uitwerking niet leidt tot een 
haalbaar scenario.  Daarom wordt daarom voorgesteld 
om te kiezen om het scenario Verzilveren Natuurlijk 
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Kapitaal als terugvaloptie te kiezen en ook dat scenario 
het komende half jaar verder uit te werken. 

• Wanneer wordt overgegaan tot uitvoering van het scena-
rio van onze partners zal de provincie haar eigen organi-
satie afbouwen voor dit onderdeel. Indien de opdracht op 
enig moment wordt teruggegeven kan de provincie de uit-
voering niet direct zelf weer ter hand nemen. Dit risico 
dient nadrukkelijk te worden meegenomen bij de uitwer-
king van de governance van dit scenario het komende 
half jaar.  

• Onduidelijk is nog hoe wordt omgegaan in dit scenario 
met de grondpositie van de provincie. De provincie be-
schikt momenteel over een groot areaal grond ten be-
hoeve van natuur. Enerzijds is dat grond op de juiste lo-
catie binnen het NNN. Anderzijds is dat ruilgrond buiten 
het NNN. Wanneer de provincie een grondpositie heeft, 
heeft zij daarmee ook mogelijkheden om doelen te reali-
seren en of haar invloed uit te oefenen. Denk daarbij niet 
alleen aan natuur maar ook aan landbouwstructuurver-
sterking, versterking energieopdracht, infrastructuur en 
mobiliteit  en veenweideproblematiek. Bij de uitwerking 
van dit scenario dient inzet van de grondpositie van de 
provincie te worden meegenomen en te worden gewogen 
in een breder perspectief. 

• Dit scenario heeft gevolgen voor de lopende gebiedsont-
wikkelingen. Rol en positie van de gebiedscommissies 
zijn nu nog onduidelijk met als risico verlies van draagvlak 
en vertraging in de uitvoering. Bij de verdere uitwerking 
van dit scenario dienen rol en positie van de gebiedscom-
missies te worden meegenomen. Na uitwerking en defini-
tieve keuze voor een scenario dienen de opdrachten aan 
de gebiedscommissies te worden aangepast. 

 
Vergelijking aanbod partners met provinciale scenario’s 
We willen straks een goede vergelijking maken tussen het 
uitgewerkte scenario van onze partners en ons eigen, verder 
uitgewerkte, scenario Verzilveren Natuurlijk Kapitaal. Daartoe 
zullen wij beide scenario’s, na verdere uitwerking, opnieuw 
doorrekenen. Op die manier kunnen wij het scenario van 
onze parters zo goed mogelijk beoordelen en afspraken met 
hen maken over hun scenario. 
 
Right to Challenge en governance 
Bij keuze voor het aanbod van onze partners plaatst de 
provincie een taak buiten de deur en neemt daarmee een 
risico. Indien na verloop van tijd blijkt dat de taak niet naar 
behoren wordt (of kan worden) uitgevoerd krijgt de provincie 
de taak terug. Met het overdragen van de taak bouwt de 
provincie echter ook de eigen organisatie af om deze taak uit 
te voeren. Het is, voor zowel de provincie als onze partners, 
dus belangrijk om goede afspraken te maken over 
governance en de risico’s goed te beheersen. Uitwerking van 
de governance vormt een onderdeel van de uitwerking tot 
een definitief aanbod. Vooraf is het belangrijk dat de 
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provincie een kader geeft welke aspecten van governance 
van belang worden gevonden in deze situatie.  
 
Voor een goede governance in het kader van Right to 
Challenge bij het aanbod van onze partners stellen stellen wij 
voor om over de onderstaande punten afspraken te maken 
en vast te leggen bij de uitwerking tot een definitief aanbod: 

1. Beoogde effecten van uitvoering via een Right to 
Challenge. 

2. Te leveren prestaties (meetbaar) en financiering van 
de activiteiten. 

3. Voldoende afbakening van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
verschillende partijen in de samenwerking. 

4. Eisen aan certificering van de bedrijfsvoering. 
5. Eventuele richtlijnen voor uitvoering van activeiten 

waarvoor de provincie middelen beschikbaar stelt. 
6. Risico’s, risicoverdeling en wijze van risicobeheersing. 
7. Financiele en bestuurlijke verantwoordelijkheid als het 

mis gaat. 
8. Informatievoorziening, zowel kwalitatief, kwantitatief, 

frequentie, door wie en aan wie. Denk daarbij aan de 
P&C  cyclus van de provincie en aan de jaarlijkse 
verantwoording van de provincies aan het Rijk over 
de voortgang Natuurpact. 

9. Tussentijdse evaluaties op basis van de geleverde 
informatie. 

10. Informatievoorziening aan de provincie op het 
moment dat afgesproken prestaties niet gehaald 
dreigen te worden of indien bestuurlijke, financiële 
en/of andere risico’s zich (dreigen te) manifesteren. 

11. Het aanbod past binnen de aanbestedingsregels van 
de provincie. 

 
Voor uitgebreidere informatie over de scenario’s 1 t/m 4 
inclusief vergelijkende tabellen verwijzen wij naar hoofdstuk 3 
van de notitie (bijlage bij dit PS-stuk). Voor informatie over 
het aanbod van onze partners verwijzen wij naar hun brief 
(bijlage bij dit PS-stuk). 

   
Foarkaroplossing/ 
Yntegrale ôfwaging 

: Overwegende dat: 
 
1. Wij de afspraken die we met het Rijk in het Natuurpact 

gemaakt hebben willen nakomen. 
2. Wij in het Natuurpact hebben afgesproken natuur te 

realiseren die bijdraagt aan internationale natuurdoelen. 
Het gaat daarbij primair om doelstellingen van de 
Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 (incl. de PAS). 

3. Wij in het Natuurpact hebben afgesproken de 
maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te vergroten. 

4. Wij met het Natuurpact en de nieuwe Wet 
Natuurbescherming niet alleen verantwoordelijk zijn voor 
biodiversiteit in het Natuurnetwerk Nederland maar ook 
daarbuiten. 
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5. Wij in de mienskip initiatieven zien voor projecten die een 
bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de provincie, 
vaak gekoppeld aan andere doelen. Maar deze projecten 
niet gebonden zijn aan de begrenzing van het 
Natuurnetwerk. 

6. Wij vinden dat we niet alleen moeten kijken naar 
afronding van het huidige Natuurnetwerk maar ook 
moeten kijken hoe we met inzet van onze middelen een 
zo hoog mogelijk biodiversiteits-rendement kunnen 
realiseren voor de mienskip.  

7. Wij het volgende college niet willen belasten met een 
tekort op de natuuropgave; 

8. Wij ervan uitgaan dat PS geen extra middelen 
beschikbaar zullen stellen bovenop het voorstel in de 
kadernota 2019 voor aflossing van de Groenfondslening; 

9. Daarmee een oplossing binnen het bestaande budget 
voor de natuuropgave moet blijven. 

10. Wij voorstellen in het kader van Right to Challenge 
serieus willen beoordelen op realiseerbaarheid. 

 
Uitgaande van bovenstaande overwegingen stellen GS 
voor: 
 
• In te stemmen met de notitie Natuur in Fryslân: haalbaar 

en betaalbaar - Uitwerking rapportage BMC. 
• Kennis te nemen van het aanbod opgesteld door It Fryske 

Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Bosgroep 
Noord-Oost Nederland en mede namens particuliere 
natuurbeheerders, LTO-Noord, Kollektivenberied Fryslân 
en de Friese Milieu Federatie voor een alternatieve 
uitwerking van de natuuropgave. 

• Met het oog op het Right to Challenge, het aanbod van 
de partners  een serieuze kans te geven en gedurende 
een half jaar te laten uitwerken, waarbij het scenario 
Verzilveren Natuurlijk Kapitaal de terugvaloptie is. Bij de 
uitwerking van beide scenario’s dienen de 
gebiedscommissies actief betrokken te worden en dienen 
rol en positie van de gebiedscommissies te worden 
uitgewerkt. 

• Voor een goede borging van governance de uitwerking 
van de volgende onderdelen als voorwaarden te 
verbinden aan de Right to Challenge die nu voorligt: 

a) Beoogde effecten van uitvoering via een Right to 
Challenge zijn vastgelegd. 

b) Te leveren prestaties (meetbaar) en financiering 
van de activiteiten zijn vastgelegd. 

c) Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de verschillende partijen in de samenwerking 
zijn vastgelegd. 

d) Eisen aan certificering van de bedrijfsvoering zijn 
vastgelegd. 

e) Richtlijnen voor uitvoering van activeiten waarvoor 
de provincie middelen beschikbaar stelt zijn 
vastgelegd. 
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f) Risico’s, risicoverdeling en wijze van 
risicobeheersing zijn vastgelegd. 

g) Financiele en bestuurlijke verantwoordelijkheid 
zijn vastgelegd. 

h) Informatievoorziening, zowel kwalitatief, 
kwantitatief, frequentie, door wie en aan wie zijn 
vastgelgd en afgestemd op de P&C  cyclus van de 
provincie en aan de jaarlijkse verantwoording van 
de provincies aan het Rijk over de voortgang 
Natuurpact. 

i) Tussentijdse evaluaties op basis van de geleverde 
informatie zijn vastgelegd. 

j) Informatievoorziening aan de provincie op het 
moment dat afgesproken prestaties niet gehaald 
dreigen te worden of indien bestuurlijke, financiële 
en/of andere risico’s zich (dreigen te) 
manifesteren is vastgelegd. 

k) Het aanbod dient te passen in de 
aanbestedingsregels van de provincie. 

• De tijdelijke aankoopstop voor prioriteit 3 in de 
gebiedsontwikkelingen Achtkarspelen Zuid, Koningsdiep 
en Linde van kracht te laten blijven tot het moment van 
besluitvorming door PS over de scenario’s. 

 
   
Útfiering : Uitvoering van het natuurbeleid vindt plaats via het het 

program Natuer en Lanlik Gebiet 2014 -2020. Naar 
aanleiding van het besluit van PS zal dat programma worden 
bijgesteld. 

   
Monitoaring/evaluaasje : Monitoring van de voortgang vindt plaats via: 

• De bestuursrapportage, 2 keer per jaar. Wordt 
toegezonden aan PS. 

• Jaarverslag van de provincie. Wordt toegezonden aan 
PS. 

• Eindevaluatie van het program Natuer en Lanlik Gebiet 
2014 -2020. Kan ter informatie worden toegezonden aan 
PS. 

 
Op landelijk niveau vindt monitoring van de voortgang van de 
afspraken uit in het Natuurpact plaats via: 
• Landelijk voortgangsrapportage Natuur welke jaarlijks 

namens de provincies door het IPO wordt opgesteld. 
• Lerende evaluatie Natuurpact welke elke drie jaar wordt 

opgesteld in opdracht van het Rijk en de provincies. 
 

   
Stjoering : Naar aanleiding van de bestuursrapportage en het 

jaarverslag kan PS besluiten dat bijsturen wenselijk is. 
   
Ferfolchproseduere : Het komende half jaar zullen het aanbod van onze partners 

en de terugvaloptie, scenario ‘Verzilveren Natuurlijk Kapitaal’ 
verder worden uitgewerkt om daarna ter besluitvorming aan 
PS te worden voorgelegd. 
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Oare punten : Geen 

 
 
 
Ljouwert, 
Deputearre Steaten fan Fryslân, 
 
 
 
 
A.A.M. Brok , foarsitter 
 
 
 
 
 
R.E. Bouius – Riemersma , sekretaris 



 - 25 / 26 - 01530035 
 

UTSTEL 
 
 
 
Underwerp : Natuur in Fryslân: haalbaar en betaalbaar - Uitwerking 

BMC 
 

Provinsjale Steaten fan Fryslân 

 

Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan , nr. …, oangeande … 
Mei it each op 
 
• De afspraken die wij met het Rijk in het Natuurpact hebben gemaakt en die we willen 

nakomen. 
• De afspraken in het Natuurpact gaan over het realiseren van nieuwe natuur die 

bijdraagt aan internationale natuurdoelen. Het daarbij gaat om doelstellingen van de 
Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 (incl. de PAS). 

• Wij in het Natuurpact hebben afgesproken de maatschappelijke betrokkenheid bij 
natuur te vergroten. 

 
Oerwagende dat :  

• Wij vinden dat we moeten kijken hoe we met inzet van onze middelen een zo hoog 
mogelijk biodiversiteits-rendement kunnen realiseren voor de mienskip.  

• Wij het tekort op de Friese natuuropgave niet willen doorschuiven naar de volgende 
college-periode; 

• Wij willen zoeken naar een oplossing binnen het bestaande budget. 
• Wij voorstellen in het kader van Right to Challenge serieus willen beoordelen op 

realiseerbaarheid. 

Beslute :  
 
1. In te stemmen met de notitie Natuur in Fryslân: haalbaar en betaalbaar - Uitwerking 

rapportage BMC. 
2. Kennis te nemen van het aanbod opgesteld door It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, Bosgroep Noord-Oost Nederland en mede namens particuliere 
natuurbeheerders, LTO-Noord, Kollektivenberied Fryslân en de Friese Milieu Federatie 
voor een alternatieve uitwerking van de natuuropgave. 

3. Met het oog op het Right to Challenge, het aanbod van de partners  een serieuze kans te 
geven en gedurende een half jaar te laten uitwerken, waarbij het scenario Verzilveren 
Natuurlijk Kapitaal de terugvaloptie is. Bij de uitwerking van beide scenario’s dienen de 
gebiedscommissies actief betrokken te worden en dienen rol en positie van de 
gebiedscommissies te worden uitgewerkt. 

4. Voor een goede borging van governance de uitwerking van de volgende onderdelen als 
voorwaarden te verbinden aan de Right to Challenge die nu voorligt: 

a) Beoogde effecten van uitvoering via een Right to Challenge zijn vastgelegd. 
b) Te leveren prestaties (meetbaar) en financiering van de activiteiten zijn 

vastgelegd. 
c) Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende partijen in 

de samenwerking zijn vastgelegd. 
d) Eisen aan certificering van de bedrijfsvoering zijn vastgelegd. 
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e) Richtlijnen voor uitvoering van activeiten waarvoor de provincie middelen 
beschikbaar stelt zijn vastgelegd. 

f) Risico’s, risicoverdeling en wijze van risicobeheersing zijn vastgelegd. 
g) Financiele en bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn vastgelegd. 
h) Informatievoorziening, zowel kwalitatief, kwantitatief, frequentie, door wie en aan 

wie zijn vastgelgd en afgestemd op de P&C  cyclus van de provincie en aan de 
jaarlijkse verantwoording van de provincies aan het Rijk over de voortgang 
Natuurpact. 

i) Tussentijdse evaluaties op basis van de geleverde informatie zijn vastgelegd. 
j) Informatievoorziening aan de provincie op het moment dat afgesproken prestaties 

niet gehaald dreigen te worden of indien bestuurlijke, financiële en/of andere 
risico’s zich (dreigen te) manifesteren is vastgelegd. 

k) Het aanbod dient te passen in de aanbestedingsregels van de provincie. 
5. De tijdelijke aankoopstop voor prioriteit 3 in de gebiedsontwikkelingen Achtkarspelen Zuid, 

Koningsdiep en Linde van kracht te laten blijven tot het moment van besluitvorming door 
PS over de scenario’s. 

 
Sa feststeld troch Provinsjale Steaten fan Fryslân yn harren iepenbiere gearkomste fan, 
 

A.A.M. Brok , foarsitter 
 

G.W. Huisman , griffier 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


