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1. Leeswijzer 

 
Voor u ligt het programmaplan voor het Program Lanlik Gebiet 2014 – 2020. Het programma is een 
instrument waarmee invulling wordt gegeven aan de wijze waarop de doelen, die worden benoemd in 
de Nota Natuer en Lanlik Gebiet (2012) en andere beleidsdocumenten, de komende jaren worden 
gerealiseerd. Het programmaplan is dus geen beleidsdocument.  
 
Doelen van het programmaplan: 

 De weerslag zijn van in andere stukken benoemde beleidsdoelen en de “vertaling” daarvan naar 
concrete uitvoeringsinspanningen (en daarvoor beschikbare middelen). 

 Een beschrijving geven van de werkwijze gedurende de planperiode (onder andere de vastlegging 
van de taken, de rollen en de verantwoordelijkheden). 

 Een basis zijn voor de besluitvorming door Gedeputeerde Staten waarmee zij opdracht geven 
voor de beschreven uitvoering. 

 Een kader geven voor de samenwerking met in- en externe partners.  

 Een kader geven voor de sturing op de realisatie van de doelen en de daarvoor benodigde 
inspanningen, waarvan de realisatie gevolgd wordt door middel monitoring.  

 Het in kaart brengen van de risico’s tijdens de looptijd van het programma.  

 Een kader geven voor de wijze van communicatie.  
 

Het programmaplan is daarmee grotendeels een technisch document. 
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3. Algemene Inleiding  
 
Het Program Lanlik Gebiet 2014 - 2020 is het instrument waarmee wordt gestuurd op de realisatie van 
een groot deel van de beleidsdoelen van de beleidsterreinen Natuur, Landbouw en Landschap. Als 
zodanig is het programma te beschouwen als de verbinding tussen beleid en uitvoering. Met dit 
programma geeft het college van Gedeputeerde Staten uitvoering aan de door Provinciale Staten 
vastgestelde beleidsdoelstellingen. In dit document zijn tevens de uitgangspunten vastgelegd voor de 
wijze waarop ambtelijk invulling wordt gegeven aan de verschillende taken, rollen en 
verantwoordelijkheden.  
 
“Mei de mienskip wurkje oan in moai en sterk Fryslân.” Dit uitgangspunt is één van de leidende 
principes voor de uitwerking van de werkwijze in het programma. Daar waar mogelijk is daarom de 
aansluiting gezocht bij de Streekagenda’s als methodiek om de samenwerking met de “Mienskip” 
vorm te geven. In de voorbereiding van de totstandkoming van dit programma is ingezet op maximale 
betrokkenheid van bij het programma betrokken actoren (binnen en buiten de organisatie van de 
provincie). Hiermee is overleg gevoerd. Het programma beoogt een kader te bieden waarbinnen de 
samenwerking van alle betrokkenen verder kan worden geoptimaliseerd.  
 
Het programma heeft een looptijd van 7 jaar. Een zekerheid is dat gedurende deze periode veel 
verandert. Dit kunnen zijn wijzigingen in de (Europese, landelijke en/of provinciale) beleidsopgave. Of 
wijzigingen als gevolg van specifieke uitvoeringssituaties (versnelling, vertraging, etc.). Ook hiervoor 
biedt het programma een kader. In het programma is de (nu bekende) opgave vertaald naar een 
opgave voor de periode van 7 jaar.  
Jaarlijks wordt een zogenaamde jaarschijf opgesteld met concrete acties voor het komende jaar 
(inclusief de daarvoor benodigde middelen). Hierin worden ook wijzigingen in het beleidskader 
verwerkt. De jaarschijven zijn cruciaal. Hierin worden de soms nog globale inspanningen concreet 
vertaald naar de inspanningen die gedurende het jaar worden uitgevoerd.  
Monitoring van de beleidsrealisatie vindt plaats in 2017 (Midterm) en 2020 (Endterm). Voor de sturing 
op en verantwoording over de realisatie van doelen en de daarvoor benodigde inspanningen, die als 
opdracht binnen het programma zijn ondergebracht, wordt een apart programmateam ingericht.  
 
Het prgramma heeft de volgende indeling. In hoofdstuk 4 wordt de beleidsmatige opgave vertaald 
naar concrete (SMART) doelen en inspanningen die daarvoor benodigd zijn (uitvoeringsmaatregelen). 
Tevens wordt hierbij aangegeven welke middelen daarvoor beschikbaar zijn.  
In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid stilgestaan bij de beoogde werkwijze.  
Hoofdstuk 6 is het kader voor sturing en monitoring: waar sturen we op en wat kunnen we op grond 
daarvan monitoren.  
Hoofdstuk 7 benoemt de nu voorzienbare risico’s en in hoofdstuk 8 worden de kaders voor 
communicatie gesteld.  
In hoofdstuk 9 ten slotte worden de financiële kaders van het programma beschreven.  
 
Het programma is tot standgekomen in overleg met diverse inhoudelijk betrokkenen vanuit de 
provinciale organisatie. Gedurende het proces van totstandkoming heeft twee maal overleg 
plaatsgevonden met (ambtelijk) vertegenwoordigers van in de Provinciale Commissie Landelijk 
Gebied (PCLG) vertegenwoordigde organisaties. De PCLG heeft op 18 oktober 2013 positief 
geadviseerd over het programma.  
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4. Beleid, Doelen, Inspanningen en Middelen  

4.1. Inleiding 
Het belangrijkste deel van dit hoofdstuk behandelt de opgave van het programma. Aan de hand van 
de in de Nota Natuer en Lanlik Gebiet (2012) opgenomen thema’s (landbouw, natuur, landschap) 
wordt het beleid per thema kort beschreven en wordt vervolgens ingegaan op de programmering. De 
programmering wordt op basis van de volgende aspecten beschreven: het maatschappelijke effect, de 
(SMART) doelstellingen, de inspanningen die worden verricht om de doelen te behalen en tenslotte de 
beschikbare middelen die daarvoor benodigd zijn. Hieraan voorafgaand wordt in het kort het relevante 
rijks- en provinciale beleid beschreven. Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van de beleidsnota’s 
die in voorbereiding of gepland zijn tot en met 2014 om ter besluitvorming aan Provinciale Staten (PS) 
voor te leggen.  
 
4.2. Provinciaal Beleidskader

1
 

Met dit programma wordt uitvoering gegeven aan de benoemde doelen in de diverse door Provinciale 
Staten vastgestelde beleidsnota’s voor het landelijk gebied. In dit programma worden derhalve geen 
nieuwe beleidskaders gesteld. Om de inspanningen (uitvoeringsmaatregelen) direct te kunnen 
relateren aan de gestelde doelen zijn deze doelen in dit programmaplan benoemd.  
Het programma geeft dus invulling aan de uitvoering (onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde 
Staten (GS)) van de door PS gestelde beleidskaders.  
 
Het programma vindt zijn basis in de kaders en doelstellingen die zijn genoemd in de Nota Natuer en 
lanlik gebiet Mei-inoar fierder!, vastgesteld door Provinciale Staten op 27 juni 2012. In deze nota staan 
de volgende thema’s centraal: 

 landbouw (ontwikkelingsruimte, verduurzaming, verbreding/verdieping); 

 natuur (Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Natura 2000, overige natuur); 

 landschap (kernkwaliteiten landschapstypen, bijzondere landschapstypen). 
Daarnaast is het onderdeel water meegenomen voor zover dit een relatie heeft met het natuurbeleid 
en hierdoor in de verschillende projecten werk met werk kan worden gemaakt.  
Met dit programma geven wij ook invulling aan de uitvoering van het rijksbeleid en het Europees 
beleid voor deze thema’s. 
  
Het beleid voor het landelijk gebied is ontleend aan het Streekplan Fryslân 2007, Om de kwaliteit fan 
de romte, het derde Waterhuishoudingsplan Fryslân 2010-2015, Wiis mei Wetter (2009)), en de Nota 
Natuer en lanlik gebiet. Dit beleid is verder uitgewerkt in onder meer uitvoeringsnotities en 
werkplannen, waarin de vertaling naar de uitvoering plaatsvindt. Voor de genoemde thema’s geven 
we in dit hoofdstuk de belangrijkste beleidsuitgangspunten weer. 
 
Door de bezuinigingen van het kabinet Rutte I en de daarop volgende ‘reparatie’ van het kabinet Rutte 
II, op het natuur- en landschapsbeleid en de decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de 
provincies, is de context van het provinciale beleid voor natuur, landschap en landbouw ingrijpend 
veranderd.  
 
Door bovenstaande veranderingen is de dynamiek in het beleidsveld erg groot en de gevolgen hiervan 
zijn nog niet uitgekristalliseerd. Dit betekent dat aanpassingen in het provinciale beleid in het verschiet 
liggen. Deze aanpassingen zullen op termijn ook doorwerken in dit ‘Program Lanlik Gebiet 2014 – 
2020’.  
 
Het programma is gebaseerd op beleid dat door GS en PS is vastgesteld. Zo was voor een aantal 
onderdelen zoals Landbouw en Weidevogels nieuw beleid in ontwikkeling dat in 2014 aan PS zal 
worden voorgelegd voor besluitvorming. Voor deze beide onderdelen is dit nieuwe beleid inmiddels 
door PS vastgesteld en is ook in het program verwerkt.. 
 
Nieuw beleid dat nog niet is geaccordeerd door GS en/of PS, is niet in dit programma opgenomen. In 
het programma wordt echter wel zoveel mogelijk rekening gehouden met het voorziene nieuwe beleid 
opdat het naderhand in de programmering kan worden opgenomen. Nieuw beleid dat geaccordeerd is 

                                                           
1 De relevante wijzigingen t.a.v. het beleidskader zijn verwerkt tot 22 januari 2014. (het moment dat het 

Natuurpact door Provinciale Staten is geaccordeerd). 
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door GS/PS wordt door middel van jaarlijkse actualisaties verwerkt in het programma. Waar mogelijk 
wordt wel geanticipeerd op vast te stellen nieuw beleid en worden de noodzakelijke 
voorbereidingsmaatregelen getroffen zodat zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de 
beleidsnota’s met de uitvoering kan worden gestart.  

4.2.1 Ontwikkelingen in het rijksbeleid  
Het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I heeft grote consequenties voor het natuur- en 
landschapsbeleid, zowel inhoudelijk als financieel. In de zogenaamde Blekerbrief van 20 oktober 2010 
werd door het kabinet aangegeven dat per 1 januari 2011 geen garantie meer werd gegeven voor 
verplichtingen die na 20 oktober 2010 werden/zouden worden aangegaan. Daarop hebben de 
provincies een investeringsstop afgekondigd op de rijksbudgetten voor het landelijk gebied. In deze 
brief werd ook aangegeven dat er sprake was van een verregaande decentralisatie van het 
rijksnatuurbeleid en de uitvoering ervan aan de provincies.  
 
In het Onderhandelingsakkoord Natuur van september 2011 hebben het Rijk en de provincies 
(Interprovinciaal Overleg) afspraken gemaakt over de natuurontwikkeling en de decentralisatie van het 
natuurbeleid. Het Rijk blijft richting Europa eindverantwoordelijk voor het voldoen aan de internationale 
verplichtingen (Natura 2000). De provincies zijn verantwoordelijk voor het feitelijk bereiken van de 
natuurdoelen, in het bijzonder voor het verwerven, inrichten en beheren van de Ecologische 
Hoofdstructuur. Afgesproken is dat de provincies  hiervoor een inspanningsverplichting hebben. 
Omdat er minder rijksgeld beschikbaar is voor de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur, heeft 
de provincie besloten de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur in Fryslân te herzien (de 
zogenaamde herijkte Ecologische Hoofdstructuur).  
 
In de beleidsnota Nota Natuer en lanlik gebiet zijn de gevolgen van het Onderhandelingsakkoord 
Natuur verwerkt, zowel inhoudelijk als financieel. Dit is vervolgens vertaald In het ‘Program Lanlik 
Gebiet 2014 – 2020’  in de afzonderlijke thema’s.  
 
Medio 2012 heeft het kabinet Rutte II de natuurambities verhoogd en een deel van de bezuinigingen 
teruggedraaid. In het zogenoemde Natuurpact

2
 - waaraan gekoppeld extra afspraken tussen 

provincies en Rijk over beheer en een extra ontwikkelopgave voor de EHS – heeft het Rijk samen met 
het IPO de nieuwe ambities uitgewerkt. De plus ten opzichte van het Onderhandelingsakkoord bestaat 
uit: 

 Minimaal een verdubbeling van de opgave voor verwerving en inrichting van de EHS en realisatie 
van natuurlijke verbindingen; 

 Een verhoging van de kwaliteit van de natuur door extra inspanningen in (herstel)beheer en water- 
en milieucondities; 

 Een impuls voor de natuur buiten de EHS; 

 Aandacht voor soortenbescherming;  

 Een effectiever agrarisch natuurbeheer; naast (agrarisch) natuurbeheer binnen de EHS worden de 
provincies nu ook verantwoordelijk voor (agrarisch) natuurbeheer buiten de EHS. 

Het Rijk stelt voor deze plus jaarlijks €200 miljoen extra beschikbaar. In opdracht van het IPO heeft de 
Commissie Jansen II (eind mei 2013) de verdeling van deze extra middelen over provincies 
uitgewerkt. 

 
In het Natuurpact zijn de ambities op hoofdlijnen voor de ontwikkeling en het beheer van de natuur in 
Nederland vastgelegd. Op hoofdlijnen, omdat de invulling en concretisering van de ambities gezien de 
taakverdeling tussen Rijk en provincies een taak van de provincies is. Provincies hebben keuzevrijheid 
in de wijze waarop ze de ambities willen realiseren, maar zorgen daarbij wel voor onderlinge 
samenhang. De notitie beperkt zich ook tot hoofdlijnen, omdat de ambities niet door de overheden 
alleen kunnen worden gerealiseerd en de ontwikkeling van de natuur zich niet centraal laat sturen. 
Alleen met steun van de bewoners en gebruikers van gebieden en met ruimte voor maatwerk kan de 
natuurkwaliteit worden verhoogd en kunnen ontwikkeling en beheer adequaat worden georganiseerd. 
Juist regionaal kan synergie tussen natuurontwikkeling en andere (economische) functies tot 
ontwikkeling worden gebracht en kunnen ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties 
investeren in natuur. De wijze van invulling zal nog nader worden uitgewerkt. De financiële 

                                                           
2 Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de provincies (bijlage bij kamerbrief d.d. 18 

september 2013)  
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consequenties zijn verwerkt in de financiële paragraaf (hoofdstuk 9) en per onderdeel verwerkt bij de 
beleidsopgaven. 

 
Een ondeelbaar Fryslân met ruimtelijke kwaliteit, is een centraal uitgangspunt in het Streekplan 
Fryslân 2007. Ondeelbaar wil zeggen dat steden en platteland elkaar ondersteunen en zich in 
samenhang ontwikkelen. Ruimtelijke kwaliteit benadrukt het bovenlokale belang van de 
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van de ruimte. Deze drie waarden waarborgen 
op de langere termijn een doelmatig gebruik en herkenbaarheid van de ruimte.  
De kwaliteiten van landschap/cultuurhistorie, ecologie, water en bodem vormen in de visie van het 
Streekplan een belangrijk kapitaal van Fryslân. Versterking van deze kwaliteiten, onder andere via de 
inzet van provinciale middelen, dient meerdere belangen. De kernkwaliteiten van de landschapstypen 
spelen een richtinggevende rol in de belangenafweging bij ruimtelijke ontwikkelingen. De verschillende 
gebruikers en functies in het landelijk gebied hebben elkaar nodig. Multifunctionaliteit is daarom een 
belangrijk principe voor de inrichting van het landelijk gebied. In sommige situaties heeft 
functiescheiding echter voorrang boven functieverweving, bijvoorbeeld bij gebieden met kwetsbare 
natuurwaarden. 
 
 
4.2.2 Europees beleid 
De Europese commissie heeft het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vastgesteld. 
Het nieuwe GLB is relevant voor onder andere de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer.  
Het Europees Parlement heeft de begroting ook vastgesteld. In juli 2014 heeft het Rijk het 
Nederlandse PlattelandsOntwikkelingsProgramma voor 2014-2020 (POP3) voor goedkeuring bij de 
EC ingediend. Die goedkeuring wordt begin 2015 verwacht.  
Met POP 3 komen financiële middelen beschikbaar voor landbouw (landbouwstructuurversterking en 
innovatie), weidevogellandschappen, landschapsherstel en water (en Leader , maar dat valt buiten het 
Program Lanlik Gebiet). In afwachting van de goedkeuring van POP3 is in dit programma hier nog 
geen rekening mee gehouden. Daarom is een p.m. in de kolommen bij de betreffende thema’s 
opgenomen.   

4.2.3 Groene wetgeving  
Bij de uitvoering moet rekening worden gehouden met de geldende wet- en regelgeving en specifiek 
met de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet. Met name wanneer het gaat 
om de instandhouding of ontwikkeling van (nieuwe) natuur. Deze wetten stellen specifieke eisen om 
bepaalde natuurlijke waarden en soorten te beschermen.   

4.2.4 Overige beleidskaders 
Naast de genoemde provinciale beleidskaders zijn andere beleidskaders relevant voor de uitvoering 
van het beleid voor het landelijk gebied. Zo kunnen gemeentelijke bestemmingsplannen en/of 
Algemene Plaatselijke Verordeningen eisen stellen aan de uitvoering.  
 

4.2.5 Uitwerking 

In het navolgende worden de beleidsonderwerpen uit het programma verder uitgewerkt. Voor zover 

dat mogelijk is, zijn deze beleidsmatig uitgewerkt
3
, per onderdeel wordt ingegaan op: 

 gewenste maatschappelijke effecten: de “richting”; 

 SMART doelen: de richting uitgewerkt in concrete doelstellingen; 

 Inspanningen: de activiteiten die benodigd zijn om de SMART doelen te realiseren; 

 Instrumenten: wat nodig is om de inspanningen uit te kunnen voeren 

 Middelen: inzet geld, capaciteit, etc.   

                                                           
3 De beleidsonderwerpen waar dit (nog) niet mogelijk is, zijn opgenomen in de beleidsagenda, Na vaststelling van 

dit uitgewerkte beleid worden deze onderwerpen op gelijke wijze als de wel uitgewerkte onderdelen in het 
programma opgenomen.  
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4.3. Landbouw 
 
4.3.1 Beleidsuitgangspunten

4
 

De provincie streeft naar een vitale en duurzame landbouw in de hele provincie. Landbouw levert een 
belangrijke bijdrage aan de sociaaleconomische vitaliteit van het platteland, het beheer van het 
landelijk gebied en de Friese economische structuur. De provincie vindt het daarom belangrijk dat in 
het landelijk gebied: 

 voldoende ontwikkelingsruimte voor de landbouw beschikbaar is, waaronder ruimte voor 
schaalvergroting, gangbare en biologische landbouw, verbreding en verdieping; 

 de kernkwaliteiten van de verschillende agrarische landschapstypen in Fryslân herkenbaar blijven; 
ook nieuwe landschappelijke kernmerken kunnen hierbinnen ontwikkeld worden; 

 voor specifieke sectoren (zoals glastuinbouw, agrolocaties en visserij) passende 
ontwikkelingsmogelijkheden aanwezig zijn.  

Ontwikkelingsruimte landbouw 
Bij een vitale landbouw hoort voldoende ontwikkelingsruimte binnen agrarische bouwvlakken en 
mogelijkheden voor perceelsverruiming, zodanig dat een efficiënte agrarische bedrijfsvoering mogelijk 
is en blijft. Dit betekent dat er ruimte is voor schaalvergroting, mits passend binnen de 
landschappelijke kernkwaliteiten.  
 
Landschappelijk maatwerk via zorgvuldig proces 
Het Streekplan stelt geen maximum aan de oppervlakte van een agrarisch bouwvlak. Voor de 
inpassing van agrarische bedrijven is vooral de landschappelijke situering van belang met aandacht 
voor beplanting, erfelementen, de nokrichting, dak- en goothoogte van gebouwen en kleur- en 
materiaalgebruik. Dit vergt landschappelijk maatwerk. Het instrument ‘Nije Pleats’ is bij uitstek een 
geschikte methode om dit maatwerk te leveren. De landschappelijke kernkwaliteiten staan per 
landschapstype in een bijlage van de Verordening Romte (Grutsk). Deze kernkwaliteiten vormen de 
maatstaf voor het lokale maatwerk per bedrijf.  
 
Niet alleen in open gebieden maar ook in houtwallen- en elzensingelgebieden kunnen agrarische 
percelen vergroot worden met behoud van de kenmerkende landschappelijke structuur, bijvoorbeeld 
door percelen aan elkaar te koppelen via dammen en doorsteken. Agrarische schaalvergroting is op 
die manier te combineren met de kleinschalige landschappelijke karakteristiek van het gebied. 
 
Aanvullend beleid voor veehouderijen en bouwvlakken 
Op 21-12-2011 en 27-2-2013 hebben Provinciale Staten aanvullend beleid vastgesteld voor 
grootschalige melkveehouderijen. In dit beleid is opgenomen dat er ruimte is voor schaalvergroting 
van melkveehouderijen mits er een goed evenwicht blijft bestaan met de kwaliteit van het landschap 
en de natuur. Schaalvergroting naar een grootschalige melkveehouderij is daarom mogelijk onder een 
aantal voorwaarden. Het doel daarvan is dat zulke melkveehouderijen zorgvuldig ruimtelijk worden 
ingepast en grondgebonden blijven. Deze voorwaardenheeft de provincie geborgd in de Verordening 
Romte (deze is juni 2014) opnieuw vastgesteld. 
 
Het Streekplan maakt geen onderscheid tussen intensieve en grondgebonden melkveehouderij. De 
mest- en milieuwetgeving stellen volgens het Streekplan al voldoende voorwaarden aan de 
ontwikkeling van de intensieve veehouderij. 
Het provinciale beleid voor de intensieve veehouderij is heroverwogen en ligt nu ter visie. Dit sluit aan 
op de gewenste verduurzaming van de sector en op de transitie die in de sector gaande is om aan de 
nieuwe regels en eisen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en gezondheid te voldoen. Aanleiding 
hiervoor is de maatschappelijke discussie over megastallen. Doel is dat intensieve veehouderijen 
voldoende ontwikkelingsruimte hebben om aan de nieuwe regels en eisen op het gebied van 
dierenwelzijn, gezondheid en milieu te voldoen, mits een zorgvuldig ruimtelijke inpassing van de 
bedrijven gewaarborgd is.   
Vooruitlopend op de heroverweging heeft de provincie in een brief van 27-4-2011 de Friese 
gemeenten verzocht om voorlopig planologisch niet mee te werken aan schaalvergroting naar 
veehouderijen groter dan 300 NGE

5
 (interim-beleid); dit betreffen de zogenaamde megabedrijven.   

                                                           
4
 Deze tekst komt rechtstreeks uit het Streekplan Fryslân. Het is dus bestaand beleid. 
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Verbreding van de landbouw 
Om de inkomensbasis voor agrariërs te vergroten is er ruimte om op het erf (inclusief bebouwing) 
nevenactiviteiten te ontwikkelen die aan de agrarische activiteiten verwant zijn. Geschikte 
nevenactiviteiten zijn kamperen bij de boer, agrarisch verwante detailhandel en andere agrarisch 
gerelateerde activiteiten zoals mestbewerking en mestvergisting. Ook zorgfuncties, ambachtelijke 
bedrijfsfuncties e.d. kunnen als nevenactiviteit op het erf (inclusief bebouwing) inpasbaar zijn.  
In het landelijk gebied kan een agrolocatie ontwikkeld worden voor bedrijfsactiviteiten die niet meer 
ondergeschikt zijn aan de agrarische bedrijfsvoering en voor agrarische hulpbedrijven. Zo’n 
agrolocatie is bedoeld voor een concentratie van agrarische bedrijfsvormen en aanverwante 
bedrijfsactiviteiten. Het vinden van een geschikte, goed ontsloten plek is belangrijk.  
 
Ammoniak 
De uitstoot van ammoniak is schadelijk voor natuurgebieden die gevoelig zijn voor verzuring. De 
provincie accepteert de gevolgen van de ammoniakregelgeving voor de uitbreiding en vestiging van 
(intensieve) veehouderij in de nabijheid van de voor ammoniak meest gevoelige natuurgebieden. Voor 
veehouderijbedrijven die zich in de nabijheid van kwetsbare natuur niet verder kunnen ontwikkelen 
wordt gezocht naar mogelijkheden voor flankerend beleid. Het streven daarbij is dat zowel de 
landbouw als de natuur en het milieu verbeteren. 
Het Rijk is verantwoordelijk voor generieke maatregelen die de basisdepositie verlagen; het kabinet wil 
de normen voor ammoniak aanscherpen. De provincie werkt aan regionale maatregelen om de 
ammoniakemissie in de omgeving van kwetsbare Natura 2000 gebieden te verminderen. Momenteel 
is de provincie bezig met invulling te geven aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).  
De grote lijn van de PAS is dat boeren door invulling van generieke maatregelen voor een daling van 

de stikstofdepositie zorgen. In aanvulling hierop ontstaat een daling van de depositie door autonome 

ontwkkelingen (Brusselse maatregelen gericht op verkeer, industrie, scheepvaart etc.). Een deel van 

de zo ontstane depositiedaling kan gebruikt worden voor economische ontwikkeling. 

Via een saldobenadering kan ontwikkelingsruimte aan individuele veehouderijen worden gegeven 
zonder dat de totale ammoniakbelasting op natuurgebieden toeneemt.  

Specifieke sectoren en gebieden in de provincie 

 Behoud en versterking van de landbouw in het veenweidegebied zijn belangrijk voor de 
handhaving van de kernkwaliteiten van het veenweidelandschap. Dit mag niet ten koste gaan van 
bestaande natuurgebieden. Momenteel wordt gewerkt aan een veenweidevisie. Die kan 
aanleiding geven voor nieuw beleid. Vanwege de specifieke ruimtelijke omstandigheden is voor de 
Waddeneilanden een gebiedsgerichte benadering gewenst. De bestaande natuurwaarden vormen 
hierbij een gegeven. Het is belangrijk dat de agrarische functie in de polders gehandhaafd blijft. 
Zowel voor de landbouw als voor de natuur (weidevogels en ganzen), het landschap en de 
recreatie is een duurzaam landbouwperspectief gewenst. Het verschaffen van een gezonde basis 
voor biologische landbouw maakt hiervan onderdeel uit. De provincie ondersteunt de 
eilandgemeenten om met de landbouwsector per eiland een ontwikkelingsperspectief op te 
stellen.  

 In het Streekplan zit ruimte voor uitbreiding van glastuinbouw in Noordwest Fryslân met maximaal 
450 ha bruto. Uitbreiding moet leiden tot een volwaardige glastuinbouwcluster met bijbehorende 
schaalvoordelen en werkgelegenheid. In 2008 hebben Provinciale Staten een partiële 
streekplanherziening ‘Glastuinbouw Noordwest Fryslân’ vastgesteld. Daarin is het zoekgebied 
ingeperkt tot een nieuwe glastuinbouwlocatie aan de zuidkant van Sexbierum, met ruimte voor 
200 ha bruto en 115 ha netto nieuwe glastuinbouw. Fase 1 (circa 80 hectare, waarvan circa 45 
hectare is uit te geven) is geregeld in een nieuw bestemmingsplan. Voor fase 2 en 3 kan later een 
nieuw bestemmingsplan worden opgesteld, mits er behoefte is. Het realiseren van deze 
glastuinbouwcluster (Waddenglas) is een gezamenlijk project van de gemeente Franekeradeel, de 
provincie Fryslân en het Rijk (Dienst Landelijk Gebied).  Door de aanhoudende financiële crisis in 
de glastuinbouw heeft dit project inmiddels een aanzienlijke vertraging opgelopen. Bestaande 
glastuinbouwbedrijven kunnen hun glasopstanden uitbreiden met maximaal 20% (onder 
voorwaarden tot maximaal 50%). Bij overige agrarische bedrijven is een ondersteunende tak tot 

                                                                                                                                                                                     
5 Nederlandse Grootte Eenheid, maat voor de economische omvang van een agrarisch bedrijf; 1 melkkoe staat 

bijv. voor 1,2 NGE; bij > 300 NGE gaat het dan om een intensieve veehouderij met meer dan 7.500 vleesvarkens, 
1.200 fokzeugen, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 2.700 melkgeiten of 2.500 vleeskalveren. 
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maximaal 1.500 m² per bouwperceel mogelijk. Voor de mogelijkheden van onder meer houtteelt, 
boom- en sierteeltkwekerijen met bijbehorende voorzieningen die de teelt ondersteunen zoals 
schuur-, tussen- en boogkassen staat de provincie  gebiedsgericht maatwerk door gemeenten 
voor. De kernkwaliteiten per landschapstype zijn hierbij uitgangspunt.  

 
Landbouwagenda 2014-2020 
Het Streekplan richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van de landbouw, de Landbouwagenda op de 
sociaaleconomische ontwikkeling. September 2014 stelden Provinciale Staten een nieuwe 
landbouwagenda vast, voor de periode 2014-2020. 
 

In de nieuwe landbouwagenda  is het volgende opgenomen: 
De provincie wil in gezamenlijk werken aan een landbouw die moderen en renderend is en die schoon 
en zuinig en in harmonie met zijn omgeving produceert.  
 
Kansen en uitdagingen voor de landbouw 
Het toekomstperspectief voor de landbouw in Fryslân is op dit moment gunstig. Op mondiaal niveau 
neemt de vraag naar voedsel toe, en zeker ook de vraag naar hoogwaardig voedsel zoals zuivel en  
uitgangsmaterialen zoals aardappelpootgoed. Daar tegenover staat de uitdaging om deze groei goed 
in te passen binnen de randvoorwaarden die de overheden en de samenleving stellen. Daarbij gaat 
het om zaken als mest en ammoniak. Specifiek voor Fryslân spelen het weidevogelbeleid en de 
veenweideproblematiek ook een rol. Ook de andere agrarische sectoren staan voor de uitdaging: hoe 
kunnen kansen voor economische groei gecombineerd worden met maatschappelijke 
randvoorwaarden?  
 
Ambities en doelen voor de landbouw afgestemd op andere beleidsterreinen 
De provincie streeft naar een landbouw die modern en renderend is maar  tegelijkertijd schoon en 
zuinig en in harmonie met zijn omgeving produceert. Daarbij sluit de provincie aan bij doelen die 
vanuit andere beleidsterreinen worden nagestreefd: voor water (Kaderrichtlijn Water, 
klimaatadaptatie), natuur (Natura 2000 en de PAS, weidevogelbeheer), ruimtelijke kwaliteit 
(terugdringen van lichthinder uit melkveestallen) en een koolstofarme economie (terugdringen van het 
gebruik van fossiele grondstoffen). Ook is aansluiting gezocht bij initiatieven vanuit de sector zelf, 
zoals het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Koersvast voor verduurzaming van de 
melkveehouderij.. 
 
Met de Landbouwagenda vult de provincie haar bijdrage aan de ambities en doelen voor de landbouw 
langs de volgende drie actielijnen aan: 
actielijn 1: faciliteren van landbouwstructuurversterking; 
actielijn 2: stimuleren van (door)ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie; 
actielijn 3: bevorderen van de communicatie tussen boeren en burgers in Fryslân (valt buiten het 
programma). 
 
Actielijn 1: faciliteren van landbouwstructuurversterking 
Het is belangrijk dat het concurrentievermogen van de landbouw op peil blijft. Daarom blijven we 
landbouwstructuurversterking faciliteren. Te meer ook omdat kavelruil en andere 
landbouwstructuurversterkende maatregelen ook bijdragen aan de realisatie van andere doelen in het 
landelijk gebied.  
 
Innovatie landbouw 
 
Actielijn 2: stimuleren van (door)ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie 
Voor een moderne en renderende landbouw, die schoon en zuinig en in harmonie met zijn omgeving 
produceert, is continue modernisering en innovatie een vereiste.  
Met deze landbouwagenda wil de provincie daaraan bijdragen door het stimuleren van het volgende: 
 
2.a Versterking van het en innovatief vermogen van agrarische bedrijven en hun ketenpartijen 
2.b Doorontwikkeling en toepassing van kennis en innovaties voor de landbouw 
2.c Investeringen in verduurzaming van bedrijven van jonge boeren. 
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Onder actielijn 2.a valt: steunen van samenwerkingsverbanden voor innovatie  
De EU wil bevorderen dat de grote innovatiefondsen van de EU ook daadwerkelijk door het 
bedrijfsleven benut worden. Het nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 voor 2014-2020 
biedt daarom de mogelijkheid om samenwerkingsverbanden die kennis- en innovatieprojecten 
voorbereiden en uitvoeren financieel te steunen. Daarbij kan het gaan om samenwerkingsverbanden 
van boeren of van boeren en andere partijen. Bij voorkeur betreft dat omvangrijke verbanden die zich 
inspannen om de grote innovatiefondsen van de EU of het Rijk aan te boren: de zogenaamde 
Operational Groups voor European Partnerships in Innovation (EIP). De provincie wil daarop 
aanhaken en zal de beoogde innovatiegroepen op projectbasis met subsidie steunen, daarbij is ook 
een rol weggelegd voor de toekomstige gebiedscollectieven voor het agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer. 
 
Onder actielijn 2.b vallen: 

 Stimuleren en ondersteunen van pPraktijkproeven, demonstratieprojecten en 
studiegroepen 

Voor de ontwikkeling van nieuwe technieken, producten enzovoort zijn verschillende 
subsidiemogelijkheden voorhanden bij de EU, het Rijk en de provincie. Als een nieuwe techniek wordt 
opgeleverd in de vorm van een prototype, kan deze vaak nog niet zonder meer door de 
landbouwpraktijk worden toegepast. De techniek moet via doorontwikkeling nog op maat ’worden 
gemaakt’. Deze doorontwikkeling en de toepassing in de praktijk wil de provincie met praktijkproeven 
en demonstratieprojecten stimuleren. 
Ook kennis moet worden ontsloten zodat ze in de praktijk toegepast kan worden en in de 
bedrijfsvoering kan integreren. Op dat moment gaat kennis ‘leven’ en wordt doorontwikkeling ervan 
een logische volgende stap. Dit kan worden bereikt door het stimuleren door studiegroepen en 
kennisprojecten te ondersteunen. 
 

 Versterken en uitbreiden van de biologische landbouw 
Een van de provinciale doelen is het versterken en uitbreiden van de biologische landbouw in Fryslân. 
Deze ontwikkeling wi de provincie stimuleren door kennis- en innovatieprojecten te steunen die aan 
verdere verduurzaming van de sector bijdragen. Naast het steunen van de bedrijfsadvisering aan 
bedrijven die omschakeling overwegen, wordt ook ingezet op de bedrijfsbegeleiding van bedrijven die 
net omgeschakeld zijn (in groepsverband). 
 

 Subsidieren van investeringen in maatregelen om lichthinder door melkveestallen te 

verminderen 
Om te bevorderen dat de donkerte als kernkwaliteit van Fryslân behouden blijft, stetl de provincie 
subsidie beschikbaar voor maatregelen om lichthinder door bestaande melkveestallen te 
verminderen

6
..  

 
Onder actielijn 2.c valt 
Stimuleren van verduurzaming van bedrijven van jonge boeren 
Bedrijfsovername in de landbouw vindt op steeds latere leeftijd plaats. Gezien de toenemende 
omvang van bedrijven gaat het om steeds grotere overnamesommen en wordt het zowel voor de bank 
als voor de familie van de bedrijfsopvolger moeilijker om hierover met de opvolger tot 
overeenstemming te komen. Om deze reden ontvangen jonge boeren in 2015/2020 van rijkswege een 
hogere hectaretoeslag uit de pijler 1 middelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de 
EU. Onder jonge boeren worden in dit verband verstaan: agrarische ondernemers in de primaire 
sector, niet ouder dan veertig jaar en met een zelfstandig bedrijf dat niet langer dan vijf jaar geleden 
gestart of overgenomen is. 
Als aanvulling hierop wil de provincie jonge boeren ondersteunen met subsidie voor verduurzaming 
van hun bedrijven.  
 
 
 
 
 

                                                           
6 Dit is afhankelijk van de besluitvorming van Provinciale Staten over het voorstel over lichthinder 
door melkveestallen dat medio 2014 behandeld zal worden. 
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4.3.2 Programmering 
 
Maatschappelijk effect 
Overal in de provincie blijft sprake van een landbouwstructuur die volgens de beoordelingssystematiek 
van het kadaster redelijk tot goed is. 
 
Smart doelen 
Kavelruil 2014-2020 
- 11.200 hectare aan vrijwillige kavelruil gerealiseerd via het kavelruilbureau 
- waarvan 8.400 alleen voor landbouwstructuurversterking en 
- waarvan 2.800 hectare vanuit de EHS en de weidevogelkerngebieden.  
-  
 
Kennis en Innovatie 
In 2020 hebben we de volgende resultaten bereikt: 

 Er zijn minstens 10 innovatieve technieken, processen, producten en/of verdienmodellen 
gereed die breed toepast kunnen worden in de Friese agrosector en die bijdragen aan de 
doelen van deze Landbouwagenda. 

 Er hebben minstens 500 agrarische ondernemers meegedaan aan een kennisproject waarbij 
kennis (door)ontwikkeld, gedeeld en in de praktijk toegepast wordt. Ook hiervoor geldt dat het 
gaat om kennis die bijdraagt aan de doelen van de Landbouwagenda. 

 Minstens 16% van het kennis- en innovatiebudget is ingezet voor kennis en innovatie 
(inclusief bedrijfsadvisering en bedrijfsbegeleiding) van de biologische landbouw. 

 Minstens 175 jonge boeren hebben met gebruikmaking van de subsidieregeling voor jonge 
boeren fysieke investeringen gedaan in de verduurzaming van hun bedrijf. 

 Voor minstens 250 melkveestallen die in 2014 lichthinder veroorzaken, zijn maatregelen 
getroffen om dat te verminderen. 

 
Inspanningen 
Kavelruil: 
Coordinatie van subsidieregeling betreffende kavelruil en bedrijfsverplaatsing 
Coordinatie van het opzetten van een Kavelruilbureua 
 
Kennis en Innovatie 
Coordinatie van de subsidieregeling voor kennis en innovatie 
 
Instrumenten 
Subsidieregeling voor landbouwstructuurversterking 
Kavelruilbureau 
 
Kennis en Innovatie 
Subsidieregeling voor Kennis en Innovatie met daarin opgenoemen de onderdelen:  
- jonge boeren regeling 
- regeling voor het tegengaan van lichthinder 
 
Middelen 
 
Middelen voor vrijwillige kavelruilprojecten die door het kavelruilbureau begeleid worden 
 

Doel Landbouw, kavelruil   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal 

  € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln 

                  

Landbouwstructuurverbetering 0,7 0,7 0,7 pm pm pm pm 2,1 

Landbouwstructuurverbetering     0,525 0,525 0,4 0,4 0,3 0,3 2,45 

                  

Totaal beschikbaar Kavelruil 0,7 1,225 1,225 0,4 0,4 0,3 0,3 4,55 
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Middelen voor kennis- en innovatieprojecten van de landbouw 

Doel Landbouw ,kennis en 
innovatie 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal 

  € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln 

                  

kennis en innovatie 0,075 0,65 0,55         1,275 

verduurzaming bedrijven jnge 
boeren 

  0,5           0,5 

                0 

Kennis en innovatie   0,55 0,45 0,425 0,425 0,425 0,425 2,7 

verduurzaming bedrijven jnge 
boeren 

  0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,75 

                0 

                  

Totaal beschikbaarkennjis en 
innovatie 

0,075 2,2 1,25 0,675 0,675 0,675 0,675 6,225 
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4.4. Ecologische Hoofdstructuur 

4.4.1 Beleidsuitgangspunten  
De provincie zet zich voor haar natuurbeleid dat opgenomen is in de Nota Natuer en Lanlik Gebiet in 
op het creëren van goede omstandigheden voor behoud en ontwikkeling van de belangrijke natuurlijke 
waarden in Fryslân. Specifiek gaat het om: 

 behoud van de biodiversiteit door de bescherming en ontwikkeling van ecosystemen; 

 verbeteren van de condities voor het voortbestaan van inheemse flora en fauna en van natuurlijke 
levensgemeenschappen; 

 versterken van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van Fryslân. 
De provincie is van mening dat bij ruimtelijke ontwikkelingen nadrukkelijk aandacht wordt gegeven aan 
natuur: Bij ruimtelijke planvorming wordt ‘natuurinclusief’ gewerkt en wordt rekening gehouden met het 
leefgebied van soorten. 

4.4.2 Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 
Een belangrijk onderdeel van ons natuurbeleid is het realiseren en beschermen van de Ecologische 
Hoofdstructuur. De Ecologische Hoofdstructuur is een robuust, samenhangend en aaneengesloten 
stelsel van: 

 grotere bestaande bos- en natuurgebieden, inclusief de grote wateren; 

 nieuwe, bij grotere eenheden aansluitende natuurgebieden (natuurontwikkelingsgebieden en 
reservaatsgebieden); 

 bij grotere eenheden aansluitende (één-op-één begrensde) beheergebieden; 

 gerealiseerde ecologische verbindingszones. 
 
Binnen de Ecologische Hoofdstructuur zijn passende vormen van recreatief medegebruik mogelijk. 
Het Streekplan geeft op kaart 13 een indicatie wat passend is met een onderscheid tussen recreatief 
medegebruik en extensief recreatief medegebruik.  
 
De ruimtelijke begrenzing van de (herijkte) Ecologische Hoofdstructuur is vastgelegd  in de 
Verordening Romte Fryslân 2014 (Provinciale Staten, 14 juni 2014). Het natuurdoeltype (ambitie) en 
het daaruit voorvloeiende beheer van de natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur heeft de 
provincie vastgelegd in het Natuurbeheerplan. Hierin zijn per gebied de gewenste natuurdoeltypen 
(ambities)en beheertypen aangegeven. Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het Natuurbeheerplan 
vast in verband met de openstelling van de daarmee samenhangende subsidies.  
 
 
Ontwikkeling Ecologische Hoofdstructuur 
Om een vitale en robuuste Ecologische Hoofdstructuur te kunnen bereiken moeten natuurgebieden op 
sommige plekken worden uitgebreid. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Ecologische 
Hoofdstructuur in 2018 zou zijn gerealiseerd.  
 
De nieuwe ontwikkelopgaven voor de Ecologische Hoofdstructuur zijn bekend. In Fryslân gaat het om 
2369 hectare functieverandering van grond (dit kan zijn via verwerving of particulier natuurbeheer) en 
6400 hectare inrichting van nieuwe natuurterreinen. Het betreft natuurontwikkeling om aan de 
Europese verplichtingen te voldoen of om lopende projecten in het kader van de Ecologische 
Hoofdstructuur af te ronden. Hierbij heeft het voldoen aan de internationale verplichtingen (Natura 
2000 en Kaderrichtlijn Water) prioriteit. Een belangrijk financieringsmiddel voor de provincies voor het 
realiseren van de ontwikkelopgaven is het “grond-voor-grond” principe. Dit principe houdt in dat de 
provincies de beschikking hebben gekregenover gronden die in eigendom warenvan het Rijk en in 
beheer bij het Bureau Beheer Landbouwgrond. De provincies kunnen deze gronden, die buiten de 
Ecologische Hoofdstructuur liggen, verkopen of ruilen om elders gronden te verwerven voor het 
realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. De nieuwe einddatum voor realisatie van de 
Ecologische Hoofdstructuur is verschoven naar 2027.  
 
Bescherming Ecologische Hoofdstructuur 
Zolang gronden binnen de begrensde Ecologische Hoofdstructuur nog niet zijn verworven voor 
natuurontwikkeling of hiervoor nog geen aangepast natuurbeheer is ingesteld, zijn agrarisch gebruik 
en agrarische ontwikkeling mogelijk. Voor deze begrensde gebieden geldt wel een basisbescherming: 
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onomkeerbare ontwikkelingen die de gewenste natuurontwikkeling in de weg staan, zijn niet 
toegestaan. 
De gerealiseerde Ecologische Hoofdstructuur dient te worden beschermd. Nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen in of nabij de Ecologische Hoofdstructuur zijn op grond van (inter-)nationale 
regelgeving niet toegestaan als deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van ‘redenen van groot openbaar 
belang’ (‘nee tenzij’ principe). Uitzondering hierop vormen de één op één begrensde beheergebieden 
(dit zijn agrarische gebieden met bijzondere natuurlijke waarden); het ‘nee tenzij’ principe is hier bij 
onvermijdelijke ruimtelijke ingrepen niet van toepassing. Wel zullen de aanwezige waarden bij het 
afwegen van ruimtelijke ontwikkelingen betrokken moeten worden. 
De planologische bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur hebben we in de Verordening 
Romte Fryslân 2014 geborgd. Gemeenten moeten in hun bestemmingsplannen zorgen voor een 
passende natuurbestemming met een goede planologische gebruiksregeling voor de Ecologische 
Hoofdstructuur.  
Voor Natura 2000-gebieden die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (zie 4.5) 
gelden aanvullende beschermingseisen. Dit regelt de Natuurbeschermingswet. 
 
Meerjarenprogramma Ontsnippering 

In samenwerking met het Rijk wordt het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) uitgevoerd. Dit is 

een programma van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur & Milieu (I&M) dat 

als doel heeft het ontsnipperen van rijksinfrastructuur. Fryslân kent in totaal 13 knelpunten in dit 

programma. Omdat de provincie de regie heeft gekregen in het landelijk gebied, is deze de 

coördinator van dit programma. Door de bezuinigingen van het Rijk is momenteel nog onduidelijk wat 

er gebeurt met de knelpunten waarvoor EZ financieel verantwoordelijk is. Het ministerie van I&M heeft 

aangegeven zijn knelpunten te zullen blijven oplossen. De provincie zal daarom haar regierol blijven 

voeren voor het MJPO. Het oplossen van de knelpunten van EZ is afhankelijk van financiering door 

EZ. 

 
Tabel Ecologische Hoofdstructuur   
 

EHS functieverandering  EHS in te richten  

Totale oppervlakte 14254* Totaal in te richten 13943 

Reeds verworven 11885** Reeds ingericht 7543 

Nog te verwerven 2369*** Nog in te richten 6400 

    

 
* Bron: Natuurmeting op Kaart (NOK), peildatum 1-1-2013 (rapportage van het IPO) 
**Bron: Cijfers uit de portefeuillestrategie landelijk gebied, peildatum 1-7-2013 
*** Som van rijen verworven en nog te verwerven. Er zijn verschillen tussen de totalen verwerving en 
inrichting. Dit kan komen doordat er een gat van een halfjaar zit tussen de cijfers uit de NOK en de 
portefeuillestrategie. In dat half jaar kunnen er nog ha’s zijn ingericht. Dat geldt overigens ook voor 
verwerving. Dus de totalen zijn niet absoluut.    
 

4.4.3 Programmering  
 

Maatschappelijke effect 
Doel van de EHS is het behoud van de biodiversiteit door het scheppen van goede ruimtelijke 
condities voor de instandhouding en de ontwikkeling van de belangrijke natuurlijke kwaliteiten en 
waarden in Fryslân door middel van de bescherming en ontwikkeling van ecosystemen en het 
verbeteren van de condities voor het voortbestaan van de inheemse flora en fauna en van natuurlijke 
levensgemeenschappen. Hiermee wordt de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van Fryslân 
versterkt.  
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SMART doelen 
De gewenste maatschappelijke effecten zijn uitgewerkt in de volgende SMART-doelen

7
. Tussen de 

jaren 2014 en 2027
8
 is: 

 minimaal 1774 ha grond van functie veranderd;  

 minimaal 5091 ha nieuwe natuur ingericht;  

 is de kwalitatieve en kwantitatieve instandhouding van de dan gerealiseerde EHS geregeld; 

 is de dan gerealiseerde EHS beschermt tegen negatieve ontwikkelingen van buiten. 
 
Hiervoor zal in totaal in de periode 2014 tot en met 2027: 

 1774 ha grond de functie natuur hebben gekregen; 

 5091 ha natuur zijn ingericht. 
 
Voor de programmaperiode (2014-2020) geldt dan: 

 887 ha grond hebben de functie natuur gekregen (door middel van verwerving of particulier 
natuurbeheer); 

 2545 ha natuur zijn ingericht. 

Inspanningen 
Ter realisatie van de SMART doelen zijn de volgende inspanningen noodzakelijk:  
 
Ontwikkelopgave 

 Opdracht verlenen voor aankopen, verkopen en ruilen van gronden voor natuurdoelen. 

 Opdracht geven voor het inrichten van gronden voor natuur. 

 Subsidieverstrekking aan eigenaren ten behoeve van de inrichting van de nieuwe natuurgronden. 
 
Beheer 

 Coördinatie voor subsidieverstrekking door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
voor het natuurbeheer. 

 Subsidiering van werkzaamheden door eigenaren en beheerders van natuurgronden tot 
aanpassing van het beheer op basis van het Natuurbeheerplan. 

 Coördinatie voor subsidievestrekking door RVO van Agrarisch Natuurbeheer binnen de EHS op 
basis van het Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer. 

 Instrumenten 
Om de inspanningen te realiseren worden de volgende instrumenten gebruikt:  

 Aankoop Strategie Plan (ASP) 

 Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SNL)  

 Natuurbeheerplan als basis voor subsidieregelingen 

 Landinrichtings-/gebiedsprojecten 

Middelen 
De beschikbare middelen voor de opgaven in het kader van de EHS

9
.  

                                                           
7
 SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Het is een methodiek om 

doelstellingen concreet  te formuleren.  
8
 De datum waarop de doelstelling tot realisatie van de EHS gerealiseerd moet zijn, ligt na afloop van de 

planperiode van het uitvoeringsprogramma.  
9
  Voor een uitgebreide toelichting op de financiën zie hoofdstuk 9. 
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Monitoring en specifieke rapportages
10

 
Monitoring vindt plaats op basis van inspanningen zoals ingerichte hectares, verworven hectares 
gerelateerd aan besteedde middelen  
Voor dit beleidsonderdeel zijn de volgende specifieke rapportages verplicht: 

 inhoudelijke Rapportage aan het Rijk over de Ecologische Hoofdstructuur; 

  

                                                           
10

 Zie verder hoofdstuk 6: Sturing en Monitoring.  

Doel Natuurontwikkeling 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal

€ mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln

Ontw ikkelopgave Natuur 0,24 0,24 16,9 16,9 8,45 8,45 8,45 59,63

Afronding natuur buiten de N2000 0,9 0,9 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 6,95

Bijdragen derden pm pm pm pm pm pm pm pm

Totaal beschikbaar voor Natuurontw ikkeling 1,14 1,14 17,93 17,93 9,48 9,48 9,48 66,58

Doel Natuurbeheer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal

€ mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln

Natuurbeheer 14,08 14,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 83,56

Functieverandering 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 8,12

Agrarisch Natuurbeheer 7 7 7 7 7 7 7 49

Uitvoering en Monitoring 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 6,93

23,23 23,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 147,61
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4.5. Natura 2000 
 
4.5.1 Beleidsuitgangspunten 
 
Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden die belangrijk zijn voor het duurzaam 
voortbestaan van de meest bedreigde soorten en habitattypen in Europa. Daarmee dragen deze 
gebieden bij aan de biodiversiteit in Europa. Op basis van criteria van de Europese Unie hebben de 
afzonderlijke lidstaten de Natura 2000 gebieden aangewezen en begrensd; deze gebieden zijn al 
eerder aangewezen onder de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en liggen voor het overgrote deel binnen 
de Ecologische Hoofdstructuur. De gebiedsgerichte bepalingen staan in de Natuurbeschermingswet. 
De wettelijke bescherming van de Natura 2000 gebieden is daarmee geregeld. Deze bescherming 
heeft betrekking op de soorten en habitattypen waarvoor de gebieden zijn aangewezen. 
Door de toenmalige minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid zijn in Nederland 162 
Natura 2000 gebieden aangemeld. Door de minister is voor elk gebied een aanwijzingsbesluit 
gepubliceerd met daarin een begrenzing en een beschrijving van de instandhoudingsdoelstellingen. In 
de beheerplannen worden deze instandhoudingsdoelstellingen uitgewerkt in omvang, ruimte en tijd; 
hoe worden deze doelen behaald, waar en wanneer. Deze instandhoudingsdoelen kunnen bestaan uit 
behoud of verbetering van de oppervlakte en de kwaliteit of behoud en/of verbetering van het 
leefgebied voor vogel en diersoorten. Ook is opgenomen welke activiteiten binnen een Natura 2000 
gebied mogelijk zijn. De beheerplannen bieden houvast en kaders voor de vergunningverlening in het 
kader van de Natuurbeschermingswet.  
In Fryslân zijn 20 Natura 2000 gebieden aangewezen (zie kaart). Naast de algemene 
natuurdoelstellingen voor de Ecologische Hoofdstructuur, gelden binnen deze Natura 2000 gebieden 
nog specifieke instandhoudingsdoelen voor kwetsbare soorten en habitats.  
De provincie streeft ernaar om in 2014 alle beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden vast te 
stellen. De programmering van de uitvoering wordt in het Program Lanlik Gebiet 2014 – 2020 
geregeld.  

Systematiek van beheerplannen en de maatregelenpakketten 
In de Natuurbeschermingswet is vastgelegd dat het bevoegd gezag voor die gebieden een beheerplan 
opstelt. Er is landelijk een afspraak gemaakt over het voortouwnemerschap voor het tot stand komen 
van die plannen. Met de decentralisatie van het natuurbeleid zal dat voortouwnemerschap voor alle 
gebieden naar de provincie gaan met uitzondering van de grote wateren: Noordzeekustzone, 
Waddenzee en IJsselmeer (hiervoor blijft Rijkswaterstaat verantwoordelijk). Dit houdt in dat de 
volgende generatie beheerplannen (over 6 jaar) door de provincie moet worden opgesteld. Vanaf 
2013 worden er middelen in het provinciefonds beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de 
maatregelen. Met die middelen wordt de provincie geacht de Europese verplichtingen na te kunnen 
komen. Het is van belang bij de uitvoering de koppeling van de beschikbaar gestelde middelen en de 
uitvoering van maatregelen die zijn opgenomen in de beheerplannen, te blijven leggen. 
De beheerplannen geven enerzijds duidelijkheid over de vergunningplicht, anderzijds wordt duidelijk 
welke maatregelen moeten worden uitgevoerd om de instandhoudingsdoelen voor dat gebied te 
bereiken. Als de provincie de maatregelenprogramma’s van de beheerplannen Natura 2000 uitvoert, 
komt ze hiermee de Europese verplichting na (conform de afspraak in het Natuurakkoord). 

Aandachtspunten 
Natura 2000 is feitelijk een instrument dat wordt ingezet om kwetsbare soorten en habitats op 
Europees niveau in stand te houden. In het Onderhandelingsakkoord hebben de provincies een 
resultaatsverplichting met het Rijk hierover afgesloten. De provincies zullen de doelen in Natura 2000 
gebieden verwezenlijken, voor zover het Rijk daarvoor de middelen verstrekt. Daarmee hebben de 
provincies de Rijkstaak overgenomen.  
 
Ondanks het afwijkende karakter van Natura 2000 ten opzichte van de andere beleidsdoelen is tot 
onderbrenging hiervan in het Program Lanlik Gebiet 2014 – 2020 besloten vanwege: 

 de samenhang in doelstellingen met de overige beleidsmatige opgaven op het terrein van natuur; 
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 door opname in het Program Lanlik Gebiet 2014 - 2020 wordt (nog) nadrukkelijker gefocust op het 
realiseren van meerdere doelen en belangen bij de uitvoering door midel van de werkwijze die in 
de nieuwe opzet van het programma is gekozen

11
; 

 op basis van de voorwaarden behorende bij de opgave in het kader van Natura 2000 dient 
uitgebreid en zeer specifiek te worden gerapporteerd over de realisatie van deze opgave. Door dit 
samen met de monitoring van de overige beleidsdoelen op te pakken wordt efficiency behaald. 

 

 

4.5.2 Programmering  

Maatschappelijk effect 
Doel is het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitattypen van 
communautair belang in de Friese Natura 2000 gebieden met uitzondering van de natte delen van de 
Waddenzee, de Noordzeekustzone en het IJsselmeer, door hiervoor allerlei uitvoerings- en 
beschermingsmaatregelen te nemen.  

SMART doelen 
Uitvoering van de maatregelen opgenomen in de beheerplannen van de 17 Friese Natura 2000 
gebieden met uitzondering van de natte delen van het IJsselmeer, de Noordzeekustzone en de 

                                                           
11

 Zie hiervoor hoofdstuk 5.  
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Waddenzee en die in de eerste beheerplanperiode (6 jaar) moeten worden uitgevoerd binnen het 
daarvoor geraamde budget.  

Inspanningen 
Ter realisatie van de SMART doelen zijn de volgende inspanningen noodzakelijk: 

 coördineren van de uitvoering van de maatregelen opgenomen in de beheerplannen van de 
Natura 2000 gebieden (inclusief de Programmatische Aanpak Stikstof); 

 subsidie verstrekken voor (herstel)maatregelen opgenomen in de beheerplannen van de Natura 
2000 gebieden (inclusief de Programmatische Aanpak Stikstof). 

Instrumenten 
Om de inspanningen te realiseren worden de volgende instrumenten gebruikt: 

 Regeling voor de subsidiëring van maatregelen uit de beheerplannen 

 Vastgestelde beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden waarvan de provincie 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregelen 

 

Monitoring en specifieke rapportages 
Monitoring vindt plaats op basis van het aantal uitgevoerde maatregelen per beheerplan en tevens op 
basis van de beschikbaar gestelde middelen. Een specifieke rapportage naar het Rijk is noodzakelijk 
ten behoeve van de Europese afspraken. 
 
Middelen  
De beschikbare middelen voor de opgaven in het kader van Natura 2000

12
.  

 

 
 
  

                                                           
12

  Voor een uitgebreide toelichting op de financiën zie hoofdstuk 9. 

Doel N2000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal

€ mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln

Effectgerichte maatregelen 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 5,25

PAS/N2000 maatregelen 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 17,29

Hydrologische maatregelen 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 2,58

0

Totaal beschikbaar voor N 2000 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,22 25,12
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4.6. (Agrarisch) Natuurbeheer 
 
4.6.1 Beleidsuitgangspunten algemeen 
Ook buiten de Ecologische Hoofdstructuur liggen natuurgebieden en zijn in het agrarisch gebied 
natuurwaarden aanwezig die bijdragen aan de biodiversiteit. Daarom streeft de provincie ook buiten 
de Ecologische Hoofdstructuur naar de instandhouding en de verbetering van de natuurwaarden, in 
het bijzonder van kwetsbare dier- en plantensoorten. Specifiek zet de provincie in op: 

 een verantwoorde weidevogelstand en voldoende rustgebieden voor ganzen in de open klei- en 
veenweidegebieden; 

 ecologisch goed functionerende houtwallen en elzensingelgebieden in de besloten zandgebieden.  
 
Bestaande natuurgebieden buiten de Ecologische Hoofdstructuur moeten in gemeentelijke 
bestemmingsplannen een passende bestemming hebben die is gericht op behoud en ontwikkeling van 
natuurwaarden. Dit is geregeld in de Verordening Romte Fryslân 2014 (Provinciale Staten, 14 juni 
2014).  
Daarnaast vraagt de provincie de gemeenten om de natuurlijke waarden in agrarisch gebied 
planologisch te regelen. Het gaat hier om gebruikelijke regelingen voor kleinere natuurelementen 
zoals houtwallen, singels en pingoruïnes. Bescherming en beheer van weidevogels en ganzen buiten 
de Ecologische Hoofdstructuur vinden plaats op basis van vrijwilligheid.  
 
De beschikbare middelen voor agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer van het Rijk, de 
Europese Unie en de provincie dienen zo optimaal mogelijk te worden ingezet. De mogelijkheden van 
het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn mede bepalend voor de financiering van het 
agrarisch natuurbeheer.  
 
Middelen: 
 

 
 

 

 
Achtereenvolgens komen in deze paragraaf de weidevogels en het faunabeheer aan de orde. Hier 
gaan we ook in op de beleidsdoelstellingen en de programmatische uitwerking. 

4.6.2 Weidevogels 
 
4.6.2.1 Beleidsuitgangspunten  
Voldoende openheid en rust in de gebieden die voor weidevogels geschikt zijn, is noodzakelijk. 
Handhaving hiervan is dus van groot belang. Verdichting door beplanting en bebouwing is hier niet 
gewenst; het gaat daarbij niet om agrarische ontwikkelingen maar om andere ontwikkelingen zoals 
stads- en dorpsuitbreidingen, wegenaanleg en de meer grootschalige nutsvoorzieningen. Bij 
noodzakelijke ruimtelijke ingrepen van openbaar belang, kan hiervan worden afgeweken. Bij dergelijke 
ruimtelijke ontwikkelingen dienen weidevogelbelangen als zelfstandig belang in de afweging te worden 
betrokken. Wanneer na afweging aantasting van de aanwezige weidevogelstand onvermijdelijk blijkt, 

Overig beheer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal

€ mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln

Beheer Natuur/soorten buiten de EHS 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 9,24

Totaal Beheer Natuur/soorten buiten de EHS 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 9,24

Overig Natuur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal

€ mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln

Natuurw et 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 3,64

Fryske Gea 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 5,46

Totaal Natuur overig 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 9,1
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dragen gemeenten en/of initiatiefnemers zorg voor compensatie. Voor de weidevogelcompensatie is 
de Verordening Romte Fryslân 2014 leidend. Artikel 7.2.4 van de verordening regelt dat wanneer een 
ruimtelijk plan een noodzakelijke ingreep van openbaar belang toestaat - na afweging van belangen, 
waaronder de weidevogelwaarden - het verlies aan geschikt weidevogelareaal, mits groter dan een 
halve hectare, financieel moet worden gecompenseerd.  
Het huidige provinciale beleid is uitgewerkt in de Weidevogelnota 2014-2020 (PS, 25 juni 2014). De 
enthousiaste inzet van boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers voor beheer en bescherming is 
essentieel voor het behoud van weidevogels in Fryslân. Ondanks deze grote inzet gaat het over de 
hele linie niet goed met de weidevogels in Fryslân (en in Nederland), zo blijkt uit een evaluatie begin 
2011.  
In het nieuwe beleid staan weidevogelkansgebieden centraal: grote, samenhangende gebieden 
waarbinnen populaties zich zelf in stand kunnen houden zonder dat de instroom  noodzakelijk is voor 
de instandhouding. De weidevogelkansgebieden vormen zoekgebieden waarbinnen op basis van 
collectieve beheerplannen de agrarische beheergebieden concreet begrensd worden. Binnen deze 
begrensde beheergebieden werken alle beheerders (terreinbeherende organisaties (TBO’s), boeren 
en vrijwilligers) nauw samen in gebiedscollectieven. Financiële middelen voor inrichting en beheer 
worden geconcentreerd in deze weidevogelkansgebieden.  
Verder zijn in het nieuwe weidevogelbeleid nieuwe uitgangspunten geformuleerd voor predatiebeheer 
en voor voorlichting, educatie, kennis en samenwerking.  
 
 
4.6.2.2 Programmering  

 
Maatschappeljk effect 
Doel is het op termijn zoveel mogelijk behouden van levensvatvatbare populaties van 
weidevogelsoorten die in Fryslân voorkomen.  

SMART doelen 
In 2020:  
- omvang gruttopopulatie van 10.000 broedparen op 40.000 ha; 
- realisatie 40.000 ha weidevogelkernen binnen de op te richten weidevogellandschappen. 

Inspanningen 
Ontwikkelopgave 

 Coordinatie van (nieuw) beheer en een kwaliteitsimpuls van beheer in bestaande gebieden;  

 Coordinatie van het weidevogelcompensatiefonds en de bijbehorende regeling; 

 Stimuleren van vrijwillige kavelruil met als doel de weidevogelkerngebieden zo optimaal mogelijk 
te kunnen inrichten.  

 
Beheer 

 Coördinatie voor subsidieverstrekking door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
voor het weidevogelbeheer. 

 Coördinatie voor subsidieverstrekking door de provincie voor de regeling Vliegende euro’s (in 
2014 en 2015) 

Instrumenten 

 Subsidieregling Plas-Dras  

 Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer/ weidevogelbeheer (SNL)  

 Subisideregeling vliegende euro’s 

 Natuurbeheerplan als basis voor subsidieregelingen 

 Regeling Weidevogelcompensatie en het weidevogelcompensatiefonds 

 Kavelruilbureau 
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M iddelen 

 

Weidevogels 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal 

Biotoopverbetering (plas-dras) 0,30 0,03 0,30 0,30 0,05 0,05 0,05 1,08 

Regeling vliegende euro’s 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

Weidevogelcompensatie fonds 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,70 

Kavelruilbureau 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,70 

Kavelruilbureau 0,55 0,38 0,60 0,60 0,15 0,15 0,15 2,58 

4.6.3. Faunabeheer (ganzen en overige soorten) 
 
4.6.3.1 Beleidsuitgangspunten  
De afgelopen jaren is het aantal ganzen in Nederland sterk toegenomen. Met name de 
overwinterende Brandgans en de Grauwe gans nemen jaarlijks in aantal toe. Ook blijven van beide 
soorten in de zomer steeds grotere aantallen in ons land broeden. Ook het aantal exoten (ganzen die 
van nature niet in Nederland voorkomen) neemt gestaag toe. Deze groeiende groepen ganzen zorgen 
voor steeds meer economische schade aan de landbouw, schade aan de natuur en vormen een 
bedreiging voor het luchtverkeer. Het oude ganzenbeleid, dat vanaf 2005 werd gevoerd, is gericht op 
het opvangen van ganzen in foerageergebieden en het verjagen van ganzen daarbuiten. Dit beleid 
heeft niet naar verwachting gewerkt en bleek erg kostbaar. De maatregelen uit het provinciale 
Maatwerkplan (2010) ter beperking van het aantal Grauwe Ganzen en de schade aan de landbouw 
gaven onvoldoende resultaat in relatie tot het gewenste resultaat in de tijd.  
In landelijk verband is door alle betrokken partijen naar gezamenlijke oplossingen gezocht. Dit heeft 
echter niet geresulteerd in een landelijk ganzenakkoord tussen het Interprovinciaal Overleg en 
Ganzen-7

13
. Geprobeerd is daarna om een Fries akkoord te bereiken. Helaas zijn ook de 

onderhandelings-partners in Fryslân niet tot een akkoord gekomen. De provincie heeft daarom zelf 
een voorstel uitgewerkt.  
werkt, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten op de onderdelen waar partijen het onderling over eens 
waren. De provinciale beleidsnotitie Gans in Balans is n.a.v. hiervan aangepast via een erratum. Deze 
aangepast nota ‘Gans in Balans’ is samen met de aangepaste verordening en de andere documenten 
door PS vastgesteld op 24 september 2014.  
 
Doelstelling van het beleid is om vraatschade door met name winterganzen jaarlijks met 5 – 10% te 
verlagen, zodat uiteindelijk sprake is van maatschappelijk geaccepteerde schadehoogte. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de duurzame instandhouding van de internationaal beschermde ganzen-
populaties. Na de eerste 2 winters (14/15 en 15/16) wordt het beleid geevalueerd en getoetst aan de 
doelstelling. Indien de doelstelling niet kan worden bereikt, worden aanvullende maatregelen getroffen 
in overleg met betrokken organisaties.   
Ten opzichte van het landelijke G7-akkoord (G7-akkoord), zoals neergelegd in de eerste versie van de 
beleidsnotitie ‘Gans in Balans’ verschilt de nieuwe Friese aanpak, zo mag de overwinterende 
Brandgans worden bestreden buiten de foerageergebieden en blijft de winterrustperiode gedurende 
de eerste 2 jaar beperkt tot 2 maanden (januari en februari). Gedurende deze periode zullen de 
foerageergebieden in stand blijven op basis van vrijwillige deelname door grondgebruikers. Het 
nieuwe beleid loopt in ieder geval tot en met het winterseizoen van 2017/2018. Tot dan is sprake van 
zekerheid over het beschikbare budget. Het huidige beleid voor zomerganzen blijft van kracht.   
 
Het nieuwe beleid betekent dat de mogelijkheden voor schadebestrijding van overwinterende ganzen, 
buiten de foerageergebieden, met name voor de Brandgans worden verruimd. Schade binnen de foe-
rageergebieden wordt voor 100% vergoed, waarbij geen behandelbedrag is verschuldigd. Buiten de 
foerageergebieden wordt een vergoeding van 95% uitgekeerd, waarbij het behandelbedrag van 
€ 300,- wel moet worden betaald. Schadever¬goedingen worden landelijk, via het Faunafonds, 
uitgekeerd. 

                                                           
13 In de G7 zijn vertegenwoordigd de 12 Provinciale landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), 

LTO, Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, 
Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. 
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Naast ganzen veroorzaken ook andere faunasoorten (bijvoorbeeld de das en de kraai) schade. 
Hiervoor kan degene die schade lijdt een schadevergoeding aanvragen bij het Faunafonds. De 
schade veroorzaakt door andere fauna dan ganzen is de afgelopen jaren stabiel gebleven. 

4.6.3.2 Programmering  

Maatschappelijk effect 
Doel is het behoud van de trekganzenpopulaties en het terug brengen van de overlast veroorzaakt 

door de ganzen naar een maatschappelijk geaccepteerde schadehoogte, waarbij de schade die 

veroorzaakt wordt door trekganzen, standganzen en overige fauna wordt gecompenseerd.  

SMART doelen 

De schade door ganzenvraat jaarlijks met 5 – 10% reduceren ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Inspanningen 
Ter realisatie van de SMART doelen zijn de volgende inspanningen noodzakelijk: 

 opdracht geven aan het Faunafonds voor het verstrekken van vergoedingen die worden gegeven 
voor de schade die veroorzaakt wordt door trekganzen, standganzen en overige fauna tot een 
afgesproken maximum; 

 subsidieverstrekking aan de Faunabeheereenheid voor de organisatiekosten.  

 Foerageergebieden instellen. 

Instrumenten 
Om de inspanningen te realiseren worden de volgende instrumenten gebruikt: 

 Flora- en Faunawet (artikel 68) 

 Regeling voor schadevergoeding 

 Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2014 
  

Monitoring en specifieke rapportages 
Monitoring geschiedt op aantallen ganzen en euro’s schade. 
Het Faunafonds voert de schaderegeling uit en rapporteert daarover aan de provincie. Hierover 
worden in het Interprovinciaal Overleg afspraken met het Faunafonds gemaakt. 

Middelen 
 

FAUNA fonds 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal 

  
€ mln € mln € mln € mln 

€ 
mln 

€ 
mln 

€ 
mln 

€ mln 

                  

Fauna fonds  schadevergoeding 
Ganzen 

9,555 9,555 9,555 9,555 7,18 7,18 7,18 59,76 

                  

  9,555 9,555 9,555 9,555 7,18 7,18 7,18 59,76 
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4.7. Nationale Parken 

 
4.7.1 Beleidsuitgangspunten 
De Nationale Parken zijn aanvankelijk door het Rijk ingestelde aaneengesloten gebieden van ten 
minste 1000 hectare, bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen, met een bijzondere 
landschappelijke gesteldheid en planten- en dierenleven, waar tevens goede mogelijkheden aanwezig 
zijn voor recreatief medegebruik. Nationale Parken hebben vier hoofddoelstellingen:  
1. Bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap; 
2. Natuurgerichte recreatie;  
3. Natuurgerichte educatie en voorlichting;  
4. Wetenschappelijk onderzoek.  
 
In Fryslân liggen 4 Nationale Parken: Schiermonnikoog, Lauwersmeer, De Alde Feanen en Drents-
Friese Wold.  

Het kabinet Rutte 1 heeft besloten om de financiering van de Nationale Parken niet meer te regelen 
en daarmee zijn de Nationale Parken vervallen rijksdoelen. Tevens is per 1 januari 2013 de 
(Rijks)Regeling Aanwijzing Nationale Parken uit 2008 gewijzigd en zijn alle regelingen over de 
organisatie en werkwijze als ook de opsomming van taken van het Overlegorgaan komen te vervallen. 
In de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) is het volgende opgenomen over de 
Nationale Parken: 

“De Natura 2000-gebieden (met natuurwaarden van Europees belang) en de twintig Nationale Parken 
maken deel uit van de EHS en hebben een belangrijke recreatieve, educatieve en natuurwaarde. Het 
Rijk heeft in het verleden achttien Nationale Parken aangewezen. Samen met de twee toen al 
bestaande particuliere Nationale Parken vormen zij het stelsel van twintig Nationale Parken die de 
topgebieden van typisch Nederlandse natuur vertegenwoordigen. Het beleid ten aanzien van 
Nationale Parken is niet langer een rijksverantwoordelijkheid en het Rijk laat dit over aan de 
provincies.” 

 
In de Nota Natuer en lanlik gebiet heeft de provincie haar visie op de Nationale Parken neergelegd. 
Voor de provincie ligt het toegvoegde belang van de Nationale Parken vooral bij activiteiten op het 
gebied van voorlichting & educatie, recreatie en bij de samenwerking van alle partijen binnen het 
gebied. Nationale Parken zijn belangrijke visitekaartjes voor onze provincie en hebben daarmee ook 
een belangrijke economische waarde voor de provincie: ze zijn publiekstrekkers bij uitstek en kunnen 
een katalysator vormen voor nieuwe recreatieve ontwikkelingen. Hier liggen grote kansen om ecologie 
en economie nog meer met elkaar te verbinden en op die manier een breed draagvlak in de streek 
voor de Nationale Parken op te bouwen en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Daarnaast is de 
streek betrokken bij het Nationale Park door deelname in het Overlegorgaan 
 
Voor het Nationaal Park Lauwersmeer voert de provincie Groningen het secretariaat en is 
afgesproken dat zij ook de verantwoordelijkheid neemt voor de voortzetting hiervan. Voor het 
Nationale Park Drents-Friese Wold is de provincie Drenthe het eerste aanspreekpunt en voert het 
secretariaat.   
 
De provincie Fryslân ondersteunt de Nationale Parken Schiermonnikoog en De Alde Feanen de 
komende jaren. Voor de Nationale Parken (De Alde Feanen en  Schiermonnikoog maar ook voor de  
aansluiting van het gebied Rottige Meente bij het Nationaal Park Wieden - Weerribben) is jaarlijks een 
budget (structureel) van € 0,2 miljoen beschikbaar. Daarnaast is er  voor de jaren 2014 en 2015 nog 
een incidenteel budget van jaarlijks € 0,2 miljoenbeschikbaar. Dit budget kunnen de Overlegorganen 
van de Nationale Parken inzetten om tot een andere en bredere financiering van hun parken te 
komen, meerdere partners bij de financiering te betrekken en bijvoorbeeld meer samen te werken in 
noordelijk verband. Naar 2015 toe vindt een afbouw van de tijdelijke provinciale bijdrage plaats.  
De provincie streeft naar een andere verdeling van de financiering voor de toekomst. Het is gewenst 
dat meerdere partijen gaan meebetalen aan de Nationale Parken (recreatieondernemers, beheerders, 
gemeenten) en de provincie verwacht daarom dat vanuit deze partijen initiatieven voor 
medefinanciering zullen komen. Daarbij zal de provincie onderzoeken of andere organisatievormen, 
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zoals bijvoorbeeld  een stichting of eventueel het onderbrengen van het Overlegorgaan bij het 
gebiedsplatform van de streekagenda, nieuwe mogelijkheden bieden.  
De provincie beraadt zich op dit moment op haar rol in en de financiering van de Nationale Parken. De 
uitkomsten hiervan zijn in 2014 waarschijnlijk bekend, waarna hieraan uitvoering kan worden 
gegeven. 

4.7.2 Programmering  

Wanneer er nieuw beleid wordt vastgesteld, zal vervolgens de programmering worden aangepast.  

Middelen 

 
 

 

  

Nationale Parken   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal

€ mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln

Nationale Parken * 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,8

0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,8
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4.8. Landschap en cultuurhistorie 
 
4.8.1 Beleidsuitgangspunten 
Beleidskader is het Streekplan Fryslân 2007, de Nota Natuer en Lanlik gebiet, de thematische 
structuurvisie Grutsk op’e Romte en de verlengde Nota Erfgoed 2010-2013. 
Een centraal uitgangspunt van het provinciale ruimtelijke beleid is ruimtelijke kwaliteit. Samen met 
andere partijen wil de provincie de belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en 
waarden in de provincie in stand houden en verder ontwikkelen opdat: 

 de Friese landschapstypen en en cultuurhistorische in hun ontwikkelingsgeschiedenis herkenbaar 
blijven en de ruimtelijke kwaliteit en het identiteitsgevoel worden versterkt; 

 landschap en cultuurhsitorie  inspiratiebronnen kunnen zijn voor nieuwe ontwikkelingen en 
kernkwaliteiten kunnen zijn voor nieuwe sociaaleconomische impulsen; 

 waar gewenst en noodzakelijk, geheel nieuwe eigentijdse landschappen met veel kwaliteit worden 
gerealiseerd.  

De provincie is primair verantwoordelijk voor de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit op 
provinciaal niveau, dat wil zeggen voor de landschappelijke en cultuurhistorische aspecten die van 
provinciaal belang zijn.  

Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf en zorgvuldige landschappelijke inpassing 
Voor een goede ruimtelijke kwaliteit is het van belang dat gemeenten in bestemmingsplannen voor 
uitbreidingslocaties en in bestemmingsplannen voor het landelijk gebied een ruimtelijke 
kwaliteitsparagraaf opnemen. In de ruimtelijke kwaliteitsparagraaf verantwoordt de gemeente op welke 
wijze het plan invulling geeft aan ruimtelijke kwaliteit (gebruikswaarde, belevingswaarde, 
toekomstwaarde

14
). Deze procesvereiste heeft de provincie geborgd in de Verordening Romte. 

  
Landschappelijke inpassing van een ruimtelijke ontwikkeling is maatwerk. De kernkwaliteiten van de 
Friese landschapstypen zijn hierbij richtinggevend. Deze kernkwaliteiten staan per landschapstype in 
het Streekplan en zijn nader gedifferentieerd en uitgewerkt in de structuurvisie Grutsk op ‘e Romte (zie 
hierna).   
 
De provincie ondersteunt de gemeenten bij het maken van welstandsnota’s, beeldkwaliteitplannen en 
landschapsontwikkelingsplannen door het beschikbaar stellen van expertise.  
Een provinciaal kwaliteitsteam kan op verzoek adviseren over gemeentelijke plannen en initiatieven en 
provinciale projecten zoals gebiedsontwikkeling en infrastructuurprojecten. Daarnaast ondersteunt en 
stimuleert de provincie initiatieven van anderen om (de bewustwording) van ruimtelijke kwaliteit te 
vergroten.  
Het Streekplan ziet ruimte voor nieuwe landschappen wanneer de maatschappelijke noodzaak 
aantoonbaar is. Hiervoor is een zorgvuldig ontwerp van belang met aandacht voor de ontwikkeling van 
nieuwe ruimtelijke kwaliteiten en bestaande activiteiten.  
 
Herstel van landschap 
De komende jaren zet de provincie in op behoud en verhoging van de landschappelijke 
kernkwaliteiten in de gebiedsontwikkelingen Centrale As, N381 en Noordwest-Fryslân en door de 
instelling van het Fûns Oranjewâld-Ketlik. Verder wordt er via de nota Natuer en Lanlik gebiet budget  
beschikbaar gesteld voor landschapsherstel. De uitvoering hiervan loopt vanaf 2015 via de 
streekagenda’s/mienskipsfûns. Bij de projecten voor landschapsherstel dient het te gaan om het 
versterken van de in Grutsk aangewezen structuren en elementen van provinciaal belang.  
 
Cultuurhistorie 
Behoud en ontwikking van het Friese erfgoed wordt gestimuleerd in de Nota Erfgoed. Eén van de 
doelen betreft het ondersteunen van cultuurhistorische projecten. Ook hier dient het te gaan om het 
versterken van de in Grutsk aangewezen structuren en elementen van provincaal belang. De 
uitvoering van hiervan verloopt via de streekagenda’s/mienskipsfûns. Bij de projecten voor 

                                                           
14

 Gebruikswaarde: functionele geschiktheid, doelmatig gebruik, aanleg en beheer, samenhang en 
bereikbaarheid; 
Belevingswaarde: identiteit, diversiteit, herkenbaarheid, beleving en zingeving; 
Toekomstwaarde: doelmatigheid in tijd, flexibiliteit, robuustheid, duurzame structuur. 
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cultuurhistorie dient het te gaan om het versterken van de in Grutsk aangewezen structuren en 
elementen van provinciaal belang. 
 
Grutsk op ‘e romte 
In de structuurvisie Grutsk op’ e Romte heeft de provincie de landschappelijke en cultuurhistorische 
elementen en structuren van provinciaal belang in samenhang geanalyseerd en gewaardeerd. Doel 
hiervan is: 
• behoud en verdere ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit; 
• doorwerking van provinciale belangen in ruimtelijke plannen van gemeenten, Rijk en provincie 

borgen.  
Het betekent ook een selectieve inzet op de landschappelijke en cultuurhistorische structuren die van 
provinciaal belang zijn aangemerkt.  
De provinciale belangen zijn geselecteerd op 2 schaalniveau’s: 
• gebiedsoverschrijdende samenhangende structuren;  
• samenhangende structuren per deelgebied. 
Voor een goede doorwerking van Grutsk is maatschappelijk draagvlak van groot belang. Het wordt 
algemeen als belangrijk kennis- en inspiratiedocument gezien en als leidraad hoe om te gaan met 
landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten.  
Grutsk bevat een Realisatieparagraaf. Door de status van de structuurvisie die Grutsk heeft zal Grutsk 
een een zelfbindende werking voor provinciale plannen en projecten hebben die van invloed zijn op 
landschap en cultuurhistorie. Subsidieregelingen die betrekking hebben op landschap en 
cultuurhistorie dienen Grutsk als uitgangspunt te hebben. Criteria vanuit Grutsk worden opgenomen in 
de subsidieregelingen. Wat betreft de externe implementatie in het ruimtelijk spoor wordt de voorkeur 
gegeven aan samenwerking en niet aan sturing van bovenaf. De doorwerking in ruimtelijke plannen is 
geregeld in de Verordening Romte met een procesvereiste.  

 
Het landschapsbeleid werkt ook door in de uitwerkingen voor het onderdeel Natuur, met name met 
betrekking tot landschapsherstel binnen natuurgebieden, natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer 
binnen/buiten de Ecologische Hoofdstructuur en weidevogels (weidevogellandschappen).  

Nationale Landschappen 
In de Nota Ruimte van het Rijk zijn in het verlenden in Fryslân twee Nationale Landschappen 
aangewezen: Zuidwest Friesland en de Noordelijke Wouden

15
. Nationale Landschappen hebben 

(inter-)nationaal unieke (cultuur-) landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere 
natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Deze kwaliteiten worden behouden, duurzaam beheerd en waar 
mogelijk versterkt. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn in de Nationale Landschappen mogelijk als ze deze 
kwaliteiten behouden of versterken (‘behoud door ontwikkeling’). Het recreatief benutten en beleven 
van deze kwaliteiten is een belangrijke doel.  
In het Streekplan heeft de provincie de beide Nationale Landschappen op perceelsniveau begrensd. 
In het provinciale ruimtelijk beleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen gebieden in of buiten de 
Nationale Landschappen. Ook buiten de Nationale Landschappen zijn de kernkwaliteiten per 
landschapstype richtinggevend en medesturend voor ruimtelijke ontwikkelingen. In de Nota Natuer en 
Lanlik Gebiet is opgenomen dat de provincie middelen beschikbaar stelt voor de Nationale 
Landschappen om het bereikte draagvlak en de mate van organisatie te behouden en voor het 
uitvoeren van kleine activiteiten. Vanaf 2015 zal de uitvoering deels plaatvinden via de/het 
streekagenda/mienskipsfûns van de gebieden Noordoost-Fryslân en Zuidwest-Fryslân 
 
 
4.8.2 Programmering 
 
Maatschappelijk effect 

                                                           
15

 De Nota Ruimte is vervangen door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte; hierin iset volgende opgenomen 
over de Natinale Landschappen: 
Op basis van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten heeft het Rijk in het verleden een selectie 
gemaakt van twintig ‘Nationale landschappen’. Deze landschappen weerspiegelen samen 
de diversiteit en ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. Het Rijk laat het beleid ten 
aanzien van landschap op land over aan provincies en wil provincies meer ruimte geven bij de afweging 
tussen verstedelijking en landschap, om zo meer ruimte te laten voor regionaal maatwerk..  
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Doel is het in standhouden en verder ontwikkelen van belangrijke landschappelijke en cultuurhis-
torische kwaliteiten en waarden waardoor de verscheidenheid van Friese (cultuur-)landschapstypen 
en hun ontwikkelingsgeschiedenis herkenbaar blijven, de ruimtelijke kwaliteit en het identiteitsgevoel 
versterkt worden en de beleving wordt vergroot. Daardoor kan landschap en cultuurhistorie een 
inspiratiebron zijn voor nieuwe ontwikkelingen en kan een kernkwaliteit  zijn voor nieuwe sociale 
impulsen met daarbij een extra impuls voor de Nationale Landschappen. 
 
SMART doelen 
Tot en met 2016 

 Herstel en/of de aanleg van 10 km of 2 ha van landschappelijke of cultuurhistorische 
structuren of elementen van provinciaal belang (benoemd in Grutsk op ‘e romte).  

 Toename van de bekendheid en het draagvlak van de Friese Nationale Landschappen onder 

Friese burgers en de mate van organisatie is op peil gebleven.  

 Het servicepunt Nationale Landschappen ondersteunt de Friese Nationale Landschappen met 

voorlichting, bevordering regionaal draagvlak, belangenbehartiging en stimuleren externe 

financiering. Dit gebeurt in samenwerking met de andere provincies.  

 
Inspanningen 

 Verlenen van subsidies voor herstel van landschapsstructuren 

 Verlenen van subsidies voor activiteiten op het gebied van bekendheid, draagvlak en mate van 
organisatie in de Nationale Landschappen 

 Verlenen van een bijdrage aan het Servicepunt Nationale Landschappen  
 
Instrumenten 
Subsidieregelingen 
Financiële bijdrage 
Bijdrage Servicepunt Nationale Landschappen 
 

Middelen 
 

Doel  Landschap 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal 

  € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln 

                  

Landschap Generiek 0,2 0,2 0,2         0,6 

Nationale Landschappen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 

Landschapsbeheer Friesland * 0,18 0,18           0,36 

Landschapsbeheer Friesland * 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 1,652 

                  

  0,716 0,716 0,536 0,336 0,336 0,336 0,336 3,312 
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4.9. Water  
 
4.9.1 Inleiding 
Hieronder zijn alleen waterdoelen opgenomen voor zover zij een relatie hebben met natuur. De doelen 
van water versterken waar mogelijk de natuurdoelen. Door deze te koppelen en gezamenlijk uit te 
voeren kan synergie ontstaan.   

 
4.9.2 Beleidsuitgangspunten  
Het provinciaal waterbeleid is verwoord in het derde Waterhuishoudingsplan 2010 - 2015

16
. Met dit 

beleid voor grond- en oppervlaktewater wil de provincie onder andere tijdig inspelen op zee-
spiegelstijging, klimaatverandering en bodemdaling. In het Streekplan en het Waterhuishoudingsplan 
staan de condities die nodig zijn voor een veilige en bewoonbare provincie en voor gezonde en 
veerkrachtige duurzame watersystemen: 
1. Inrichten van waterretentiegebieden tot 2030. 

Volgens het Streekplan en het Waterhuishoudingsplan moet tot en met 2015 minimaal 350 
hectare aan waterretentiegebieden

17
 worden gerealiseerd in het lage midden, het noordoosten 

(onder andere de Mieden) en zuidoosten van Fryslân (waar het maaiveldniveau onder niveau 
Friese boezem ligt), en langs de beneden- en middenlopen van de beken in zuidoost Fryslân. 
Deze retentiegebieden hebben als hoofdfunctie natuur of landbouw en krijgen een 
medebestemming waterberging. In de meeste gevallen zal het gaan om waterretentie in 
natuurgebieden. Waterberging past binnen de natuurdoeltypen van deze gebieden. 

2. Uitbreiden van de Friese boezem tot 2030. 
Volgens het Streekplan en het Waterhuishoudingsplan moet de Friese boezem met minimaal 700 
hectare worden uitgebreid. Boezemuitbreiding dient bij voorkeur meerdere functies en wordt 
zoveel mogelijk gecombineerd met andere projecten zoals verbetering van oevers en kaden. 
Daarnaast biedt het Streekplan ruimte voor (gemeentelijke) initiatieven voor nieuwe meren. 

3. Treffen van maatregelen in de deelsystemen - polders. 
Ook in de polders en op de hoge gronden die afwateren op de Friese boezem, kan volgens het 
Streekplan extra ruimte voor water nodig zijn. Het Waterhuishoudingsplan houdt rekening met een 
oppervlakte van 1.500 hectare waterberging in de deelsystemen (polders) tot en met 2030. 

4. Bestrijding verdroging van grondwaterafhankelijke natuur(gebieden) met 500 ha per jaar tot en 
met 2015.  
Zie hierna bij het hoofdthema “Voldoende Water”: Verdrogingsbestrijding. 

5. Behouden en versterken van de landbouwfunctie in de veenweidegebieden, met benutting van 
kansen voor ontwikkeling van nieuwe passende functies. 
Het peilbeleid voor het veenweidegebied blijft voorlopig gericht op de huidige functies, waaronder 
landbouw. In een nieuwe veenweidevisie, die wordt opgesteld door de provincie en Wetterskip,  
zullen integrale keuzes worden gemaakt over de ruimtelijke inrichting, het gebruik, en het 
peilbeheer in het veenweidegebied. 

6. Maatregelen voor de gewenste waterkwaliteit. 
Zie hierna bij de Kaderrichtlijn Water (KRW). 

 
Hieronder is een aantal thema’s uit het Waterhuishoudingsplan verder uitgewerkt voor zover deze een 
relatie hebben met het beleid uit de Nota Natuer en Lanlik Gebiet. 
 
Waterveiligheid 
Voor 2019 voldoen alle boezemkaden in de provincie aan de vastgestelde veiligheidsnormen. In totaal 
gaat het om 3.638 kilometer aan oevers en kaden. Hiervan ligt 2.725 km in het landelijk gebied. In 
2001 is een herstelprogramma Oevers en Kaden gestart. Het gaat hierbij om 1.878 kilometer 
boezemkaden. Naast de ophoging kan ook ook de inrichting van de oevers aangepakt.  
Jaarlijks dient 66 km boezemwaterkering te worden verbeterd. Waar mogelijk worden de maatregelen 
gecombineerd met opgaven op het terrein van natuur of landschap. Tevens kunnen deze maatregelen 
worden gekoppeld aan de opgaven voor oppervlaktewater uit de Europese Kaderrichtlijn Water.  
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 Het derde Waterhuishoudingsplan 2010 – 2015 is in november 2009 door PS vastgesteld. 
17

 Retentiegebieden zijn laaggelegen polders welke bij hoogwatersituaties onder water kunnen worden gezet. 
Uitbreiding van waterberging kan ook plaatsvinden door het vergroten van de Boezem (bijvoorbeeld via de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers). 
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Tabel: overzicht oevers en kaden 

Totale opgaven 
tot en met 2029 

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren tot 
en met 2019 

Periode 2014- 2015 

1.878 km 772 km 458 km 132 km 

 
 
Schoon water 
De opgaven vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water zijn gericht op het bereiken van de “Goede 
toestand” voor ecologie, waterkwaliteit en inrichting van de verschillende waterlichamen. Bij 
Kaderrichtlijn Water wordt onderscheid gemaakt in opgaven voor het grondwater en opgaven voor het 
oppervlaktewater.  
 
Grondwater 
De Kaderrichtlijn Water opgaven voor de grondwaterlichamen zijn gekoppeld aan het behouden en 
verbeteren van een goede grondwaterkwaliteit (onder andere ter bescherming van 
drinkwaterwinningen) en het bestrijden van verdroging van een aantal geselecteerde Natura 2000 
gebieden. In de provincie gaat het daarbij om de volgende 8 gebieden: 

 Waddeneilanden: Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog;. 

 De Alde Feanen; 

 Natura 2000 gebieden binnen het stroomgebied van het Koningsdiep (Bakkeveenster Duinen, 
Wijnjeterper Skar en Van Oort’s Mersken); 

 Drents-Friese Wold; 

 Fochteloërveen. 
Voor bovenstaande gebieden geldt een resultaatsverplichting.  
 
Oppervlaktewater 
Oppervlaktewaterlichamen zijn grotere wateren bijvoorbeeld een meren, een kanalen of beken. In 
Fryslân zijn in het Waterhuishoudingsplan door de Provinciale Staten van Fryslân 27 waterlichamen 
aangewezen. Dit zijn meren groter dan vijftig hectare, of kanalen en beken die een groter gebied 
afwateren dan duizend hectare. In het document “Status, toestand, waterkwaliteitsdoelen en 
maatregelen Kader Richtlijn Water”  (Europese richtlijn) staat de status van de 27 waterlichamen 
aangegeven met bijbehorende motivering. Ook staan in dit rapport de opgaven voor de verschillende 
waterlichamen weergegeven. Deze opgaven richten zich op het verbeteren van de waterkwaliteit 
(onder andere door het afkoppelen van verhard oppervlak in stedelijk gebied), de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers en vispassages en het vergroten van waterbergingscapaciteit. Voor 
beekdalen zijn aanvullend nog de opgaven “hermeanderen” en “inundatiezones” geformuleerd.  
 
Tabel: Kaderrichtlijn Water opgaven

18
 

 

 Totale 
opgave tot en 
met 2015 

Reeds 
gerealiseerd 

Te realiseren 

Natuurvriendelijke 
oevers 

450 km 232 km 218 km 

Vispassages 55 stuks 57 stuks - 

Waterberging 
boezem 

300 ha 650 ha - 

Waterberging 
deelsysteem 

450 ha 386 ha 64 ha 

Uitbreiding 
boezemland 

320 ha 17 ha 303 ha 

Hermeanderen 17 km 3 km 14 km 

Inundatiezones 110 ha 89 ha 21 ha 

 
De Kader Richtlijn Water opgaven voor oppervlaktewater hebben een resultaatverplichting. De 
planperiode loopt tot of tot en met 2015. De opgaven voor de volgende fase worden nog geformuleerd 
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 De KRW-opgave voor de periode 2016 – 2021 is nog niet vastgesteld. Op dit moment loopt hiervoor nog een 
gebiedsproces.  
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in het nog op te stellen Kader Richtlijn Water Stroomgebiedbeheerplan. Wetterskip Fryslân voert een 
deze maatregelen op het gebied van oevers en kaden en de Kader Richtlijn Water uit.  
 
Voldoende water 

Verdrogingsbestrijding 
Verdroging treedt op in natuurgebieden. Het komt voor in situaties waarbij het grondwaterstandverloop 
of de grondwaterkwaliteit niet voldoende tegemoet kan komen aan de grondwaterwensen vanuit 
natuurdoelen. Verdroging kan meerdere oorzaken hebben die gelijktijdig op kunnen treden, namelijk 
te lage grondwaterstanden in en te lage polderpeilen rondom natuurgebieden, 
grondwateronttrekkingen, de inlaat van gebiedsvreemd water en een te grote invloed van regenwater.  
Verdrogingsbestrijding richt zich in de provincie Fryslân op de kwaliteitsverbetering van de 12.000 
hectare verdroogde, grondwaterafhankelijke natuur (de zogenaamde TOP-lijstgebieden). Deze TOP-
lijstgebieden zijn opgenomen in het provinciaal Waterhuishoudingsplan. Doelstelling volgens het 
Waterhuishoudingsplan is om de verdroging van de Klasse 1 TOP-lijstgebieden te bestrijden, alsmede 
van kansrijke Klasse 2 en Klasse 3 gebieden

19
.  

Vanuit het Waterhuishoudingsplan wordt ernaar gestreefd om jaarlijks 500 hectare aan te pakken. Het 
gaat hierbij om hydrologische maatregelen ter verbetering van het watersysteem in en rondom de 
betreffende natuurgebieden.  
Door de bezuinigingen vanuit het Rijk is het budget “Verbetering milieukwaliteit Ecologische 
Hoofdstructuur” weggevallen. Hierdoor is de uitvoering gestopt en zullen de beleidsdoelen voor de 
verdroogde gebieden niet meer mogelijk zijn. Alleen voor de Natura 2000 gebieden met een 
grondwateropgave vanuit de Kaderrichtlijn Water zijn nog Rijksgelden beschikbaar (financiën 
Lenteakkoord) Het gaat hierbij om 8 Natura 2000 gebieden (zie thema “schoon water” onderdeel 
grondwater). 
 
Tabel: Verdrogingsbestrijding 

Totale opgave 
 

Reeds gerealiseerd 
tot en met 2012 

Te realiseren tot 
2034 
 

Periode 2014- 2015 

12.000 ha 2000 ha 10.000 ha 1000 ha  

 
 
4.9.3 Programmering 

Maatschappelijke effect 
Doel is het hebben en houden van een veilige en bewoonbare provincie en het in stand houden en 
versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, zodat een duurzaam gebruik blijft 
gegarandeerd. 

SMART doelen 
De gewenste maatschappelijke effecten zijn uitgewerkt in de volgende SMART doelen: 

 In 2015 voldoet 132 km boezemkaden in de provincie aan de vastgestelde veiligheidsnormen.  

 27 waterlichamen voldoen aan de opgaven (hierboven genoemd) vanuit de Europese 
Kaderrichtlijn Water gericht op het bereiken van de “Goede toestand” van het grond- en het 
oppervlaktewater  

 Bestrijden van de verdroging in acht Natura 2000 gebieden, nl. Waddeneilanden (Vlieland, 
Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog), De Alde Feanen, Drents–Friese Wold, 
Fochteloërveen en de Natura 2000 gebieden binnen het stroomgebied van het Koningsdiep. 
De totale oppervlakte van de verdroogde grondwaterafhankelijke natuur in deze gebieden is 4054 
hectare

20
. Middelen hiervoor zijn opgenomen in het Natuurpact.  

 

                                                           
19

 Tot deze gebieden behoren onder andere de volgende gebieden: Drents-Friese Wold (N2000), Fochteloërveen 
(N2000), De Alde Feanen (N2000), Beekdal Koningsdiep (gedeeltelijk N2000), Lindevallei, Dellebuursterheide 
(Tjongerdal), omgeving Sneekermeer (N2000), De Mieden en de Waddeneilanden (N2000).   
20

 Dit zijn alleen de N2000-gebieden met een grondwateropgave vanuit de KRW (zie het thema “Schoon Water”, 
onderdeel Grondwater). Daarnaast bestaat nog steeds de opgave verdrogingsbestrijding van 500 ha per jaar voor 
alle TOP-lijstgebieden. 
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Inspanningen 

Ter realisatie van de SMART-doelen zijn de volgende inspanningen noodzakelijk;  

 Subsidiering van maatregelen voor de aanpak van de verdroging op natuurterreinen; 

 Subsidiering van maatregelen voor de uitvoering van de verbetering van de oppervlakte- en 
grondwaterkwaliteit van de natuurterreinen;  

 Subsidiering van maatregelen in het kader van de oever- en kadenverbetering in relatie tot 
natuur; 

 Subsidiering van maatregelen voor de uitvoering van KRW projecten. 
Uitvoering van de werkzaamheden vindt deels plaats door Wetterskip Fryslân. 

Instrumenten 
Om de inspanningen te realiseren worden de volgende instrumenten gebruikt:  
Subsidieregelingen 
Samenwerkingsovereenkomst met Wetterskip Fryslân. 

Middelen 

Doel Water 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal 

  € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln 

                  

Kaderrichtlijn Water 1,0 1,0  pm pm pm pm pm 2,0 

Oevers en Kaden 2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8   6 

                  

  3,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 7,9 
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4.10. Beleidsagenda  
 

Op diverse beleidsterreinen binnen de reikwijdte van het programma zijn de komende periode (tot en 
met 2014) nieuwe of aanvullende beleidsvoorstellen voor Provinciale Staten gepland. Deze 
onderwerpen kunnen, zoals eerder reeds gesteld, nu nog niet in het programma worden opgenomen. 
In een aantal gevallen is wel reeds budget beschikbaar gesteld. Ook is in een aantal gevallen het 
mogelijk (en wenselijk) om de voorbereiding van de uitvoering ter hand te nemen zodat hiermee 
spoedig na besluitvorming kan worden gestart. In het navolgende overzicht is meest actuele planning 
opgenomen.  
 
Het overzicht is geactualiseerd tot 26 september 2014.  
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Onderwerp Korte beschrijving van de inhoud Stand van zaken Planning 

Landbouw 
 

Nieuwe provincial landbouwagenda als 
opvolger van de aflopende landbouwagenda 
2011 - 2013 

De nota is al in Gedeputeerde Staten geweest. 
Is aangehouden. De nota is inmiddels door PS 
vastgesteld op 24 september   
 

  

Natuurdoelen in 
Ecologische 
Hoofdstructuur 
 

Huidig beleid gestoeld op een nota daterend 
uit eind jaren 90. Onderzocht moet worden of 
actualisatie noodzakelijk is. Mogelijk relaties 
met Vernieuwing SNL-regeling en opgave tot 
30% besparing op natuurbeheer.  

Nog niet gestart. In 2015 bepalen of 
actualisatie noodzakelijk is.  
 

Indien actualisatie noodzakelijk: 
2015  

Natuur buiten 
Ecologische 
Hoofdstructuur 

In het rapport van de commissie  Jansen 2 zijn 
middelen beschikbaar gesteld voor het beheer 
van de natuur buiten de Ecologische 
Hoofdstructuur en voor soortenbeleid. 
Daarvoor is nog geen beleid voor vastgesteld. 

Gestart 2014/2015 

Nationale Parken 
 

Toekomstvisie Nationale Parken formuleren.   Gestart 2014 

Nieuwe subsidie 
Natuur en 
Landschap regeling 
(SNL) 

Beleidskader voor Lumpsum–financiering Gestart 2014 

Strategie 30% 
besparing op 
natuurbeheer 

Plan van aanpak om, in overleg met de 
beheerders, een strategie te bepalen om te 
komen tot een besparing van 30% op 
natuurbeheer. 

Voorbereiding gestart. 2015 

Natuurbeheerplan  Het beheerplan dient als kader voor 
subsidieverstrekking door RVO (DR) voor het 
natuurbeheer 

Jaarlijks   

Vereenvoudiging 
index Natuur en 
Landschap 

De natuurdoelen  worden (per gebied of 
natuurdoeltype) opnieuw bekeken en waar 
nodig opnieuw gedefinieerd of vastgelegd 

Nog niet gestart. 2014 

Robuuste natuur en 
ecosysteemdiensten 

Uitwerken van de begrippen Robuuste natuur 
en ecosysteemdiensten in Fryslân. Wat 
verstaan we eronder en wat kunnen we ermee 
in Fryslân 

Een eerste opzet van een plan van aanpak is 
beschikbaar. In verband met beschikbare tijd 
en budget is uitvoering doorgeschoven. 

2015 

Herziening stelsel 
agrarisch 

Herziening van het stelsel voor agrarisch 
natuurbeheer tot een nieuw stelsel dat uitgaat 

Gestart 2014 
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natuurbeheer van collectieven 

Onteigening voor 
natuur 

Uitwerken of onteigening voor natuur als 
instrument moet worden toegevoegd aan de 
toolbox 

Gestart. 2014 
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4.11. Samenvattende tabel Doelen, Inspanningen en Middelen  
 

 

THEMA SUBTHEMA PRESTATIES INSTRUMENTEN MIDDELEN OPMERKING

LANDBOUW Landbouwstructuurverbetering

t/mt 2016 middelen beschikbaar, verdere Beleid is 

nog niet vastgesteld

Kennis en innovatie

t/m 2016 middelen beschikbaar , verdere Beleid is 

nog niet vastgesteld

NATUUR Ecologische Hoofdstructuur 887 hectare heeft functie natuur gekregen

2545 hectare zijn ingericht

(agrarisch)               

natuurbeheer x aantal hectares beheer agrarisch en natuur

Regelingen                                                       

Natuurbeheerplan 147,61

Natura 2000

Uitvoering van de eerse fase beheerplanmaatregelen vande Friese 

Natura 2000 beheerplannen met uitzondering van de natte delen van 

het IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzeekustzone

Overeenkomsten                                     

Reglingen                                            

Natura 2000 Beheerplannen 25,12

(Agrarisch) Natuurbeheer

overig beheer 

(soortenbeleid) 9,1 Beleid is nog niet vastgesteldoverige natuur buiten 

EHS                       9,24 Beleid is nog niet vastgesteld

weidevogels 5,3 Beleid is nog niet vastgesteld

faunabeheer (ganzen 

en overige soorten) 59,76 Beleid is nog niet vastgesteld

Nationale Parken 1,8 Beleid is nog niet vastgesteld

LANDSCHAP

Tot en met 2016 het herstel van 60 km of 9 hectare 

landschapstructuren/landschapselementen van provinciaal belang 

(benoemd in Grutsk op ‘e romte ), waarbij per streekagendagebied 

een maximaal budget van 40.000 euro beschikbaar is.

 De bekendheid en het draagvlak van de Friese Nationale 

Landschappen is onder Friese burgers tenminste 50% en de mate 

van organisatie  is op peil gebleven

WATER
 In 2015 voldoet 132 km boezemkaden in de provincie aan de 

vastgestelde veiligheidsnormen 3,2

27 waterlichamen voldoen aan de opgaven (hierboven genoemd) vanuit 

de Europese Kaderrichtlijn Water gericht op het bereiken van de 

“Goede toestand” van het grond- en het oppervlaktewater 

 Bestrijden van de verdroging in acht Natura 2000 gebieden, nl. 

Waddeneilanden (Vlieland, Terschelling, Ameland en 

Schiermonnikoog), De Alde Feanen, Drents–Friese Wold; 

Fochteloërveen en de Natura 2000 gebieden binnen het stroomgebied 

van het Koningsdiep. De totale oppervlakte van de verdroogde 

grondwaterafhankelijke natuur in deze gebieden is 4054 hectare

Proceskosten (proces en DLG) 19,1

353,72

Regelingen                                     

Overeenkomst met Wetterskip Fryslân

ASP                                                      

Regelingen                             

Natuurbeheerplan                           

Landinrichtings/gebiedsontwikkelingen 66,58

3,6

Reglingen                                               

Servicepunt Nartionale Landschappen

3,31
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5. Werkwijze en Organisatie 

5.1. Inleiding 
Bij het opstellen van het Program Lanlik Gebiet 2014 - 2020 zijn een aantal uitgangspunten 
gehanteerd. Dat betreft enerzijds de uitgangspunten voor de gewenste werkwijze van de provinsje 
Fryslân die voor wat betreft de structuur (inhoud en werkwijze) van het programma zijn gehanteerd. 
Hierbij gaat het om effectuering van in andere documenten beschreven uitgangspunten voor werken 
en handelen van de provincie zoals “Mienskip op 1”, “Koöperaasje” en de “beleidslus”. Anderszijds zijn 
een aantal algemene uitgangspunten voor programmatisch werken als basis gebruikt voor de 
inrichting van het programma. 

De provinciale werkwijze 
In de opzet van de werkwijze van het programma wordt uitvoering gegeven aan de in het 
collegeprogramma

21
 genoemde doelen ten aanzien van de provinciale werkwijze: “Mei de mienskip 

wurkje oan in moai en sterk Fryslân
22

.” In die werkwijze wordt meer dan voorheen gekozen voor 
flexibele werkwijzen als programma- en projectmanagement, integrale in plaats van sectorale 
beleidsagenda’s, interactieve ‘kooperatieve’ beleidsprocessen, gebiedsgericht werken via 
streekagenda’s, tijdelijke structuren en (ontschotte) fondsen”

23
. De werkwijze van dit 

uitvoeringsprogramma sluit daar op aan: 

 voor wat betreft de bestuurlijke sturing op de uitvoering van het programma wordt aangesloten bij 
de bestuurlijke structuur van de Streek ter vermindering van bestuurlijke drukte; 

 ten aanzien van de uitvoering wordt uitgegaan van een uitvoering die aansluit bij de ingezette 
werkwijze (Streekagenda) om waar mogelijk streekgericht te werken. 

Programmamanagement 
Een programma wordt vaak gedefinieerd als het tijdelijk geheel van inspanningen dat is beheerst en in 
onderlinge samenhang moet worden uitgevoerd. Deze inspanningen zijn gericht op het nastreven van 
één of meer complexe (strategische) doelen. Het gaat er daarbij om dat de risico’s in de hand zijn te 
houden en dat de middelen beperkt zijn. En 
bovendien dat een en ander niet past binnen 
de normale werkwijze van de permanente 
organisatie. 
In dit uitvoeringsprogramma gaat het hierbij om 
het volgende: 

 de door middel van de inspanningen te 
realiseren doelen zijn geformuleerd in de 
Nota Natuer en Lanlik Gebiet en daar 
“boven” hangende beleidsdocumenten 
zoals het Streekplan en die zijn/worden 
uitgewerkt in diversen beleidsnota’s voor 
de diverse onderdelen van het beleid; 

 het programma heeft een looptijd van 7 
jaar: 2014 – 2020; 

 de programma-eenheid is niet een 
permanent organisatieonderdeel. Het bestaan van de programma-eenheid is gekoppeld aan de 
lengte van het programma (7 Jaar);  

 in de werkwijze is de beleidsverantwoordelijkheid in een ander organisatorisch onderdeel 
ondergebracht dan de programmaverantwoordelijkheid; 

                                                           
21

 Nije enerzjy foar Fryslân; coalitieakkoord 2011 - 2015 
22

 Dynamyske Beliedsagenda; DBA 2.0 - directie, januari 2013 
23

 Nije enerzjy foar Fryslän; blz 28. 
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 de constellatie aan organisatorische verbanden 
vraagt een sterke focus op het aanbrengen van 
relaties tussen de verschillende onderdelen (in 
termen van rollen, taken en 
verantwoordelijkheden (onder andere 
opdrachtgever- / opdrachtnemerschap)). 

Samenwerking 
Kern van de wijze van werken binnen het 
programma is het realiseren van daadwerkelijke 
samenwerking. De wijze van werken die in dit 
hoofdstuk wordt beschreven, behelst een 
beschrijving van procedures en werkprocessen. 
Hiermee wordt de (formele) basis gelegd die er toe moet leiden dat de actoren binnen het programma 
(in- en extern) elkaar kennen en van elkaar van daar uit aanspreken op elkaars 
verantwoordelijkheden. Het blijvend richten op realiseren van samenwerking (en vertrouwen) is een 
belangrijke (en wezenlijke) inspanning binnen het programma. 

5.2.  Van Beleid via Programma naar Uitvoering (doelenrealisatie d.m.v. inspanningen). 
De positie tussen beleid en uitvoering is de basisrol van programmamanagement. Het programma is 
derhalve “slechts” een instrument dat wordt ingezet om: 

 de vertaling te maken van beleidsonderwerpen naar concrete inspanningen ter uitvoering; 

 te sturen op realisatie van doelen (d.m.v. monitoring) en inspanningen (inclusief middelen); 

 te rapporteren over de gerealiseerde doelen en inspanningen
24

; 

 rollen, taken en verantwoordelijkheden helder te formuleren en te handhaven; 

 samenwerking te realiseren tussen verschillende provinciale afdelingen en externe 
samenwerkingspartners. 

 
Een goede positionering van het programma tussen beleid 
en uitvoering geeft dus invulling aan het “draaien” van de 
beleidslus. In het vervolg van deze paragraaf wordt deze 
werkwijze verder uitgewerkt en geconcretiseerd.  

De inhoudelijke kaders: het beleid 
In het beleid worden de te realiseren doelstellingen bepaald. 
Beleid wordt vastgelegd in beleidsnotities. Om tot uitvoering 
over te kunnen gaan is helder en door Provinciale Staten 
vastgesteld beleid noodzakelijk. Alleen dat kan basis zijn voor een opdracht aan de 
programmaorganisatie om, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten, tot 
uitvoering over te gaan.  
 
Beleid dat geschikt is om te dienen als basis voor een opdracht aan het programma dient te voldoen 
aan een aantal uitgangpunten

25
: 

 omgevingsgericht tot stand gekomen beleid (= met betrokkenheid van in- en externe 
stakeholders). Dit is noodzakelijk omdat de uitvoering nadrukkelijk wordt afgestemd op in- en 
externe belanghebbenden. Als deze belanghebbenden niet betrokken zijn geweest bij de 
beleidvorming is de kans groot dat dit tot “problemen” leidt op het moment dat de uitvoering aan 
de orde komt.  

 beleidsformulering via de zgn. 3-W methodiek
26

 waardoor het beleid direct aansluit op de 
methodiek van de Planning en Control Cyclus. Hierop aansluitend is het noodzakelijk dat de 
doelen, activiteiten en budget SMART

27
 worden geformuleerd; 

                                                           
24

 In de terminologie van programmamanagement (de “Twijnstra-Gudde methodiek”) wordt de term inspanningen 
genoemd als verzamelbegrip voor alle uitvoeringsactiviteiten binnen het programma zijnde projecten, reguliere 
werkzaamheden en improvisaties. 
25

 Vergelijk de rapportage: Onderzoek naar grip op beleid; provincie Fryslân, Beleids- en Geo Informatie, 15 
februari 2013 
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 bij de totstandkoming van het beleid dienen naast de beleidsinhoudelijke in- en externe partners 
ook de verantwoordelijken voor het programma en de uitvoering te worden betrokken om het 
beleidsproces vanaf de start te laten aansluiten op de uitvoering; 

 in het beleid (de beleidsnota) wordt ingegaan op de evaluatie van het beleid. Hiervoor is 
noodzakelijk vooraf in te gaan op monitoring.  

 
Als beleid aan deze voorwaarden voldoet is het geschikt om te dienen als basis voor de opdracht aan 
de programmamanager en wordt opgenomen in het programmaplan. Het programmaplan stelt de 
kaders voor het gehele programma zowel voor wat betreft de daarin te realiseren beleidsdoelen als de 
wijze van werken die wordt ingezet om die doelen te bereiken. Het programmaplan wordt vastgesteld 
door Gedeputeerde Staten en ter informatie aan Provinciale Staten gezonden. Het programma wordt 
jaarlijks geactualiseerd waarbij nieuw beleid kan worden verwerkt in de opdracht aan de 
programmamanager. Jaarlijkse actualisatie van doelen en inspanningen vindt zoveel mogelijk plaats 
door middel van de producten van de reguliere Planning & Control cyclus.  

Programmering 
In het proces van programmering vindt de vertaalslag plaats van de (SMART) geformuleerde 
beleidsdoelen naar de uitvoering. Hierbij worden de te verrichten inspanningen geformuleerd.  
Hierbij zijn te onderscheiden de inspanningen die op streekniveau worden uitgevoerd en de 
gebiedsoverstijgende inspanningen. Deze vertaalslag vindt plaats in samenwerking met de 
opdrachtgevers (beleid), de medewerkers van het programmateam en de medewerkers en 
organisaties die zorg dragen voor uitvoering.  Onderscheiden worden: 

 Uitvoering op provinciaal niveau (gebiedsoverstijgend) 
Inspanningen die binnen de gehele provincie op gelijke wijze worden uitgevoerd vinden 
gebiedsoverstijgend plaats. Hierbij gaat het veelal om uitvoering d.m.v. reguliere activiteiten zoals 
schadevergoedingsregelingen, subsidieregelingen en beheersconstructies.  

 Uitvoering op streekniveau 
Volgens de uitgangspunten vindt uitvoering van inspanningen ter realisatie van de beleidsdoelen 
waar mogelijk plaats op het niveau van de Streek

28
. Het zal hierbij veelal gaan om concrete 

projecten die op lokaal niveau worden gerealiseerd in samenwerking met partners in de streek.  
 
Voordat een concrete lijst van projecten en reguliere werkzaamheden ter realisatie van de provinciale 
doelen binnen het programma wordt opgesteld vindt een proces plaats waar alle betrokken partijen 
(publiek en privaat) in participeren. De te realiseren doelen (het “wat”) staan in dit proces vooraf vast. 
Dit zijn immers de provinciale doelen die zijn vastgelegd in de beleidsnota’s die als basis voor de 
opdracht aan het programma gelden. In dit proces gaat het om de wijze van uitvoering (het “hoe”).   
Doelstelling van dit proces is: 

 inspanningen waar mogelijk laten bijdragen aan andere  doelen dan de primaire doelstellingen 
(zowel provinciale doelen als doelen van samenwerkingspartners); 

 synergie creëren tussen realisatie van de provinciale inspanningen en de activiteiten van de 
samenwerkingspartners; 

 draagvlak bij en samenwerking met samenwerkingspartners realiseren. 
Met dit proces wordt voor wat betreft de realisatie van de doelen van dit programma invulling gegeven 
aan de Koöperaasje-gedachte (Steekagenda).  
 
De inspanningen ter realisatie van de provinciale doelen worden vanuit provinciale middelen 
gefinancierd. De werkwijze binnen het programma is er op gericht om in de uitvoering door 

                                                                                                                                                                                     
26

 De 3-W vragen zijn: 

 Wat willen we bereiken? 

 Wat gaan we er voor doen? 

 Wat mag het kosten? 
De 3-W vragen zijn vastgelegd in artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en zijn 
bedoeld als eisen voor het opstellen van de programmabegroting.  
Door het gebruik van deze methodiek worden beleidsdoelen helder geformuleerd. Tevens wordt hiermee de relatie met de 
systematiek van de P&C cyclus geborgd.  
27

 SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.  
28

 Hierbij wordt aangehaakt bij de gebiedsindeling van de Streekagenda: Wadden, Noordwest-Fryslân, Noordoost-Fryslân, 
Zuidwest-Fryslân en Zuidoost-Fryslân. 
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samenwerking met de andere actoren in het veld te komen tot 
realisatie van doelen van die organisaties. Ook worden in 
voorkomende gevallen doelen uit andere beleidsvelden in de 
programmering meegenomen. In de gevallen waarin ook 
andere doelen worden gerealiseerd dan de provinciale doelen 
kan cofinanciering noodzakelijk zijn.  
 
Omdat dit proces op twee niveaus (gebiedsoverstijgend en op 
streekniveau) plaatsvindt, wordt het proces van programmering 
op twee verschillende wijzen uitgewerkt.  

Programmering Gebiedsoverstijgend 
De provinciale doelen worden vertaald naar het programma. In 
het programma worden de doelen die binnen het programma worden gerealiseerd uitgewerkt naar 
concrete inspanningen. De inspanningen die zich lenen voor uitvoering op het niveau van de streek 
worden in een “Streekdeelprogramma” opgenomen (zie verder Programmering op het niveau van de 
streek). De inspanningen die op provinciaal niveau worden uitgevoerd worden opgenomen in het 
“Deelprogramma gebiedsoverstijgend”.  
 
Voor wat betreft de totstandkoming van het “Deelprogramma Gebiedsoverstijgend” wordt de volgende 
lijn van totstandkoming gehanteerd: 

 Provinciale doelen die binnen het programma worden behartigd worden vertaald naar een 
gebiedsoverstijgende opgave (het “Wat”). 

 de doelen worden uitgewerkt naar concrete inspanningen (het “Hoe”) bijvoorbeeld door het 
opstellen van uitvoeringsbeleid dan wel uitvoeringsregelingen; 

 uitkomst van dit proces is een concreet overzicht aan inspanningen (reguliere werkzaamheden en 
gebiedsoverstijgende projecten) die worden uitgevoerd verdeeld in jaarschijven over de looptijd 
van het programma.  

Programmering op het niveau van de streek 
Zoals aangegeven zal de realisatie van doelen (en derhalve de inspanningen) bij voorkeur op het 
niveau van de streek plaatsvinden. Deze werkwijze is direct gebaseerd op de uitgangspunten van het 
collegeprogramma en geeft daarmee de ontwikkelrichting aan

29
.  

 
Per streek wordt een uitwerking gemaakt van het programma. Hierin worden de doelen van het 
programma vertaald naar een “Streekdeelprogramma”

30
: 

 provinciale doelen die binnen het programma worden behartigd worden vertaald naar een 
Streekopgave (het “Wat”); 

 in een proces met samenwerkingspartners op streekniveau wordt een uitwerking van de 
provinciale doelen naar concrete inspanningen op streekniveau gemaakt (het “Hoe”); 

 uitkomst van dit proces is een concrete lijst aan inspanningen (projecten) die op streekniveau 
worden uitgevoerd (verdeeld in jaarschijven).  

 
Uitvoering van inspanningen op het niveau van de streek is geen automatisme. Expliciet wordt een 
afweging gemaakt of inspanningen zich lenen voor uitvoering op streekniveau. Deze keuze kan al 
worden gemaakt bij de eerste formulering van beleidsdoelen en de vertaling daarvan naar de 
uitvoering

31
. 

                                                           
29

 Voor de totstandkoming van dit programmaplan heeft geen nieuwe analyse van de huidige werkwijze 

plaatsgevonden. Er is direct aangesloten op de door college van Gedeputeerde Staten vastgestelde ambitie om 

de samenwerking met haar partners op een nieuwe manier vorm te geven (Contourenschets Koöperaasje januari 

2010). 

30
 In dit programmaplan ligt de focus op het perspectief vanuit het programma. Om die reden is hier de term 

Streekdeelprogramma gebruikt. Voor wat betreft de opgave voor de Streken gaat dit Streekdeelprogramma deel 
uitmaken van de Streekagenda,  
31 Een mogelijk voorbeeld is hierbij het uitgangspunt om uitvoering van agrarisch natuurbeheer te laten 

plaatsvinden d.m.v. zgn. Collectieven.  
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Samenhang 
Op basis van het bovenstaande zou de 
indruk kunnen ontstaan dat de 
inspanningen die streekoverstijgend 
worden uitgevoerd geen enkele 
inhoudelijke relatie kunnen hebben met de 
inspanningen op streekniveau. In de 
praktijk hebben deze echter inspanningen 
regelmatig een onderlinge inhoudelijke 
samenhang. Deze samenhang wordt 
geborgd door sturing vanuit de 
doelstellingen van het programma waarbij juist het vinden van meerwaarde (o.a. werk met werk) als 
kern van de samenwerking is gesteld. Alle bij de uitvoering betrokken partijen hebben een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van deze samenhang. Samenwerking hierin 
tussen partijen is hierbij cruciaal.  
 
 
In de volgende paragraaf (organisatorische vormgeving) worden de rollen en verantwoordelijkheden  
beschreven.  
 

5.3. Organisatorische vormgeving 
De hierboven beschreven uitgangspunten voor de werkwijze vergen nadrukkelijk aandacht voor de 
organisatorische vormgeving. De werkwijze wijkt af van de huidige praktijk bij het provinciaal 
Meerjarenprogramma en dient vanaf de start een helder kader te geven voor de wijze waarop de 
samenwerking wordt vormgegeven.  
 
Naast de organisatiestructuur is van belang dat Taken, Rollen en Verantwoordelijkheden worden 
beschreven. Organisatiestructuren, werkprocessen en instrumenten werken alleen indien mensen 
daar in willen en kunnen werken. Het gaat om de vormgeving van de samenwerking tussen mensen 
en daarmee over cultuur en concreet gedrag.  
 
Gehanteerde principes bij de organisatorische vormgeving: 

 aanspreken begint bij afspreken; 
wezenlijk in een dergelijke samenwerking is verantwoordelijkheid geven en verantwoording 
afleggen. Door binnen duidelijk kaders een opdracht te verstrekken wordt het mogelijk om helder 
te benoemen waar naar verloop van tijd verantwoording over wordt afgelegd.  

 maak het zo simpel als mogelijk maar niet simpeler
32

; 
de gekozen structuur met deelprogramma’s vergt heldere keuzes in de wijze van werken. 
Complexiteit in bestuurlijke en organisatorische sturing en verantwoording leidt tot stroperigheid in 
het proces en maakt een heldere opdracht en verantwoording onmogelijk. 

 als iedereen verantwoordelijk is, is niemand verantwoordelijk. 
verantwoordelijkheden worden waar mogelijk belegd bij één persoon. Ook hiervoor geldt dat dit 
het proces van afspreken en aanspreken ten goede komt.  

Bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap 
Cruciaal voor een goede “start” van het programmaproces is de opdrachtgevende structuur. Het gaat 
dan om op antwoorden op vragen als: 

                                                           
32

 Albert Einstein: “Everything should be made as simple as possible, but not simpler.” 
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 wie geeft de opdracht?; 

 hoe wordt de opdracht gedurende de 
uitvoering “gevolgd”?; 

 welke wijze van verantwoording wordt 
verwacht? 

 
Zoals voor alles in de provinciale context is de 
basis van de opdracht altijd gelegen in het kader 
dat gesteld wordt door Provinciale Staten: welke 
maatschappelijke effecten moeten bereikt 
worden? In het kader van dit programma gaat het 
dan om de realisatie van beleidsdoelstellingen 
verwerkt in de diverse beleidsnota’s welke tot 
uitvoering worden gebracht door middel van het 
programma. Deze beleidsdoelstellingen zijn 
benoemd in dit programmaplan.  
 
Het bestuurlijk opdrachtgeverschap voor het 
programma ligt bij het college van Gedeputeerde 
Staten. Op basis van de door Provinciale Staten 
gestelde kaders (doelen) geven zij opdracht tot 
het realiseren van de doelen door middel van 
concrete uitvoeringsmaatregelen (in de 
terminologie van het programma: inspanningen).  
 
Namens het college opereert de vakgedeputeerde als direct bestuurlijk opdrachtgever. In die rol stuurt 
de gedeputeerde op politieke relevantie en haalbaarheid. Als portefeuillehouder is de 
vakgedeputeerde politiek verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het 
programma.  
 
 

De ambtelijk opdrachtgever is; 

 (ambtelijk) eindverantwoordelijk voor de beleidsonderwerpen waaraan binnen het programma 
uitvoering wordt gegeven; 

 geeft persoonlijk invulling aan het opdrachtgeverschap door reguliere gesprekken met de 
programmamanager over opdracht, voortgang en verantwoording. 

De ambtelijk opdrachtgever voor het Programma Lanlik Gebiet 2014 – 2020 is het afdelingshoofd Sted 
en Plattelan (S&P).  
 
Namens (en onder verantwoordelijkheid van) de ambtelijk opdrachtgever sturen de beleidsadviseurs 
als gedelegeerd opdrachtgever op de realisatie van beleidsdoelstellingen in het programma waarvoor 
zij persoonlijk als adviseurs verantwoording dragen. 

Ambtelijk opdrachtnemerschap: het programmateam 
Voor sturing op en verantwoording over de realisatie van doelen die als opdracht binnen het 
programma zijn ondergebracht, wordt een apart programmateam ingericht. Voordelen van een aparte 
organisatorische eenheid t.b.v. het programma is dat hiermee de focus op sturing op de 
programmadoelen wordt versterkt. Tevens wordt hiermee een heldere verantwoordelijkheid belegd.  
 
Uitgangspunt binnen het programmateam is dat de programmamanager opereert als opdrachtnemer 
voor de realisatie van de beleidsdoelen binnen het programma. De programmamanager: 

 is opdrachtnemer voor de realisatie van beleidsdoelen
33

: 

 is inhoudelijk verantwoordelijk voor de vertaling van deze doelen naar concrete inspanningen 
(projecten en reguliere werkzaamheden) binnen de kaders van het geformuleerde beleid;  

                                                           
33

 Tot stand gekomen op basis van de uitgangspunten als hierboven beschreven in paragraaf “2.1. De 
inhoudelijke kaders: het beleid” 
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 is opdrachtgever voor de uitvoeringsactiviteiten en signaleert mogelijke afwijkingen ten opzichte 
van de vastgelegde (beleids-) doelstellingen; 

 legt verantwoording af aan de opdrachtgever op het niveau van inspanningen en doelenrealisatie.  
 
Ter ondersteuning van deze werkzaamheden worden binnen het programmateam de volgende 
functies gecreëerd: 

 programmaregisseurs; 

 programmaondersteuners. 
 
De programmaregisseurs zijn verantwoordelijk voor één of meerdere deelprogramma’s binnen het 
programma. Onder de (eind-) verantwoordelijkheid van de programmamanager hebben zij de 
volgende verantwoordelijkheden voor: 

 uitwerking van de programmadoelen naar een deelprogramma; 

 Opdrachtgever voor de uitvoering en signaleren van (mogelijke) afwijkingen t.o.v. de vastgestelde 
lijst met uitvoeringsactiviteiten én vastgestelde beleidsdoelen; 

 Eerste aanspreekpunt voor beleidsadviseurs, projectleiders en overige met uitvoering belaste 
medewerkers en organisaties; 

 Eerste aanspreekpunt voor de vakgedeputeerde inzake alle onderwerpen die spelen binnen het 
deelprogramma en waarvoor hij/zij verantwoordelijk voor is. 

 
Tot de taken van de programmaondersteuners behoren onderwerpen als: financiën, juridische 
aspecten, planning en rapportages.  

Relatie tussen het programma en uitvoerders voor gebiedsoverstijgende inspanningen 
De inspanningen die provinciebreed (gebiedsoverstijgend) worden uitgevoerd hebben het karakter 
van uitvoering van subsidie-, schadevergoedings- en beheersregelingen. De regelingen worden deels 
binnen de organisatie van de provincie uitgevoerd (subsidies) en deels buiten de organisatie van de 
provincie uitgevoerd (bijv.Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voorheen  Dienst Regelingen).  
 
Voor deze werkzaamheden geldt in overwegende mate dat het reguliere werkzaamheden betreft. Ten 
aanzien van deze werkzaamheden functioneert het programmateam (i.c. de programmaregisseur 
gebiedsoverstijgend namens de programmamanager) als opdrachtgever. De opdracht wordt 
vastgelegd in overeenkomsten met de diverse in- en externe uitvoeringpartners. Dit kunnen 
bijvoorbeeld zijn dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) of specifieke overeenkomsten met een 
ander karakter (zoals de ook in de huidige situatie gesloten overeenkomst met het Wetterskip Fryslân 
en de Dienst Landelijk Gebied). In dergelijke overeenkomsten zijn, naast de beschrijving van de te 
leveren diensten, ook de rechten en de plichten van zowel de uitvoerende organisatie als van het 
programmateam als afnemer opgenomen. Als waarborg voor de klanten (burgers) worden in deze 
overeenkomsten zoveel mogelijk servicenormen vastgelegd.

 34
  

 
In het geval dat een DVO wordt afgesloten met een externe organisatie worden de afspraken 
vastgelegd in een overeenkomst. Indien de werkzaamheden intern binnen de provincie plaatsvinden, 
gelden de afspraken van de DVO als interne werkafspraken.  
 
Veel van deze inspanningen vinden plaats op basis van een formeel kader (verordeningen zoals 
subsidie-verordeningen)

 35
. 

5.4 Relatie tussen het Programma en de Streek 
Vanuit het principe dat realisatie van de doelen en daarmee uitvoering van inspanningen waar 
mogelijk plaats vindt op het niveau van de Streek is het noodzakelijk de relatie tussen Streekwurk en 
het Programmateam vorm te geven. Indien deze relatie in termen van taken, rollen en 
verantwoordelijkheden niet helder is beschreven, kan dit in de dagelijks praktijk aanleiding geven tot 
inefficiëntie en spanningen.  

                                                           
34

 Overeenkomstig de werkwijze bij het concept Antwoord
©
, dat door veel gemeenten in Nederland wordt gebruikt 

bij de ontwikkeling van het Klant Contact Centrum, kan worden overwogen de servicenormen te publiceren op de 
site van de provincie.  
35

 Aanpassing van deze regelingen vindt plaats in de tweede helft van 2013.   
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Voor de vormgeving van deze relatie is uitgegaan van de organisatorische uitgangspunten van de 
Streekagenda

36
.  

 
Zoals hierboven aangegeven wordt de basis van de uitwerking van de relatie tussen Programmateam 
en de afdeling Streekwurk gevormd door het onderscheid tussen het “Wat” en het “Hoe”. Het 
programmateam is verantwoordelijk voor de realisatie van de provinciale doelen op het terrein van 
natuur en landelijk gebied. Streekwurk is verantwoordelijk voor de wijze waarop hieraan op 
streekniveau uitvoering wordt gegeven.  
 
De beleidsdoelstellingen (het “Wat”) zijn in dit stadium niet meer onderhandelbaar in de bespreking 
met samenwerkingspartners. Hierover heeft immers besluitvorming door de Staten plaatsgevonden. 
Dit zou gevoelsmatig kunnen wringen bij de samenwerkingspartners indien zij in het beleidsproces 
onvoldoende betrokken zijn geweest. Dit vergt specifieke aandacht voor betrokkenheid van 
samenwerkingspartners in het beleidsproces

37
 

Bestuurlijke sturing op het Programma en de Streek 
Voor wat betreft de bestuurlijke sturing geldt een tweedeling in verantwoordelijkheden;  

 Voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen van het programma is (en blijft) de 
vakgedeputeerde bestuurlijk verantwoordelijk. Afwijkingen in de uitvoering die consequenties 
hebben voor de realisatie van de vastgestelde beleidsdoelen worden met de portefeuillehouder 
doorgesproken en beoordeeld op wenselijkheid en haalbaarheid.  

 Het proces op het niveau van de streek vindt plaats onder sturing van de Stuurgroep
38

. De 
Stuurgroep geeft v.w.b. het programma sturing aan: 

o het proces met samenwerkingspartners ter uitwerking van de provinciale doelen naar 
concrete inspanningen op streekniveau gemaakt (het “Hoe”); 

o uitvoering van de concrete inspanningen (projecten) die op streekniveau.  
Namens de provincie ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid hiervoor bij de “gebiedsgedeputeerde”.

39
 

 
Ten aanzien van het streven naar vermindering van bestuurlijke drukte is specifiek de positie en 
toekomst van de gebiedscommissies van belang. In het navolgende wordt hier op in gegaan.  
Op dit moment fungeren ca. 12 gebiedscommissies die belast zijn met sturing op 
landinrichtingsprojecten/gebiedsontwikkelingsprojecten. Reeds geruime tijd geleden is een lijn ingezet 
van vermindering van het aantal gebiedscommissies. In 2010 waren er ca. 16 gebiedscommissies.  
 
Deze gebiedscommissies zijn ingesteld conform artikel 81 of artikel 82 van de Provinciewet 
(bestuurscommissies of adviescommissies).  De bestuurscommissies hebben gedelegeerde 
bevoegdheden gekregen van Gedeputeerde Staten. Hiervan is in de praktijk zelden gebruik gemaakt 
omdat het college van Gedeputeerde Staten veel bevoegdheden aan zich heeft gehouden. Bij 
projecten die vallen onder de Wet Inrichting Landelijk Gebied, waarbij sprake is van een wettelijke 
herverkaveling, zijn veelal meer bevoegdheden gedelegeerd.  
 
De komende vier jaar zal een aantal commissies haar taak hebben volbracht. Op dit moment worden 
geen nieuwe commissies meer ingesteld. En in twee gevallen is niet gekozen voor een 
gebiedscommissie maar wordt gewerkt met een ambtelijke werkgroep. Ook hebben we de lijn ingezet 
dat commissies meer verantwoordelijk zullen worden voor hun opdracht. Vier van de huidige 
commissies hebben een grote opgave die doorloopt gedurende de gehele looptijd van het 

                                                           
36

 Direksjestik Werkwijze en personele consequenties van de afdeling “streekwurk” d.d. 3 april 2013 
37

 Zie hierboven onder paragraaf 2.1. Omgevingsgericht beleidsontwikkeling is een voorwaarde voor de 
totstandkoming van beleid dat geschikt is om als opdracht te dienen voor uitvoering. 
38

 Binnen de zgn. Agenda Netwerk Noord-Oost werken naast de stuurgroep ook themagroepen die actief sturing 
geven aan de projecten in Noord-Oost Fryslan voor de verschilldende beleidsthema’s. De werkwijze van uit het 
programma wordt hier op afgestemd.  
39

 In het genoemde Directiestuk over Streekwurk is hierover het volgende opgenomen:  
“Bestuurlijke verantwoordelijkheden.  
De vakgedeputeerde blijft verantwoordelijk voor de onderdelen uit zijn/haar begrotingsprogramma (zorgen voor 
legitimatie beleid, middelen en ook eventuele bijstelling). De gebiedsgedeputeerde is trekker van de streek-
agenda en het bestuurlijke proces en is aanspreekpunt voor de uitvoering van onderwerpen die in de 
streekagenda zijn opgenomen. Hierin is dus veel afstemming nodig tussen gebieds- en vakgedeputeerde.” 



- 47 - 

 

onderhavige uitvoeringprogramma. Dit betreft een ontwikkelopgave: de realisering van de EHS
40

. 
Deze commissies zijn: Beekdal Linde, Beekdal Koningsdiep, Achtkarspelen Zuid en Alde Feanen.  
 
De overige commissies ronden in de loop der tijd hun werkzaamheden af (zijn in de uitvoeringsfase).  
Voor wat betreft de vier commissies met een grotere opgave: van twee zijn de wethouders van de 
betreffende gemeente voorzitter, in de Alde Feanen is een onafhankelijk voorzitter en de voorzitter 
van Achtkarspelen Zuid heeft aangegeven wegens omstandigheden zijn functie neer te willen leggen.  
In Noordoost-Fryslân wordt op dit moment een onderzoek gedaan naar de bestuurlijke drukte. Hierin 
worden de gebiedscommissies meegenomen. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor de 
andere gebieden.  
 
Ter realisatie van het uitgangspunt van vermindering van bestuurlijke drukte is het noodzakelijk om 
een visie vast te leggen t.a.v. deze gebiedscommissies. Uitgangspunt in deze visie is koppeling van 
de structuur van gebiedscommissies aan de Streekcommissies. Op deze wijze wordt voor sturing op 
de uitvoering van inspanningen ter realisatie van doelen in dit programma een eenduidige van 
structuur vastgesteld: Bestuurlijke sturing wordt op streekniveau georganiseerd. 
 
Om dit te effectueren wordt de volgende lijn ingezet: 

 Op de korte termijn wordt het ingezette traject van vermindering van gebiedscommissies 
voortgezet. 

 Gelijktijdig met de implementatie van de nieuwe werkwijze in dit programma (uitvoering van 
programmainspanningen waar mogelijk via de Streekagenda) wordt een voorstel gedaan (aan 
Gedeputeerde Staten) tot onderbrenging van de bestuurlijke verantwoordelijkheden van de dan 
nog fungerende gebiedscommissies bij de Stuurgroepen in de Streek.  

Ambtelijke sturing op het programma en de Streek 
Ook bij de ambtelijke sturing op het proces wordt dezelfde tweedeling tussen “Wat” en “Hoe” 
aangebracht.  
Zoals hierboven aangegeven stuurt de Programmaregisseur op de realisatie van de doelen binnen het 
programma. Aansluitend daarop volgen logischerwijs de taken, rollen en verantwoordelijkheden van 
de medewerkers van Streekwurk voor wat betreft het programma.  
 
In de structuur van Streekwurk is voorzien in de functie van een Streekcoördinator. Deze functionaris 
is de “counterpart” van de Programmaregisseur van het programmateam. Gezamenlijk en ieder met 
eigen taken en verantwoordelijkheden werken zij samen aan realisatie van de programmadoelen in de 
streek: 

 de Programmaregisseur is verantwoordelijk voor de vertaling van de provinciale doelen die binnen 
het programma worden behartigd naar een Streekopgave (het “Wat”); 

 de Streekcoördinator organiseert het proces (= verantwoordelijkheid) met samenwerkingspartners 
op streekniveau waarin de provinciale doelen worden uitgewerkt naar concrete inspanningen op 
streekniveau (het “Hoe”). Bij dit proces worden betrokken: 

o Samenwerkingspartners in de Streek. 
o Beleidsadviseurs van de provincie. 
o De programmaregisseur. 
o Projectleiders/uitvoerders die verantwoording voor de uitvoering dragen; 

 de uitkomst van dit proces is een concrete lijst met inspanningen (projecten) die worden 
uitgevoerd gedurende de planperiode. Voor deze projecten wordt een concrete opdracht 
vastgesteld waarbij Streekwurk als opdrachtnemer van het programma functioneert voor deze 
projecten;

41
  

 vanuit het programma worden voor de uitvoering middelen ter beschikking gesteld. Dit kan 
plaatsvinden in de vorm van een uitvoeringsbudget. Ook kunnen uren van de Dienst Landelijk 
Gebied worden toegewezen. In dat geval werkt de Dienst Landelijk Gebied

42
 binnen de Streek 

onder aansturing van de Streekcoördinator.  
 

                                                           
40

 Ecologische Hoofdstructuur 
41

 In het organisatieplan worden standaardformats voor de opdrachtformulering én de wijze van sturing op de 
projecten (projectformats).  
42

 Dienst Landelijk Gebied 
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De werkwijze wordt als volgt verder vormgegeven: 

 De Streekcoördinator gaat tot uitvoering over en informeert de Programmaregisseur regelmatig 
(op vooraf afgesproken momenten) over de stand van zaken van de uitvoering. 

 Bij afwijkingen
43

 die niet binnen de opdracht (het project) kunnen opgelost legt de 
Streekcoördinator de verantwoordelijkheid hiervoor terug bij de Programmaregisseur (escalatie). 
Indien mogelijk lost de Programmaregisseur de afwijking op binnen de opdracht die het 
programma heeft. Indien dat niet mogelijk is escaleert de programmaregisseur naar de 
beleidsadviseur. Indien wenselijk en noodzakelijk zorgt de beleidsadviseur voor aparte 
besluitvorming (bijv. Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten) tot aanpassing van beleid. 

 De Streekcoördinator legt verantwoording af over de uitvoeringsinspanningen aan de 
Programmaregisseur.  

 De Programmaregisseur legt (via de Programmamanager) verantwoording af over realisatie van 
doelen aan de beleidsadviseurs (die werken onder de verantwoordelijkheid van de ambtelijk 
opdrachtgever).  

 De Beleidsadviseurs evalueren de beleidsrealisatie en leggen verantwoording af aan Provinciale 
Staten en/of Gedeputeerde Staten. 

 
In het organisatieplan wordt de werkwijze verder uitgewerkt. Hierin worden de standaarden voor 
opdrachtverlening, projectformats, verantwoordingsformats, etc. beschreven.

44
 Ook wordt daarin de 

inhoud van de ondersteunende functies verder uitgewerkt en worden competenties beschreven van 
alle functies in het programmateam.  
 
 

 
 

Schematische weergave van sturing op de samenwerking tussen programma en streek 

                                                           
43

 Voor alle uitvoeringsactiviteiten in de vorm van projecten worden vooraf projectopdrachten verstrekt. Voor de 
vaststelling wat als afwijking wordt geschouwd dient deze projectopdracht als uitgangspunt. 
44

 Uitgangspunt hierbij vormen zoveel mogelijk de binnen de organisatie van de provincie gebruikte c.q. 
ontworpen formats van dergelijke instrumenten door bijv. de Flexpool.  
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5.5 Monitoring, Planning en Verantwoording 
Om sturing te geven aan het programma is het noodzakelijk de realisatie van inspanningen en doelen 
te monitoren. Van belang hierbij is dat deze systematiek vanaf de start van het programma wordt 
ingezet: als je niet weet waar je naar toe wilt, maakt het ook niet uit welke kant je op gaat.

45
 

Daarnaast is het van belang dat de reguliere planning en verantwoording binnen het programma 
aansluit op de reguliere Planning & Controlcyclus binnen de provincie. De uitgangspunten hiervan zijn 
hieronder geschetst.  
 
Met monitoring moet voor de aanvang van het programma worden gestart. De wijze van Monitoring is 
door de afdeling Belieds- en Geoynformaasje (BGI) vastgelegd in een technisch 
achtergronddocument.

46
  

 
Uitgangspunt voor de wijze van werken is dat monitoring van middelen en inspanningen op jaarlijkse 
basis plaatsvindt. Hierover wordt jaarlijks door middel van de reguliere Planning &Control cyclus 
verantwoording afgelegd. Dit houdt in dat jaarlijks inzicht wordt verstrekt in de inspanningen die 
hebben plaatsgevonden en de middelen die daarvoor worden aangewend.  
 
Verantwoording op het niveau van doelenrealisatie vindt plaats via de Mid-Term review (2017) en 
End-Term review (2020). Het effect van de inspanningen wordt namelijk pas na enkele jaren 
zichtbaar. Voor een eerste rapportage in 2017 is gekozen omdat op dat moment bijsturing binnen het 
programma nog mogelijk is. Na afsluiting van het programma (2020) vindt eindverantwoording plaats.  
 
Bij de Mid-Term review in 2017 wordt het programma integraal tegen het licht gehouden. Dit betekent 
niet alleen voor wat betreft de realisatie van inspanningen en doelen. Ook de gekozen werkwijze 
wordt hierbij meegenomen.  

Wijze van monitoring 
In het onderstaande schema wordt de wijze van monitoring binnen het programma verder 
uitgewerkt.

47
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 Vrij naar de Cheshire Cat uit Alice in Wonderland.  
46

 Concept document: Wite watst woeste, dochst en dien hast! Informatievoorziening ten behoeve van de 
beleidscyclus Natuur en Landschap bij de Provincie Fryslân voor de periode 2014 – 2020.  
Technisch achtergronddocument Provincie Fryslân, Leeuwarden; April 2013. Afdeling Belieds- en 
Geoynformaasje. 
47

 Bron: Wite watst woeste, dochst en dien hast! 
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Afdeling BGI heeft zogenaamde “SMART-sessies” georganiseerd voor het ‘Program lanlik Gebiet 
2014 - 2020’. De uitkomsten hiervan zijn in hoofdstuk 6 opgenomen.  

Afstemming planning en verantwoording van het programma op de P&C cyclus 
De reguliere planning en verantwoording in het programma wordt aangesloten op de reguliere 
Planning en Control cyclus van de provincie.  
 
Het programma loopt 7 jaar. De (financiële) cyclus start met de ramingen voor het totale budget voor 
het programma.

48
 Op basis hiervan wordt een globaal kasritme opgesteld dat in de begroting wordt 

verwerkt.  
 
Jaarlijks worden de inspanningen voor de volgende jaarschijf geïnventariseerd. Uiterlijk op 1 
november van elk jaar wordt het overzicht met inspanningen vastgesteld en ter besluitvorming aan 
Gedeputeerde Staten aangeboden. De wijzigingen die als gevolg hiervan optreden ten opzichte van 
de begroting worden in de eerste Bestuursrapportage opgenomen. Indien zich later in het jaar nog 
actualiteiten voordoen die het noodzakelijk maken andere financiële consequenties in de jaarschijf te 
verwerken worden deze opgenomen in de tweede Bestuursrapportage.  
 
Jaarlijks vindt een tussentijdse (beperkte) herijking van het programma plaats. Dit vindt plaats 
voorafgaand aan het aanleveren van informatie voor de begroting van het jaar daarop.  
 
Ter afsluiting van de jaarschijf worden in januari de resultaten van de uitvoeringsactiviteiten 
vastgesteld. Deze worden verwerkt in de jaarstukken.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
48

 Volgens de huidige planning kan hierover uiterlijk in september 2013 uitsluitsel worden gegeven zodat 
verwerking hiervan in het programmaplan haalbaar is.  
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Schematisch: 
 

Jaar Maand Product Aan te leveren informatie 

0 april Begroting  de prestaties (globaal beschreven) die in Jaar 1 geleverd 
zullen worden: ‘Wat gaan we daarvoor doen in jaar 1; 

 budget voor de restant looptijd van het totale programma 
en weergegeven in het kasritme. 

 1 november Jaarschijf 
inspanningen 
jaar 1 

Inventarisatie van de activiteiten van jaar 1 is afgerond en 
gereed voor besluitvorming door Gedeputeerde Staten.  
Contracten met uitvoeringspartners gereed. 

 31 
december 

Jaarschijf 
inspanningen 
jaar 1 

Besluitvorming Gedeputeerde Staten afgerond. Opdrachten 
naar uitvoeringspartners verstrekt.  

1 April  1
ste

 Bestuurs-
rapportage 

 Verwerking wijzigingen in inspanningen én kasritme als 
gevolg van vaststelling jaarschijf.  

 Verwerking eerste wijzigingen in inspanningen van 
jaarschijf jaar 1

49
.  

 September 2
de

 Bestuurs-
rapportage 

Verwerking wijzigingen in inspanningen van jaarschijf jaar 1
50

. 

2 Januari Jaarstukken Aanleveren rapportage (in gerealiseerde inspanningen en 
middelen). 

 
Jaarlijks wordt door de ondersteuners van het programmateam een detailplanning opgesteld ten 
behoeve van alle actoren die betrokken zijn bij beleidsvorming en uitvoering van het programmaplan.  

Samenwerking 
Zoals hierboven al eerder in andere bewoordingen aangegeven, is een programma is zo sterk als de 
mensen die daar bij betrokken zijn. Het gaat dus op de beleidsadviseurs, de programmateamleden en 
de bij de uitvoering betrokken medewerkers. Al de in dit hoofdstuk beschreven methodieken, 
werkwijzen, etc. zijn waardeloos als niet wordt samengewerkt. Actief inzetten op samenwerking is 
daarom randvoorwaardelijk voor het welslagen van het programma.  
 
De doelstellingen van het programma zijn helder. Dit is belangrijk voor een gedeelde visie. En naast 
de in deze hoofdstukken beschreven taken, rollen, werkafspraken en procedures is het van belang 
actief te streven naar goede onderlinge verhoudingen. 

Proces van samenwerking 
In de paragrafen hierboven zijn veel procedures en werkprocessen beschreven. Deze vormen zoals 
hierboven gezegd de formele basis voor de samenwerking. Deze samenwerking vindt in ieder geval 
plaats bij de totstandkoming van de formele producten binnen het programma (van beleidsvorming tot 
en met inspanningenrapportage).  
Daarnaast vindt afstemming (samenwerking) plaats op de momenten dat dit nuttig is voor het behalen 
van de doelen. Dit kan zijn op alle niveaus. Medewerkers actief in de uitvoering kunnen concreet 
betrokken worden bij formulering van beleidsdoelstellingen. Net zo goed als beleidsadviseurs 
betrokken kunnen worden bij concrete uitvoeringsprojecten om zodoende bij te dragen aan de 
effectuering van de beleidsdoelen. De programmaregisseurs vormen hierbij de “spinnen in het web”. 
Zij signaleren, communiceren, brengen mensen bij elkaar, organiseren bijeenkomsten, etc. 

Inhoudelijke Samenwerking 
Ten behoeve van de samenwerking is van belang dat alle bij het programma betrokken actoren kennis 
hebben van de belangrijke beleidsmatige thema’s die binnen het programma spelen. Hiervoor worden 
periodiek bijeenkomsten georganiseerd over de thema’s Natuur, Landschap en Landbouw (de 
centrale beleidsmatige thema’s). De bijeenkomsten worden georganiseerd door één van de 

                                                           
49

 Dit betreft zowel wijzigingen als gevolg van omstandigheden die de uitvoering betreffen als wijzigingen die het 
gevolg zijn van nieuw vastgesteld beleid. 
50

 Idem als bij de vorige noot. 
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programmaregisseurs in samenwerking met de beleidsadviseurs en uitvoerders die binnen dat thema 
actief zijn. Het kan gaan om bijvoorbeeld: 

 actuele beleidsmatige ontwikkelingen; 

 lezing door een deskundige (in- of extern) binnen het thema; 

 werkbezoek aan een andere provincie of een concreet project in Fryslân; 

 Etcetera. 
Als frequenties voor dergelijke bijeenkomst geldt als uitgangspunt dat jaarlijks over elk thema 3 van 
dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd.  
 
Naast kennisbevordering biedt deze werkwijze ook een belangrijk neveneffect namelijk dat actoren die 
binnen een thema actief zijn elkaar beter leren kennen. 

Teamvorming 
Naast inhoudelijke samenwerking is het ook van belang te streven naar samenwerking tussen de 
centrale actoren in het programma als ware het een team. Er wordt een jarenlange samenwerking 
ingezet die vergt dat mensen elkaar moeten (leren) vertrouwen en dat de actoren elkaar aanspreken 
op verantwoordelijkheden.  
 
Het gaat hierbij in ieder geval om de beleidsadviseurs, de programmaregisseurs en de 
streekcoördinatoren. Het is noodzakelijk dat deze medewerkers nauw met elkaar samenwerken. Om 
dit te realiseren wordt in september 2013 gestart met een bijeenkomst die gericht is op teamvorming. 
Dit wordt gedurende de looptijd van het programma regelmatig herhaald. Gedacht kan worden aan de 
inzet van methodieken als: 

 instrumenten die bijdragen aan kennis van en inzicht in teamrollen; 

 teamcoaching; 

 teamontwikkelingsactiviteiten; 

 etcetera.  

5.6. Middelen  
 
De organisatiekosten verbonden aan de programmasturing worden vooral bepaald door de inzet van 
capaciteit (formatie) op sturing en uitvoering van het programma. De uitwerking hiervan vindt plaats in 
het nog op te stellen organisatieplan op basis van dit Program Lanlik Gebiet 2014 – 2020.  
 
De raming voor de formatieve omvang van het programmateam bedraagt op dit moment 5,0 fte 
(inclusief ondersteuning). Daarnaast vinden binnen de organisatie van de provincie nog activiteiten 
plaats die gericht zijn op de uitvoeringscoördinatie en uitvoering. De formatieve omvang hiervan is op 
dit moment nog niet bepaalbaar omdat de jaarschijf voor 2014 nog niet is opgesteld.  
Verder vindt een aanzienlijk gedeelte van de uitvoering plaats door externe organisaties (ROV en 
DLG).  
 
Voor wat betreft de projectmatige activiteiten binnen het programma het volgende. Binnen de 
administratie van het programma wordt voor alle activiteiten verantwoording afgelegd voor de 
middelen gemoeid met uitvoering (projectkosten).  

 

Doel Overig bron 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal 

    € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln 

Dienst Landelijk 

Gebied   
0 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 17,1 

Proceskosten 

provincie 

(kadernota 2014) 
0,5 0,5 0,5 0,5 pm pm  pm  2 

    0,5 3,35 3,35 3,35 2,85 2,85 2,85 19,1 
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6. Sturing en Monitoring 

6.1. Inleiding 
Zoals in het vorige hoofdstuk aangeven vormt sturing en monitoring een wezenlijk onderdeel van de 
programmatische wijze van werken. In aanvulling op de in hoofdstuk benoemde uitwerking van de 
doelen naar inspanningen en middelen is daarom een uitgebreid kader voor sturing en monitoring 
opgezet. Dit kader geeft een detailuitwerking van de doelen en inspanningen waar gedurende de plan 
periode op wordt gestuurd en de wijze waarop dit gemonitord wordt.  
 
De hieronder opgenomen schema’s zijn daarmee het concrete handvat aan de hand waarvan de 
realisatie van inspanningen en doelen gedurende de planperiode worden gevolgd. Bij rapportages 
hierover worden deze schema’s als uitgangspunt gehanteerd.  
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6.2. Overzicht beleidsdoelen programmering Nota Natuur en Landelijk Gebied 

 

Het hier volgende overzicht is een weergave van de sessies die BGI met de verschillende beleidsbetrokkenen heeft gehouden.  

1. SMART. Per beleidsdoel SMART-uitwerking.  

2. Bestaande indicatoren zijn weergegeven. Eventuele voorstellen voor indicatoren zijn gedaan. De indicatoren zullen worden opgenomen in het 

SWING-databeheersysteem, waardoor ze systematisch en digitaal beschikbaar zullen komen. 

3. De indicatoren zijn gecategoriseerd naar effect- of inspanningsindicatoren. 

4. Evaluaties. Aangegeven is of er al sprake is van landelijke of provinciale evaluaties of beiden. Ook zijn voorstellen gedaan voor die onderdelen van 

het beleid waar nog geen planning was. 

5. Streekagenda. Als laatste is de afstemming op de Streekagenda’s weergegeven.  
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  Indicator Inspanning of 
effect? 

Provinciale evaluatie? Afgestemd op 
uitvoering 
Streekagenda
? 

Natura 2000 

Beleidsdoel - Instandhouding soorten en habitattypen van communautair belang 

Specifiek  Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om 
een gunstige staat van instandhouding van 
soorten en habitattypen van communautair 
belang te realiseren in de Friese Natura 2000 
gebieden met uitzondering van de natte delen 
van de Waddenzee, Noordzeekustzone en het 
IJsselmeer, door: 
1. Begrenzing is op kaart weergegeven. 
2. De soorten en habitattypen van 

communautair belang zijn per gebied 
weergegeven in de aanwijzingsbesluiten per 
gebied. 

3. De al dan niet ‘gunstige’ staat van 
instandhouding is weergegeven in de 
aanwijzingsbesluiten per gebied. 

4. Betrokkenen zijn terreinbeheerders, 
waterschap, gebruikers (bijv. rietsnijders, 
recreanten, toeristen), provincie, 
gemeenten, Dienst Landelijk Gebied, 
toezichthouders. 

5. We willen het bereiken, omdat natuur een 
kerntaak van de provincie is geworden. 

 Begrenzingen op 
kaart vastgelegd (op 
basis van 
vastgestelde 
beheerplannen). 

Inspanning 
 
 

Het Bestuursakkoord 
Interprovinciaal 
Overleg/Rijk legt de 
rapportageplicht bij de 
provincies aan Provinciale 
Staten. Eens in de 6 jaar. 
Het begint bij de 
vaststelling van 
beheerplan en begrenzing 
van de gebieden. Dat is 
voor vrijwel alle Friese 
gebieden 2013. Dus 2019 
is het eerste jaar van 
rapportage aan Provinciale 
Staten. 

Nog niet. 
Streekagenda 
moet bij 
Uitvoeringsag
enda wel 
rekening  
houden met 
N2000 
bepalingen en 
grenzen. 
Uitvoeringsma
atregelen 
kunnen per 
Streekagenda 
opgenomen. 

Meetbaar We gaan op basis van de beheerplannen per 
gebied per 6 jaar kijken of we op schema 
liggen. 

 Staat van 
instandhouding van  
de Europees 
belangrijke soorten 
en habitattypen per 
6-jaar cyclus. 

Effect   

Acceptabel  Het beleidsdoel moet op termijn worden 
gehaald, maar de komende jaren kan 
worden volstaan met de achteruitgang te 
stoppen. 
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  Indicator Inspanning of 
effect? 

Provinciale evaluatie? Afgestemd op 
uitvoering 
Streekagenda
? 

 Provinciaal aandachtspunt is, dat 
maatschappelijke activiteiten in de Natura 
2000 gebieden wederzijds worden 
afgestemd op de Natura 2000 doelen. 
Bijvoorbeeld, wij spannen ons in om door 
uitvoering te geven aan de 
Programmatische Aanpak Stikstof om 
ruimte voor o.a. de landbouwontwikkeling 
rondom de Natura 2000 gebieden te 
realiseren. 

Realistisch  Het realiseren van het doel is mogelijk door 
het uitvoeren van de vastgestelde 
maatregelen per gebied zoals weergegeven 
in de afzonderlijke beheerplannen. 

 Het uitvoeren van de maatregelen per 
gebied moet haalbaar en betaalbaar zijn. 

 % van de 
afgesproken 
maatregelen 
gerealiseerd (?) 

 Binnen of buiten het 
budget gebleven (?) 

Inspanning 
 
 
Inspanning 
 

  

Tijdsgebond
en 

De beheerplanperiode is 6 jaar. Op basis van 
de 6-jaarlijkse evaluaties kunnen voorstellen 
worden gedaan om de definitie van de gunstige 
staat van instandhouding per gebied te 
wijzigen. 

    

 

Natuur binnen de EHS 
Visie: Realisatie van goede ruimtelijke condities voor instandhouding en ontwikkeling van de biodiversiteit en de belangrijke natuurlijke kwaliteiten en 
waarden in Fryslân door enerzijds het beschermen en ontwikkelen van ecosystemen en anderzijds het verbeteren van de bestaanscondities van de 
inheemse flora en fauna en van de natuurlijke levensgemeenschappen. 

Beleidsdoel - verwerving en inrichting nieuwe natuur 

Specifiek In 2021 moet 887 hectare nieuwe natuur zijn 
verworven en 2545 hectare zijn ingericht. 
1. Die hectares moeten in opdracht van de 

provincie zijn verworven, doorgeleverd aan 
de verantwoordelijke beheerder en 
ingericht

1
 of ze moeten middels particulier 

natuurbeheer zijn gerealiseerd voor een 

  Jaarrapporten van Dienst 
Landelijk Gebied met 
Friese resultaten 
verwerving, inrichting en 
beheer 
Tussenevaluatie 2017; 
eindevaluatie 2021 

Nog niet 
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  Indicator Inspanning of 
effect? 

Provinciale evaluatie? Afgestemd op 
uitvoering 
Streekagenda
? 

bedrag van 49.000 euro per hectare (55.000 
– 6.000 doorlevering) gemiddeld. 

2. De al wel doorgeleverde hectares nieuwe 
natuur, die nog niet zijn ingericht

1
 worden 

voor een bedrag van gemiddeld 13.000 
euro per ha ingericht. 

3. De al wel verworven hectares maar nog niet 
zijn doorgeleverd en ingericht

1
, worden voor 

een bedrag van gemiddeld 7.000 euro 
(13.000 euro – 6.000 doorlevering) per 
hectare ingericht en doorgeleverd. 

Meetbaar Inspanningen gerelateerd aan euro’s, hectares 
en mensuren. 
Effecten gerelateerd aan kwaliteitsbepaling van 
de natuur in de Friese Ecologische 
Hoofdstuctuur. De kwaliteit wordt gerelateerd 
aan de natuurdoelen. De meetmethode is 
aangegeven door de SNL, het zgn. 
stoplichtmodel. De gecertificeerde 
terreinbeheerders hebben de taak om aan de 
hand van dit model ieder jaar 1/6 deel van het 
geheel volgens dit model te monitoren en te 
rapporteren. Klein deel provinciale 
verantwoordelijkheid vanwege 
ongecertificeerde beheerders. 

euro’s, hectares  en 
aantallen uren 
werknemers 
Kwaliteit op basis van 
SNL-stoplichtmethode 
 

Inspanning 
 
Effect 

  

Acceptabel Provinciale Staten –als vertegenwoordiging van 
de Mienskip- onderschrijft dit beleidsdoel op 
basis van een inspanningsverplichting. 
Daarmee is het voor de provincie acceptabel. 

    

Realistisch Gezien de middelen is het realistisch. Als het 
geld voor het Lenteakkoord beschikbaar komt 
en de eindtermijn 2027 wordt, dan wordt het 
programma realistisch.  

    

Tijdsgebond
en 

Het beleidsdoel moet zijn gerealiseerd in 2021.     
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  Indicator Inspanning of 
effect? 

Provinciale evaluatie? Afgestemd op 
uitvoering 
Streekagenda
? 

Water 
Opmerking 
vooraf: 

Beleidsdoelen vanuit het Waterhuishoudingsplan hebben hun beslag gekregen in het PMJP. In het kader van de Programmering Natuer en 
Lanlik Gebiet zijn alleen de volgende 4 doelen relevant. 

Beleidsdoel - oevers en kaden boezemwaterkeringen: wij streven naar waterveiligheid op een integrale wijze 

Specifiek Stimuleren door provincie en Wetterskip van 
een integrale werkwijze bij de verbetering van 
boezemkadekeringen voor 6 miljoen euro totaal 
in de periode 2014-19. 

 Binnen of buiten het 
budget gebleven (?) 

Inspanning Tussenevaluatie is 
geweest. Eindevaluatie 
Waterhuishoudingsplan 
2018 samen met 
Wetterskip 

Moet via 
Wetterskip 
lopen 

Meetbaar Van de 3.000 km in Fryslan (waarvan 1.200 km 
slechte kwaliteit) gemiddeld 66 km per jaar op 
integrale wijze.  

 Aantal kilometers 
per jaar. 

 Doelindicator is er 
nog niet. Deze zou 
zich moeten richten 
op landschappelijke, 
natuur- en 
cultuurhistorische 
kwaliteit. 

Inspanning 
 
Effect 

  

Acceptabel Het is afgesproken in het Waterbeheerplan en 
daarmee acceptabel. 

    

Realistisch Bij het Wetterskip is het duidelijk dat het 
realistisch is. 

    

Tijdsgebond
en 

Aanpak tot en met 2019 is vastgesteld.     

Beleidsdoel – verdrogingsbestrijding vastgestelde TOP-lijstgebieden 

Specifiek Verdroging bestrijden in de 12.000 hectare. 
Toplijstgebieden van Fryslân (zie kaart) door 
Dienst Landelijk Gebied terreinbeherende 
organisaties en Wetterskip om de kwaliteit van 
de EHS te verbeteren voor de periode tussen 
2014-19. 

  Tussenevaluatie is 
geweest. Eindevaluatie 
Waterhuishoudingsplan 
2018 samen met 
Wetterskip 

Nog niet. Moet 
via Wetterskip 
gaan lopen 

Meetbaar Inspanning: aanpak 500 hectare gebied per jaar 
vanaf 2009.  
Doelindicator moet komen uit 

 Aantal hectares per 
jaar. 

 Doelindicator is er 

Inspanning 
 
Effect 
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  Indicator Inspanning of 
effect? 

Provinciale evaluatie? Afgestemd op 
uitvoering 
Streekagenda
? 

verdrogingsmeetnet en moet worden 
gerealiseerd. 

nog niet. Deze zou 
zich moeten richten 
op gewenste 
grondwaterpeilen. 

Acceptabel Het is afgesproken in het 
Waterhuishoudingsplan en daarmee 
acceptabel. Ook wordt het meegenomen in de 
Watergebiedsplannen. 

    

Realistisch Het was realistisch vanuit budget ILG. Sinds de 
bezuinigingen is het afhankelijk van de 
mogelijkheden uit het Lenteakkoord. Het budget 
wordt bepaald door de toekenning vanuit 
Economische Zaken. 

 Besteding budget Inspanning   

Tijdsgebond
en 

Tot en met 2015. Daarna moet het opnieuw 
worden vastgesteld. 

    

Beleidsdoel - verdrogingsbestrijding in 8 Natura 2000 gebieden met een grondwateropgave op basis van de schoon water opgave Kaderrichtlijn Water. 

Specifiek Er is een resultaatverplichting voor 
verdrogingsbestrijding  in 8 N2000 gebieden 
met een wateropgave. 

 Aantal gerealiseerde 
projecten per gebied 

Inspanning Landelijk 
gestandaardiseerde 
evaluatie Kader Richtlijn 
Water in 2014-15 

Nog niet. Moet 
via Wetterskip 
gaan lopen 

Meetbaar Verdrogingsproblemen  effectief opgelost in 8 
N2000-gebieden 

 Realisatiegraad 
gewenste 
grondwaterpeilen 

Effect   

Acceptabel Zie onder Natura 2000     

Realistisch Zie onder Natura 2000     

Tijdsgebond
en 

Huidige periode  t/m 2015. Volgend jaar nieuwe 
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. 

    

Beleidsdoel - bevordering waterkwaliteit door bevorderen inrichting oppervlaktewater in 27 waterlichamen 

Specifiek Wij bevorderen de waterkwaliteit door de 
inrichting van het oppervlaktewater in 27 
waterlichamen te bevorderen op basis van de 
Schoon Water opgave vanuit de Europese 
Kaderrichtlijn Water (goede 
toestand)Resultaatverplichting met 

 Besteding budget Inspanning Landelijk 
gestandaardiseerde 
evaluatie Kaderrichtlijn 
Water in 2014-15 

Nog niet. Moet 
via Wetterskip 
gaan lopen 
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  Indicator Inspanning of 
effect? 

Provinciale evaluatie? Afgestemd op 
uitvoering 
Streekagenda
? 

Kaderrichtlijn Water-Synergiegelden.  

Meetbaar Inspanning zie tabel. Doelindicator is 
waterkwaliteitsmeetnet van Wetterskip. Normen 
omschreven in Europese systematiek 

 Inspanningen 
volgens planning? 

 Doelbereik 
waterkwaliteit 
(Waterkwaliteitsmee
tnet Wetterskip) 

Inspanning 
 
Effect 

  

Acceptabel Het is afgesproken in het 
Stroomgebiedsbeheerplan en daarmee 
acceptabel. 

    

Realistisch Daarnaast ook maatregelen buiten het PMJP. 
Er is een 1 op 1 relatie met herstel en inrichting 
van de boezemkades 

    

Tijdsgebond
en 

Periode 2010-15.     

 

 

  Indicator Inspanning of 
effect? 

Provinciale evaluatie? Afgestemd op 
uitvoering 
Streekagenda? 

Landschap 

Beleidsdoel – Herkenbaar houden van landschapsstructuren en landschapselementen van provinciaal belang 

Specifiek  De 11 landschapstypen (benoemd in ‘Grutsk 
op’e romte) in identiteit herkenbaar houden, 
gericht op de benoemde provinciale belangen.   
 
Diverse organisaties zijn erbij betrokken. 
 
Werkgebied beslaat gehele Provincie Fryslân. 
 
De kosten bedragen 200.000 euro voor 5 
gebieden.  
 

1. Oppervlakte en 
lengte van de 
elementen van 
die 11 Friese 
landschapstype
n. 

2. Steekproefsge
wijs 
kwaliteitsbepali
ng van de 11 
landschapstype

Effect 
 
 
 
Effect 
 

1. Luchtfoto-

interpretatie in 

2014 door 

provinciale BGI 

 
2. Kwaliteitsbepaling 

steekproefgebiede

n 2014 

Moet 
gerealiseerd 
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  Indicator Inspanning of 
effect? 

Provinciale evaluatie? Afgestemd op 
uitvoering 
Streekagenda
? 

 n. 
 

Meetbaar 5 projecten (1 per streekagenda), herstel van 
20 km landschapsstructuur. 
 

Aantal projecten Inspanning Evaluatie in 2016  

Acceptabel  De doelen zijn door PS vastgesteld in de 
Nota Natuur en Landschap. 

 De doelen moeten nog doorgesproken 
worden met PCLG-partners. 

    

Realistisch  De middelen zijn die in het 
Uitvoeringsprogramma Natuur en Landelijk 
gebied zijn te weinig om het doel te halen; 
de financiële mogelijkheden zijn te beperkt. 

 Via andere lijnen zal het merendeel van de 
doelen bereikt moeten worden. 

Financieel - 
uitgaven 

Inspanning   

Tijdgebonde
n 

De periode loopt tot 2016.   Evaluatie in 2016  

 

  Indicator Inspanning of 
effect? 

Provinciale evaluatie? Afgestemd op 
uitvoering 
Streekagenda? 

Landschap 

Beleidsdoel – Versterking, ontwikkeling en benutting van kwaliteiten van de Nationale Landschappen  

Specifiek  Versterken van bekendheid en draagvlak 
voor de Nationale Landschappen door 
financiële ondersteuning van het Steunpunt 
Nationale Landschappen. 
Voor de NFW zijn de partners de Stuurgroep, 
themagroepen en de Streekagenda. Voor het 
ZWF is alleen de Streekagenda  
De Nationale Landschappen worden niet 
meer door het Rijk ondersteunt. De provincie 
acht de Friese Nationale Landschappen van 
belang en heeft deze taak overgenomen.  

1. Hoe bekend zijn 
de 2 nationale 
landschappen 
(enquete 
Nulmeting onder 
Friese burgers – 
Socratos BGI) 

2. Hoeveel 
draagvlak 
hebben de 
beide nationale 

Effect 
 
 
 
Effect 

Ja Nee, nationale 
landschappen 
zijn er niet op 
afgestemd. 
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  Indicator Inspanning of 
effect? 

Provinciale evaluatie? Afgestemd op 
uitvoering 
Streekagenda
? 

Financieel: totale budget is Eu 100.000 
Servicepunt Nationale Landschappen 
ontvangt 50.000. 
 
 
 

landschappen 
(enquete 
Nulmeting onder 
Friese burgers – 
Socratos BGI) 

Meetbaar Evaluatie over de bestede gelden en of het 
beoogde draagvlak is gerealiseerd  in 2016 is 
wenselijk. 

Financieel Inspanning   

Acceptabel  De doelen zijn door PS vastgesteld in de 
Nota Natuur en Landschap. 
 

    

Realistisch  Het realiseren van het doel is goed 
mogelijk, geld is voor twee projecten 
(Nationale Landschappen) goed weg te 
zetten.    

 Het uitvoeren van de maatregelen per 
gebied moet haalbaar en betaalbaar zijn. 

Mate van uitvoering 
van de maatregelen 
per jaar 

Inspanning   

Tijdgebonde
n 

De periode loopt tot 2016.   Evaluatie in 2016  
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7. Risico’s  

7.1 Inleiding 

Om inzicht te krijgen in de risico’s verbonden aan het programma heeft een inventarisatie plaats 
gevonden. Er is gekeken welke risico’s er voor het programma zijn en die van invloed kunnen zijn op 
de uitvoering van het programma. Daarbij kan worden gedacht aan onder meer geen of vertraagde 
doelrealisatie, onvoldoende financiële middelen en vermindering van draagvlak.  
 
Vervolgens is beschreven wanneer deze situatie zich zou kunnen voordoen en wat dit voor gevolgen 
heeft. Voor wat betreft deze gevolgen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld politieke, 
organisatorische, sturing effecten.  
 
Voor elk benoemde situatie zijn de beheermaatregelen benoemd die tot doel hebben zoveel 
mogelijk de kans dat het risico zich voordoet te verkleinen en/ of de zwaarte daarvan te verlagen.  
Bij elke situatie is tevens een eigena(a)r(en) aangegeven, deze eigenaar dient in actie te komen 
wanneer de situatie zich voordoet.  
 
Omdat elke beleidsnota voorzien dient te zijn van een risicoparagraaf hebben we hier geen 
risicoanalyse gemaakt van de verschillende thema’s die in het uitvoeringsprogramma zijn 
opgenomen. Dit echter met uitzondering van de EHS en ganzen, voor deze twee beleidsvelden was 
het niet meer mogelijk om een risicoparagraaf mee te nemen in hun beleidsnotitie.  
 
Bij de rapportages in de loop van de programmaperiode zal telkens aandacht worden besteed aan de 
risico’s. Op basis hiervan kan, indien nodig worden bijgestuurd. 
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Risico voor het 

programma 

Wanneer treedt dit 

op 

Gevolgen risico voor  

politiek, sturing, 

juridisch, financiën of 

organisatie 

Kans dat het 

risico zich 

voordoet  

(1 is klein, 5 is 

waarschijnlijk) 

Inschatting 

zwaarte van het 

risico (1 is 

beperkt, 5 is 

zwaar) 

Mogelijke 

beheersmaatregel

en  

Eigenaar 

Verandering 

van 

organisatie 

Onbekendheid met en 

of loslaten van het 

programmatisch 

werken  

Organisatie: 

dubbelingen in 

werkzaamheden, 

lacunes, 

verantwoordelijkheidspr

oblemen daarmee 

efficiency en 

effectiviteitproblemen 

4 5 In implementatie-

proces opnemen 

Scholing 

(activiteiten voor 

teamvorming van 

alle betrokken 

medewerkers bij 

het programma 

(dus beleid, 

programma en 

uitvoering) 

 

Verantwoordelijkhe

den (bekend maken 

van wie is waar 

verantwoordelijk-

heid voor) 

Afdelingshoofd S&P 

(als opdrachtgever)  

Programma-

manager (als 

opdrachtnemer) 

Diverse managers 

van de uitvoering 

  Sturing: onduidelijkheid 

over bereikte doelen en 

geleverde inspanningen  

 

4 5 In tussenevaluaties 

onderzoeken  

Voortdurende 

managementsturing 

hierop  

Voordurende 

control binnen het 

programma 

organiseren 

Programma-

manager (als 

opdracht-nemer) 

Afdelingshoofd S&P 

(als opdrachtgever) 
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 Grotere complexiteit 

(door meer 

overdrachtsmomenten 

in werkprocessen) 

leidt tot vertraging in 

de tijd en slechte 

overdracht 

Organisatie: meer 

overdrachtsmomenten 

leidt tot meer 

onduidelijkheden 

 

3 4 Goede scholing en 

communicatiebijeen

komsten over wijze 

van overdracht 

Programma-

manager 

Afdelingshoofd S&P 

Sturing: gedeelde 

verantwoordelijkheid 

kan leiden tot moeizame 

sturing op 

doelen/inspanningen 

specifiek 

Maken van goede 

AO’s met daarin 

duidelijk de 

overdrachtsmoment

en (en handhaving 

daarvan) 

 Loslaten van 3 w 

methode 

(beleidsformulering) 

gedurende het 

programma  

Sturing: 

sturingssystematiek 

vervalt 

4 4 Ontwerpen en 

sturen op 

beleidsprocessen 

Afdelingshoofd S&P 

 Geen goede 

uitwerking van 

Streekagenda; de 

algemene principes 

moeten nog worden 

vertaald naar werkbare 

inhoud, processen en 

organisatie.  

Organisatie: leidt tot 

onduidelijkheden met 

betrekking tot de 

uitvoering en 

voorgenomen 

processen kunnen niet 

worden uitgevoerd 

 

4 4 Implementatieplan 

opstellen voor 

vastleggen 

werkwijze 

programma –

Streekwurk  

Programma-

manager  

manager 

Streekwurk 

Politiek: geeft 

onduidelijkheden in de 

streek hetgeen leidt tot 

onrust en verlies 

draagvlak  

Duidelijke 

communicatie 

richting streek en 

het organiseren van 

betrokkenheid bij 

uitwerking 

werkwijze in 
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Streken 

 Aannemen van 

onvoldoende 

uitgewerkte  en of 

onduidelijke 

opdrachten van beleid 

(o.a. monitoring en 

evaluatie).  

Organisatie: leidt tot 

rolonhelderheid en 

vermenging van 

verantwoordelijkheden 

en levert daarmee in de 

praktijk 

miscommunicatie en 

extra werkdruk op 

(incidentensturing)  

 

3 5 Aansluiten bij een 

organisatiebreed 

traject tot 

versterking 

opdrachtgever – 

opdrachtnemer-

schap  

 

Afdelingshoofd S&P 

(als opdrachtgever) 

Programma-

manager (als 

opdrachtnemer)  

Sturing: het leidt tot 

onduidelijkheid over  

welke inspanningen 

wanneer en met welk 

budget moeten worden 

gerealiseerd 

Opdrachtformu-

lering formaliseren 

(waarbij de 

opdrachtgever de 

opdracht vastlegt 

en de opdracht-

nemer (de 

programma-

manager) de 

opdracht aanneemt 

 Geen aansluiting van 

de systemen van 

Streekwurk over het 

sturen en het volgen 

van het project op de 

P & C cyclus van het 

programma.  

Organisatie: leidt tot 

dubbellingen in 

registraties 

 

5 2 Goede afspraken 

maken over wie 

rapporteert op 

welke wijze en 

wanneer 

Programma-

manager 

Afdelingshoofd S&P 

Manager 

Streekwurk 

Sturing: geen of slechte 

rapportage over de 

gerealiseerde 

inspanningen en 

Kiezen voor 

eenheid in 

systemen binnen 

de lijn van 
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bestede middelen uitvoering van 

beleidsdoelen. 

 Geen goede of 

onvoldoende 

uitwerking van de uit te 

voeren 

gebiedsoverstijgende 

regelingen waardoor 

er onvoldoende grip op 

deze regelingen is 

Organisatie: leidt tot 

rolonhelderheid en 

vermenging van 

verantwoordelijkheden 

en levert daarmee 

miscommunicatie en 

extra werkdruk op 

(incidentensturing 

4  3 Goede afspraken 

tussen 

opdrachtnemer en 

opdrachtgever 

Heldere 

beschrijving 

werkprocessen en 

borging daarvan in 

de AO’s 

 

Programma-

manager (als 

opdrachtgever) 

Managers 

uitvoerende 

afdelingen (als 

opdrachtnemer) 

Sturing: onduidelijk 

welke inspanningen 

wanneer met welk 

budget moeten worden 

gerealiseerd 

Opstellen van 

DVO’s voor taken 

die door (in- en 

externe) 

uitvoeringspartners 

worden uitgevoerd 

 Integrale aanpak met 

externe 

samenwerkings-

partners kan het 

complexer maken  

Politiek: we halen onze 

doelen niet leidt tot 

vermindering van 

draagvlak voor de 

aanpak 

 

 

1 3 Tijdig informeren Programma-

manager (als 

opdrachtgever).  

Afdelingshoofd 

Streekwurk (als 

opdrachtnemer voor 

procesmatige 

aanpak in de 
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Sturing: we halen 

inspanningen niet 

Lijkt op voorhand 

een beperkt risico. 

Een integrale 

aanpak vergt meer 

voorbereiding. Daar 

staat tegenover dat 

een integraal tot 

stand gekomen 

aanpak meer 

draagvlak heeft en 

daarom veelal 

sneller kan worden 

uitgevoerd. Vergt 

sturing op termijnen 

Streken) 

 

Vertraging in 

tijd 

 

 

Onbekendheid met 

programmatisch 

werken 

Organisatie: leidt tot 

veel overleg, extra 

werkdruk en eventueel 

extra capaciteitsinzet 

5 4 Implementatie 

proces 

Scholing 

Verantwoordelijkhe

den (bekend 

worden)  

Afdelingshoofd S&P  

Diverse managers 

van de uitvoering 

 Niet omgevingsgericht 

werken tijdens 

beleidsvorming. 

Hierdoor ontstaan 

tijdens de uitvoering 

discussies over 

beleidsdoelen die op 

dat moment niet 

kunnen worden 

opgelost 

Organisatie: geen 

draagvlak voor de 

doelen bij de 

samenwerkingspartners 

en bij organisaties 

 

3 3 Stabilisering van 

het beleidsproces 

 

Afdelingshoofd S&P 

Politiek: geen draagvlak 

vanuit de Mienskip 

Actorenscan bij 

start processen 

 Grotere complexiteit 

(door meer 

overdrachtsmomenten 

Organisatie: leidt tot 

vertraging in de tijd en 

4 3 Goede scholing en 

communicatiebijee

nkomsten over 

Afdelingshoofd S&P 

Programma-
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in werkprocessen)  slechte overdracht 

 

wijze van 

overdracht 

manager  

Afdelingshoofden 

uitvoerende 

afdelingen Sturing: leidt tot 

taakonduidelijkheid 

Maken van goede 

AO’s met daarin 

duidelijk de 

overdrachtsmomen

ten 

 

 Geen goede 

uitwerking van de 

Streekagenda: de 

algemene principes 

moeten nog worden 

vertaald  naar 

werkbare inhoud; 

processen en 

organisatie. Dit is nu 

nog niet duidelijk. Dit is 

een probleem voor de 

uitvoering van het 

programma 

Organisatie: leidt tot 

onduidelijkheden, leidt 

uiteindelijk tot het niet 

behalen van de 

inspanningen 

 

4 4 Implementatieplan 

opstellen voor 

vastleggen 

werkwijze 

programma –

Streekwurk  

Programma-

manager  

Manager 

Streekwurk 

Politiek: kan leiden tot 

het niet behalen van de 

inspanningen 

Tijdig informeren 

d.m.v. reguliere 

rapportage-

momenten in het 

programma 

 Aannemen van een 

onvoldoende 

uitgewerkte en of 

onduidelijke opdracht 

van beleid (o.a. 

monitoring en 

evaluatie). Dit leidt tot 

rolonhelderheid en 

vermenging van 

verantwoordelijkheden 

Sturing: onduidelijk 

welke inspanningen 

wanneer met welk 

budget moeten worden 

gerealiseerd 

3 5 Opdrachtformule-

ring formaliseren 

(waarbij de 

opdrachtgever de 

opdracht vastlegt 

en de 

opdrachtnemer (de 

programmamanage

r) de opdracht 

aanneemt   

Afdelingshoofd 

S&P (als 

opdrachtgever) 

Programma-

manager (als 

opdrachtnemer) 
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en levert daarmee in 

de praktijk 

miscommunicatie en 

extra werkdruk op 

(incidentensturing) 

Organisatie: leidt tot 

rolonhelderheid en 

vermenging van 

verantwoordelijkheden 

en levert daarmee in de 

praktijk 

miscommunicatie en 

extra werkdruk op 

(incidentensturing) 

Goede afspraken 

tussen 

opdrachtnemer en 

opdrachtgever 

 Geen goede of 

onvoldoende 

uitwerking van de uit te 

voeren 

gebiedsoverstijgende 

regelingen waardoor 

er onvoldoende grip op 

deze regelingen is 

Organisatie:  leidt tot 

rolonhelderheid en 

vermenging van 

verantwoordelijkheden 

en levert daarmee 

miscommunicatie en 

extra werkdruk op 

(incidentensturing 

4 3 Goede afspraken 

tussen 

opdrachtnemer en 

opdrachtgever  

Programma-

manager (als 

opdrachtgever) 

Managers 

uitvoerende 

afdelingen (als 

opdrachtnemer) 

Sturing: onduidelijk 

welke inspanningen 

wanneer met welk 

budget moeten worden 

gerealiseerd 

Opstellen van 

DVO’s voor taken 

die door (in—en 

externe) 

uitvoeringspartners 

worden uitgevoerd 

 Integrale aanpak met 

externe 

samenwerkings-

partners  

Politiek: we halen onze 

doelen niet leidt tot 

vermindering van 

draagvlak voor de 

aanpak 

 

 

1 3 Tijdig informeren Programma-

manager 

Afdelingshoofd 

Streekwurk (als 

opdrachtnemer 

voor procesmatige 

aanpak in de 
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Sturing: we halen 

inspanningen niet 

Lijkt op voorhand 

een beperkt risico. 

Een integrale 

aanpak vergt meer 

voorbereiding. Daar 

staat tegenover dat 

een integraal tot 

stand gekomen 

aanpak meer 

draagvlak heeft en 

daarom veelal 

sneller kan worden 

uitgevoerd. Vergt 

sturing op termijnen 

Streken) 

Geen goede 

Informatievoor

ziening  

Geen aansluiting van 

de systemen van 

Streekwurk over het 

sturen en het volgen 

van het project op de 

P & C cyclus van het 

programma.  

Organisatie: leidt tot 

dubbelingen   

5 2 Afspraken maken 

over wie waarover 

en wanneer rapport 

en op welke wijze 

Programma-

manager 

Manager 

Streekwurk 

Sturing: geen of slechte 

rapportage over de 

gerealiseerde 

inspanningen en 

bestede middelen 

Binnen de lijn van 

uitvoering van 

beleidsdoelen 

kiezen voor 

eenheid in 

systemen 

Vermindering  

draagvlak 

Verandering doelen 

rijksbeleidopgaven ( 

maakt het resterende 

programma moeilijk 

uitvoerbaar  

Politiek: leidt tot verlies 

aan geloofwaardigheid 

4 5 Organiseren dat  

Mienskip betrokken 

is en blijft bij het 

beleidsproces en 

daar ook invloed op 

heeft. Vergt 

omgevingsgericht 

tot stand gekomen 

beleid .  

Afdelingshoofd 

S&P 
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 Niet verwerven van 

gronden waardoor de 

gewenste opgave niet 

kan worden 

gerealiseerd 

Politiek: leidt tot verlies 

aan geloofwaardigheid 

 

5 5 Basis van het 

grondbeleid is nu 

aankoop op basis 

van vrijwilligheid.  

Afdelingshoofd 

S&P (als 

opdrachtgever) 

Programma-

manager (als 

opdrachtnemer) 

Financiën: leidt tot het 

inzetten van extra 

middelen  

 

Vroegtijdig 

signaleren en 

aangeven 

Sturing: door de 

afhankelijkheid van een 

derde partij is hierop 

moeizaam te sturen 

 

Aanscherping 

grondbeleid 

(onteigening) of 

aanpassing van de 

doelen 

Sturing Alertheid bij 

afspraken die in 

IPO worden 

gemaakt 

Risico’s 

afzonderlijke 

doelen 

      

Natuur- EHS       

Geen of 

vertraagde 

doelrealisatie  

Het niet of moeizaam 

verkopen van 

bestaande grond   

Politiek: leidt tot verlies 

geloofwaardigheid  

 

5 2 Tijdig informeren Programma-

manager 

Manager grond 

Financiën: leidt tot 

vermindering van 

beschikbaar budget 

Actief 

verkoopbeleid 

 Verwerving geschiedt  Politiek: vraagt keuze 4 4 Keuze welk Programma-
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versnipperd  “laatste 

perceeltje” of wordt 

duurder 

van politiek over in te 

zetten instrument 

  

instrument in te 

zetten en actief 

grondbeleid 

manager 

Manager Grond 

Financiën: leidt tot 

uitgave van meer 

middelen afhankelijk 

van keuze instrument 

Beschikbaar stellen 

van meer middelen 

door politiek 

 Bezuinigingen 

waardoor  doelen 

moeten worden 

aangepast,  

Politiek: leidt tot 

vermindering draagvlak 

 

4 5 Tijdig 

communiceren met 

Mienskip 

Afdelingshoofd 

S&P 

Organisatie: leidt tot 

aanpassen 

inspanningen  

Flexibiliteit 

inbouwen in 

werkwijze 

programma 

(jaarlijkse 

tussentijdse 

bijstellingen) 

Juridisch: leidt tot 

aanpassen 

instrumenten ed. 

Opstellen AGV’s 

Financiën: leidt tot 

aanpassingen in budget 

 

Tijdig aangeven  
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8. Communicatie 

8.1. Algemeen 
In dit hoofdstuk staan we stil bij de communicatie over het Program lanlik gebiet.  
 
Communicatiedoel 
We kiezen ervoor om te focussen op de inhoud van het programma: op het beleid en op de uitvoering. 
Het communicatiedoel formuleren we als volgt: 
 
Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. En dat willen we blijven. Als ons werk in het landelijk 
gebied is daar op gericht. 
 
Let op: het profileren van het Program lanlik gebiet is geen communicatiedoel. Het programma is een 
instrument waar geen eigenstandige profilering noodzakelijk is. Externe communicatie vindt plaats bij 
de vaststelling van de beleidsdoelen en bij de uitvoeringsinspanningen.  
 
Krachtenveld 
We hebben onze partners in het landelijk gebied betrokken bij het maken van dit 
uitvoeringsprogramma. En we vinden het belangrijk om met hen te blijven samenwerken en 
communiceren, ook nadat Gedeputeerde Staten het programma hebben vastgesteld. Om te laten zien 
wat we met hun suggesties hebben gedaan. Omdat de inhoud van het Program lanlik gebiet gevolgen 
heeft voor hun werk. En omdat we het belangrijk vinden dat we samen uitstralen dat Fryslân de 
mooiste provincie van Nederland is en wil blijven.  
We communiceren dus niet alleen na de vaststelling, maar blijven dit doen gedurende de hele looptijd 
van het programma: van 2014 tot 2020. Bijvoorbeeld om input te vragen voor nieuw beleid en om te 
vertellen wat de stand van zaken is op het gebied van de uitvoering van een project. 
 
Onze communicatieacties richten we met name op: 

 Uitvoeringsorganisaties en belangenorganisaties. 
o Dienst Landelijk Gebied (DLG), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ROV), 

Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Bond van Friese Vogelwachten 
(BFVW), Boer & Natuur, Landschapsbeheer Fryslân (LBF), ANWB, Hiswa/Recron, LTO 
Noord, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), Friese Milieu Federatie (FMF), 
Friese Vereniging voor Particulier Grondbezit (FVPG), Fauna Beheereenheid (FBE), 
PCLG, Olterterpoverleg, Vereniging biologische landbouw, Bosgroep, Overlegorgaan 
Nationale Parken, Nationale Landschappen, Faunafonds, Voorzittersoverleg, 
Jongerenpanel, Kening fan ‘e Greide, Instituut voor Natuur Educatie (IVN). 

 Overheden 
o Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Ministerie van Economische Zaken, IPO.  

 Fryske mienskip 
 
Kernboodschap 
Helder communiceren is essentieel. De kernboodschap is daarom een herhaling van het 
communicatiedoel: 
 
Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. En dat willen we blijven. Al ons werk in het landelijk 
gebied is daar op gericht. 
 
De kernboodschap komt terug in alle communicatieuitingen. 

8.2. Organisatie van de communicatie 
 
Beleid 
Tijdens de looptijd van het Program lanlik gebiet wordt nieuw beleid gemaakt. Zoals gesteld in het 
hoofdstuk Werkwijze en Organisatie is belangrijk dat dit beleid omgevingsgericht

51
 tot stand komt. 

                                                           
51

 Bijvoorbeeld op basis van de methodie van de factor C: een methodiek van omgevingsgerichte beleidsvorming 
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Externe communicatie (gebaseerd op een gedegen analyse van het krachtenveld) is daarbij 
onontbeerlijk.  
 
Uitvoering 
Voorstel is om de communicatie over de uitvoering van het Program lanlik gebiet via verschillende 
kanalen te laten lopen: 
 

 De streekhuizen communiceren over de uitvoering van projecten die bij hen zijn 
ondergebracht. In de tweede helft van 2013 wordt duidelijk hoe Streekwurk de 
communicatieinzet gaat organiseren.  

 De afdeling Subsidiezaken communiceert over de subsidies die via deze afdeling lopen.  

 Over de uitvoeringsinspanningen Dienst Landelijk Gebied en Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland communiceren over de onderdelen waarmee zij zich bezighouden.  

 
Woordvoering pers 
De pers kan met vragen over het Program lanlik gebiet terecht bij de perstelefoon van de provincie 
Fryslân, telefoonnummer 058 292 5735. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 
De dienstdoend persvoorlichter bepaalt wie de vraag gaat beantwoorden. Insteek: verantwoordelijk 
gedeputeerde Johannes Kramer antwoordt bij bestuurlijke of politiekgevoelige vragen, de 
verantwoordelijk beleidsambtenaar bij inhoudelijke vragen. 
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9. Financiën  

 

9.1 Inleiding: Programma Middelen periode 2014 - 2020 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van dit 

uitvoeringsprogramma en waarvoor deze worden ingezet. Voor de uitvoering van het programma 

Landelijk Gebied zijn zowel Rijks, provinciale als Europese middelen beschikbaar. Daarnaast zal ook 

gezocht worden naar andere financiering om de natuuropgave rond te krijgen.  

9.2. Beschikbare Rijksmiddelen 

De Rijksmiddelen voor de uitvoering van de natuurmaatregelen komen van het ministerie van 

Economische Zaken. Hierover zijn afspraken gemaakt in het tussen de provincies en het Rijk in 2012 

afgesloten onderhandelingsakkoord Natuur. Daarin is landelijk € 105 mln. door het Rijk beschikbaar 

gesteld voor de beheeropgave, de effectgerichte maatregelen en het Faunafonds (Ganzenschade). 

Ook is landelijk € 41 mln. beschikbaar gesteld voor de inzet van menskracht voor de uitvoering van de 

natuurmaatregelen, vooreerst nog door de Dienst Landelijk Gebied.  

Daarnaast zijn afspraken vastgelegd hoe om te gaan met de beschikbare gronden die het Bureau 

Beheer Landbouwgronden (BBL) in eigendom heeft voor de provincies, en eventuele verkopen van 

aangekochte gronden die nog niet zijn overgedragen aan de terrein beherende organisaties.  

Vervolgens heeft het kabinet Rutte 2 in haar regeerakkoord in 2012 nog eens 200 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor de natuurintensivering in Nederland (het zgn. Lenteakkoord). Het Lente 
akkoord is in 2013 vervangen door het Natuurpact wat is gesloten tussen het Rijk, de provincies en de 
Natuurorganisaties.  
 
Als gevolg van de bezuinigingsoperatie van het kabinet in 2013 is op de beschikbaarstelling van de € 

200 mln. een wijziging aangebracht. Het Rijk temporiseert de € 200 mln. door voor 2014 en 2015 

jaarlijks € 100 mln. beschikbaar te stellen. In de jaren 2016 en 2017 wordt dat gecompenseerd door 

het beschikbaar stellen van jaarlijks € 300 mln. Vanaf 2018 wordt dan de in het Natuurpact 

afgesproken jaarlijkse € 200 mln. beschikbaar gesteld.  

- Tabel Overzicht landelijke beschikbaarheid Rijksmiddelen voor natuur (bedragen in mln €) 

 

 Landelijk beschikbare 

rijksmiddelen 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Onderhandelingsakkoord (105 

mln.) 

105 105 105 105 105 105 105 

Dienst Landelijk Gebied (41 mln.)   41 41 41 41 41 41 

Natuurpact (200 mln.) 100 100 300
52

 300 200 200 200 

Hydrologische maatregelen I&M   5 5 5 5 5 5   

POP pm pm pm pm pm pm pm 

                

Totaal landelijk beschikbaar   210 251 451 451 351 351 346 

 

De provincies hebben de commissie Jansen ingesteld en opdracht gegeven om de verdeling van de 

beschikbare natuurmiddelen over de provincies aan te geven. Dit heeft geresulteerd in drie 

                                                           
52

 Het Rijk heeft aangegeven dat de € 300 mln. beschikbaar komt in de jaren 2016 en 2017 als de economische 
situatie dat toelaat. 
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rapportages, die voor de verdeling van de 105 en 41 miljoen euro, voor de verdeling van de 200 

miljoen euro en de provinciale toedeling van de BBL gronden. 

Een exact bedrag voor de EU-cofinanciering uit de 2
e
 pijler van het GLB kan nog niet genoemd 

worden, omdat over de verdeling van het Nederlandse POP3-budget nog geen besluitvorming heeft 
plaatsgevonden. Het opgenomen bedrag is derhalve indicatief. Er is nu rekening gehouden met 
landelijk:  

- 30 mln. ten behoeve van agrarisch natuurbeheer  
- 5 mln. ten behoeve van ganzenbeheer  
- 5 mln. ten behoeve van hydrologische maatregelen 
 
Een definitieve invulling van de POP 3 gelden is eind 2013 aan de Tweede Kamer gestuurd. 
Daarnaast is voorzien om ook Europese middelen in te zetten, de zogenaamde POP middelen. Deze 

middelen komen vanaf 2014 beschikbaar. Op dit moment is over de verdeling nog overleg gaande 

met het ministerie van Economische Zaken 

Landelijke middelen voor Fryslân beschikbaar 

De rijksmiddelen zijn structureel. De provinciale middelen zijn onderverdeeld in structurele middelen 

en tijdelijke middelen. De middelen voor Dienst Landelijk Gebied komen volgens het 

onderhandelingsakkoord beschikbaar vanaf 2015. 

- Tabel overzicht landelijke middelen voor Fryslân (op basis van de verdeling door de cie. Jansen)  

(bedragen in mln.). 

Beschikbaar voor 
Fryslân In te zetten voor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                  

Onderhandelingsa
kkoord 

natuurbeheer, 
effectgerichte 
maatregelen, 
ganzen 

11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 

Dienst Landelijk 
Gebied 

Uitvoeringsorgani
satie  

  2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Natuurpact 

Natuuropgave en 
beheer, N2000 
en PAS, 
Agrarisch 
Natuurbeheer, 
Overig 

13,86 13,86 30,52 30,52 22,07 22,07 22,07 

Hydrologische 
maatregelen I&M   

N2000 
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43   

POP middelen 
N2000/ANB/ 
ganzenbeheer 

pm pm pm pm pm pm pm 

                  

Totaal 
programmaperiode 

  26,04 28,89 45,55 45,55 37,1 37,1 36,67 

 

In de tabel is het rijksbesluit om in 2014 en 2015 landelijk € 100 miljoen beschikbaar te stellen van de 

nodige € 200 miljoen verwerkt. Dit wordt gecorrigeerd in 2016 en 2017 door 100 mln extra ter 

beschikking te stellen waarna in 2018 de oorspronkelijke financiering volgt.  

De gewijzigde beschikbaarstelling heeft vooral consequenties voor de Natuur opgave.  

Omdat niet getornd kan worden aan de beheervergoedingen zal de € 100 mln. van het rijk daarvoor 

worden ingezet. Ook zullen de noodzakelijke maatregelen uit de beheerplannen van de Natura 2000 

gebieden uitgevoerd worden.  
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In 2014 en 2015 zal de provincie dan ook voor de ontwikkelopgave projecten gaan voorbereiden, 

zodat in 2016 met de uitvoering gestart kan worden.  

9.3. Beschikbare provinciale middelen 

De provincie heeft voor de uitvoering van de doelen van dit Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 

ook middelen beschikbaar gesteld. Naast de cofinanciering van de hiervoor genoemde Rijksdoelen 

zijn ook een aantal autonome provinciale doelen die uitgevoerd worden. Dan gaat het om 

Weidevogellandschappen, Landschap en Innovatieve Landbouw.  

De provincie zet ook middelen in voor doelen die als gevolg van de rijksbezuinigingen in 2010 niet 

meer door het Rijk worden ondersteund. Het gaat dan om Nationale Parken, Landbouwstructuur en 

Nationale landschappen.  

De Rijksmiddelen bleken niet voldoende voor de kosten voor het Natuurbeheer. Daarom heeft de 

commissie Jansen 2 rekening gehouden met een bijdrage van de provincie van € 7,25 miljoen. De 

provincie heeft daarvoor € 7,1 mln. structureel beschikbaar gesteld. De verwachting is dat het tekort 

van € 0,15 mln. als gevolg van een effectievere inzet van het beheer niet zal optreden.  

In onderstaande tabellen is aangegeven welke middelen de provincie beschikbaar heeft gesteld en of 

deze structureel of tijdelijk zijn, d.w.z. beschikbaar voor een gelimiteerde tijd (maximaal 4 jaar). 

- Tabel structurele provinciale middelen Nota natuur en Landelijk Gebied (bedragen in mln. €) 

 

Structurele provinciale bijdrage 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                

Aankoop natuur en herstel 

landschap 0,9 0,9 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Natuurbeheer Provincie 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

Weidevogels 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Nationale Landschappen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Nationale Parken 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Budgetsubside IFG 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Budget Subsidie LBF 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 

                

Totaal Structurele provinciale 

bijdrage 
9,616 9,616 9,746 9,746 9,746 9,746 9,746 

 

De provinciale structurele middelen komen voort uit de vaststelling van de Nota Natuer en Lanlik 

Gebiet, juni 2012 en hebben vooral betrekking op de provinciale bijdrage van € 7 miljoen aan het 

natuurbeheer (volgens onderhandelingsakkoord 2012, afgesproken in Jansen 1).   
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- Tabel tijdelijke provinciale middelen Nota natuur en Landelijk Gebied (bedragen in mln. €) 

Tijdelijke provinciale bijdrage 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                

Natuurbeheer Provincie frictie 
middelen 3 3           

Faunafonds en ganzenbeheer 2,375 2,375 2,375 2,375       

Nationale parken 0,2 0,2           

Subsidie LBF 0,18 0,18           

Weidevogels 0,2 0,2           

Weidevogellandschappen 0,7 0,7 0,7 0,7       

Lokale projecten natuur en 
landschap 0,2 0,2 0,2         

Kavelruil 0,7 0,7 0,7         

Kavelruil, POP middelen pm pm pm         

Kennis en Innovatie Landbouw 0,5 0,5 0,5         

Proceskosten uitvoering 
programma 0,5 0,5 0,5 0,5       

Water, oevers en kaden ntb ntb 0,8 0,8 0,8 0,8   

                

Totaal tijdelijke provinciale 
bijdrage 8,555 8,555 5,775 4,375 0,8 0,8 0 

(ntb is nader te bepalen) 

De tijdelijke provinciale middelen worden vanaf 2016 minder. Dit komt omdat in de dit 

uitvoeringsprogramma nog niet alle doelen zijn uitgewerkt en voorgelegd aan Provinciale Staten. Als 

dat gebeurt, zullen ook de bijbehorende middelen beschikbaar worden gesteld en in de 

programmering worden opgenomen. 

In een aantal gevallen gaat het om de inzet van een tijdelijke activiteit, zoals een onderzoek. 

9.4 Beschikbare POP middelen. 

Voor de cofinanciering van de hydrologische maatregelen in Natura 2000 gebieden, en agrarisch 

Natuurbeheer en ganzenbeheer wordt de inzet van de Europese POP middelen voorzien. Daarnaast 

wordt ingezet om een POP bijdrage voor de Kavelruil te realiseren. 

Over de inzet van de POP middelen is nog geen besluit genomen. 

Beschikbaar voor 

Fryslân   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

POP (nog niet 

geregeld) 

Agrarisch natuurbeheer en 

ganzenbeer 
9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 

POP (nog niet 

geregeld) 

Hydrologische 

maatregelen  
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
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N 2000 gebieden 

Kavelruil Landbouw 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

 

9.5 Totaal beschikbaar voor het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2014 - 2020. 

- In de tabel is aangegeven hoeveel middelen in totaal beschikbaar zijn voor de uitvoering van het 

programma (de bedragen zijn in mln. €). 

 

Totale programmamiddelen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rijk  26,04 28,89 45,55 45,55 37,1 37,1 36,67 

Provincie Structureel 9,616 9,616 9,746 9,746 9,746 9,746 9,746 

Provincie Incidenteel 8,555 8,555 5,775 4,375 0,8 0,8 0 

POP middelen               

Totaal programma 44,211 47,061 61,071 59,671 47,646 47,646 46,416 

 

 

9.6 Beschikbare middelen voor de doelen van dit Uitvoeringsprogramma. 

De middelen zijn bedoeld om de Natuur, Landschap, Water en Landbouwdoelen van de provincie te 

realiseren. In hierna volgende tabel is de verdeling over de doelen aangegeven. In de specifieke 

hoofdstukken is dit gedetailleerder uitgewerkt. 

Doel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal 

  € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln 

                  

Landbouw 0,78 3,43 2,48 1,08 1,08 0,98 0,98 10,78 

Natuur  3,83 10,74 19,23 19,23 10,78 10,78 10,78 85,37 

Natura 2000 gebieden 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,22 25,12 

Natuur Beheer en agrarisch natuurbeheer 24,55 24,55 21,55 21,55 21,55 21,55 21,55 156,85 

FAUNA fonds, schadevergoeding Ganzen 9,56 9,56 9,56 9,56 7,18 7,18 7,18 59,76 

Nationale Parken 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,80 

Weidevogels 0,55 0,38 0,60 0,60 0,15 0,15 0,15 2,58 

Landschap 0,72 0,72 0,54 0,34 0,34 0,34 0,34 3,31 

Water 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 5,20 

Overig 0,50 3,35 3,35 3,35 2,85 2,85 2,85 19,10 

                  

Totale middelen uitvoeringsprogramma 45,530 57,766 61,946 60,346 48,571 48,471 47,241 369,871 

 

 

De financiële uitwerking voor de in dit programma opgenomen doelen is bij ieder doel nader 

uitgewerkt.  

De provincie gaat zich inspannen om in de gebiedsprocessen het budget dat jaarlijks beschikbaar is 
voor de ontwikkelopgave te verhogen. Daarmee laten wij in samenspel met de maatschappelijke 
partijen onze ambitie zien. Wij streven er naar om een multiplier te realiseren van tenminste 15%. We 
zullen ons maximaal inspannen om samen met partijen in de regio een hogere bijdrage te leveren. Dit 
doen wij door de regierol op te pakken in gebiedsprocessen en integrale gebiedsontwikkeling om 
zodoende synergiewinst te genereren. 
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Bijlage 1: Overzicht lopende activiteiten in het kader van het lopende pMJP 

Met de start van het programma is de afhandeling van het lopende pMJP niet afgerond. Om een basis 
inzicht te verschaffen in de omvang van de lopende verplichtingen in dit kader is in onderstaande 
tabellen een overzicht opgenomen van de lopende verplichtingen. Dit vormt de basis voor de 
inschatting van de tijd (en capaciteit) die de komende periode nog gemoeid is met begeleiding en 
uitvoering van deze inspanningen.  
 
Bij de tabellen zijn de volgende opmerkingen te maken. 
 
Landinrichtings- /gebiedsontwikkelingsprojecten: 

 Hierin gaat het alleen om de modules/projecten die Dienst Landelijk Gebied op dit moment 
uitvoert en waarvan de financiële verplichtingen zijn vastgelegd. Van een aantal projecten zullen 
in de nieuwe periode vervolgactiviteiten/modules in gang worden gezet.  

 Niet meegenomen zijn de vijf projecten die in het kader van het Lente-akkoord zijn gestart. Deze 
vallen wat tussen de wal en het schip. Op dit moment is het uitgangspunt deze projecten beter 
kunnen worden beschouwd als onderdeel van het nieuwe programma, met afwijkende 
financieringsbron. 

 Ook niet meegenomen in het overzicht zijn de gebiedsontwikkelingen Centrale As, N381 en 
Franekeradeel-Harlingen. Provinciale Staten hebben hiervoor geld beschikbaar gesteld dat 
opgenomen is in begrotingshoofdstuk 5. 

  
Subsidies: 

 De werkvoorraad is hier niet in dit overzicht meegenomen (dat wil zeggen de aanvragen die nu 
nog in behandeling zijn). 

 Op 15 september 2013 is nog een subsidieronde (tender) gesloten. In dat kader worden ook nog 
subsidies verstrekt die nog door zullen lopen tot uiterlijk eind 2015. 

 Bij het overzicht subsidies is er voor gekozen, vanwege het grote aantal projecten (502), te 
volstaan met het benoemen van het aantal projecten en het totaal van de daarmee gemoeide 
middelen.  
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Overzichtstabel van lopende modules of projecten in het kader van landinrichting en 
gebiedsontwikkeling die doorlopen in nieuwe programmaperiode 

 Kasplanning (€ €)  

  2014 2015 2016 

Projecten/modules gestart voor 1-1-2007 

Achtkarspelen-Zuid     

Baarderadeel    1.053.333,00       605.980,00    158.617,00  

Doniawerstal  -     50.010,00                     -                    -    

Echtener en Groote 
Veenpolder 

                    -                       -                    -    

     

Projecten/modules gestart tussen 1-1-2007 en 20-10-2010 

Aktieprogramma Versterking 
Landbouwstructuur 

                    -                       -                    -    

Alde Feanen 2e module         90.000,00                     -                    -    

Beekdal Linde 2e module                     -                       -                    -    

Butenfjild 1e module                     -                       -                    -    

Fochteloërveen 2e module                     -                       -                    -    

Koningsdiep 1e module       140.000,00                     -                    -    

Oosterwolde, Elsloo, 
Appelscha 2e module 

                    -                       -                    -    

Oranjewoud-Katlijk 1e module                     -                       -                    -    

Oude Willem, Stuurgroep 
Drents-Friese Wold 

                    -                       -                    -    

Swette de Burd, 3e module    2.480.852,00    2.085.107,00      15.000,00  

Swette de Burd, aanvulling 2e 
module 
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Overzicht nog doorlopende subsidieprojecten uit het programma 
pMJP 2007-2013 

 

    

 Nog af te 
ronden 
projecten 
(peilda-
tum 30 
juni 2013) 

Nog te 
beschikken 
aantal 
projecten 

Werkvoorraad 
subsidie-aanvragen 

Landbouw    

* Ruilverkaveling/Boerderijverplaatsingen 15  PM 

* Duurzaam ondernemen 7  PM 

* Kennis en Innovatie 8  PM 

* Landbouwagenda 9  PM 

* Visserij 1  PM 

    

Natuur    

Boerderijverplaatsingen in het kader van 
verwerving EHS 

3  PM 

Pilot ecodynamische kust 1  PM 

Faunapassage N381 1  PM 

Natuur- Milieu en Landschap (NML) 8  PM 

Milieukwaliteit/EHS 8  PM 

Nationale Parken 19  PM 

Leefgebiedenbenadering 5  PM 

    

Water    

Regionale Watersystemen 4 1 PM 

Synergieprojecten Kaderrichtlijn Water - 
checken bij Hilbert 

10  PM 

    

Recreatie en Toerisme    

Recreatief Groen 6 0 PM 

Routenetwerken 17 0 PM 

Toeristisch voorzieningenniveau 37 0 PM 

    

Landschap    

Landschap Generiek 32 2 PM 

Archeologie 5 1 PM 

Nationaal Landschap 21 0 PM 

    

Sociaal-Economische Vitalisering    

Plattelandsbeleid (volgens K2F)  10 PM 

* Dorpshuizen (PMV) 24  PM 

* Woon-zorg (PMV) 3 0 PM 

* leefbaarheid lokaal (PMV) 44  PM 

* leefbaarheid regionaal (PMV) 27  PM 

* leefbaarheid provinciaal (PMV) 10  PM 

Fysieke Woonomgeving 8 0 PM 
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Plattelandseconomie 54 2 PM 

Erfgoed en Monumentenzorg 17 5 PM 

Cultuur 10 4 PM 

Leader 50 10 PM 

Proceskosten 3  PM 

totalen 467 35  

    

    

Omvang: +/- 20 miljoen ILG/FYLG    

€ 15 mln POP (Europees geld)    
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Bijlage 2: Verklarende woordenlijst 

Aankoop Strategie Plan 
 

Een plan waarin de provincie aangeeft welke 
gronden ze wil verwerven en waarom ze deze 
gronden wil verwerven.  

  
Beleidslus 
 

Cyclus van beleid, programmering, uitvoering en 
monitoring.  

  
Bestuursakkoord Interprovinciaal Overleg (29-09-
2011) 
 

Akkoord waarin is afgesproken dat het beleid 
voor het landelijk gebied wordt gedecentraliseerd 
van rijk naar de provincies. 

  
Biodiversiteit 
 

De graad van verscheidenheid aan 
levensvormen binnen een bepaald gebied. 

  
Ecologische Hoofdstructuur 
 

Dit is een Nederlands netwerk van bestaande en 
nieuw aan te leggen natuurgebieden. 

  
Ecosystemen 
 

Een ecosysteem wordt gevormd door de 
wisselwerkingen tussen alle organismen en de 
abiotische omgeving binnen een zekere 
geografische of anderzijds afgebakende eenheid. 

  
Ganzen-7 
 

Het in december 2012 gesloten akkoord tussen 
zeven natuur- en landbouworganisaties en de 
provincies voor een gezamenlijke aanpak van het 
ganzen vraagstuk.  

  
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
is erop gericht om binnen de Europese Unie 
agrarische ondernemers een redelijke 
levensstandaard te bieden en de consumenten te 
voorzien van kwaliteitsvoedsel voor een eerlijke 
prijs. 

  
Gewenst Grond- en Oppervlakte Regime 
(GGOR) 
 

Het GGOR richt zich op de grondwaterstanden 
en waterpeilen, maar waar nodig ook op de 
waterkwaliteit in het landelijk gebied. 

  
Grond-voor-Grond 
 

Gronden die zijn aangekocht met een 
natuuroogmerk, maar op een geïsoleerde plaats 
liggen, of nog als natuur moeten worden 
ingericht, of natuur hebben van een lage 
kwaliteit. Deze worden verkocht en met de 
opbrengst worden gronden binnen de grenzen 
van de herijkte Ecologische Hoofdstructuur 
aangekocht of al bestaande gronden omgevormd 
tot hoogwaardige natuur. 

  
Habitats 
 

Een leefgebied waar een bepaalde soort leeft. 

Herijkte Ecologische Hoofdstructuur 
 

De nog realiseerbare Ecologische Hoofdstructuur 
na het afgesloten onderhandelingsakkoord 
natuur. 

  
Indicatorsoort 
 

Een soort die indicatief is voor een bepaald 
kenmerk van het milieu. 
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KRW-synergiegelden 
 

Dit is een bijdrage van het Rijk om opdrachten uit 
de Kader Richtlijn Water en andere opgaven voor 
het verbeteren van waterkwaliteit te halen. 

  
Mid-term en eind-term 
 

Tussentijds evaluatie van het programma en eind 
evaluatie van het programma.  

  
  
Natuurbeheerplan 
 

In het natuurbeheerplan staat voor de 
aangewezen gebieden wat de natuurambitie is. 
Ook staat hier in welk beheertype daarbij hoort 

  
Nije Pleats (methode) 
 

Een methode om grote stallen inpasbaar te 
maken in het Friese landschap 

  
Oevers- en kadenprogramma 
 

Planmatig verbeteren van de oevers en kaden 
langs de Friese boezem door middel van een 
herstelprogramma.  

  
Olterterpoverleg 
 

Een ambtelijke overleg waarin alle partijen met 
een belang bij weidevogels met elkaar 
overleggen.  

  
POP financiering 
 

Europees subsidieprogramma voor de 
ontwikkeling van het platteland in de brede zin. 

  
Programmatische Aanpak Stikstof 
 

Programma om de vastgelopen 
vergunningverlening in het kader van de NB-wet 
1998 weer vlot te trekken. 

  
P & C Cyclus 
 

Een hulpstructuur voor het inzichtelijk maken van 
beleids- en beheersproducten en de processen 
binnen de provincie. 

  
SNL-regeling 
 

Subsidieprogramma voor natuurterreinen in 
landbouwgebieden. 

  
Soortenbeleid 
 

Een gezamenlijke strategie van provincies, rijk en 
terreinbeherende organisaties voor een betere 
bescherming van soorten planten en dieren.  

  
Sovon 
 

Sovon is een kenniscentrum dat gespecialiseerd 
is in aantallen, verspreiding en trends van alle 
Nederlandse vogels. 

  
 

 



Subsidieregeling Natuur en Landelijk Gebied Fryslân 
 
 
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,  
 
gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; 
 
gelet op de Wet inrichting landelijk gebied; 
 
overwegende dat Provinciale Staten van Fryslân op 27 juni 2012 hebben vastgesteld de No-
ta Natuer en Lanlik Gebiet, Mei-inoar fierder; 
 
overwegende dat wij het door ons vastgestelde Program Natuer en Lanlik Gebiet uitvoeren; 
 
overwegende dat het wenselijk is de versterking van de landbouwinfrastructuur te stimuleren;  
 
overwegende dat het wenselijk is om de bescherming en het behoud van karakteristieke 
landschapselementen in Fryslân te stimuleren; 
 
besluiten vast te stellen de Subsidieregeling Natuur en Landelijk Gebied Fryslân als volgt: 
 
 
 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 
 
Artikel 1.1 Begripsbepalingen  
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. agrarische onderneming: natuurlijke persoon of rechtspersoon die als economische activi-
teit gewassen teelt of dieren hout, met als doel deze, of de producten die daaruit voortko-
men, te verkopen; 
b. Ecologische Hoofdstructuur: de Ecologische Hoofdstructuur zoals begrensd op kaart 7 bij 
de Verordening Romte Fryslân; 
c geruilde hectare: een door een deelnemer aan een landinrichting ingebrachte hectare voor 
zover hij daarvoor een hectare toebedeeld krijgt.  
d. Nationale Landschappen: het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân zoals begrensd op 
kaart 4 bij de Verordening Romte Fryslân en het Nationaal Landschap Noardlike Fryske 
Wâlden zoals begrensd op kaart 5 bij de Verordening Romte Fryslân; 
e. reconstructie: werkzaamheden waarbij de huidige staat van het element of de structuur, of 
een deel daarvan wordt teruggebracht naar een oude toestand, waardoor de bestaande toe-
stand wezenlijk wijzigt; 
f. ruilverkaveling: een ruilverkaveling bij overeenkomst zoals bedoeld in artikel  85 van de 
Wet inrichting landelijk gebied; 
g. weidevogelkerngebieden: de gebieden die als weidevogelkansgebied zijn aangemerkt op 
kaart 1 Weidevogelkansgebieden en parels, zoals opgenomen in bijlage 1 bij de Weidevo-
gelnota 2014-2020 en die voldoen aan de Criteria voor selectie en ontwikkeling van weide-
vogelkerngebieden, zoals opgenomen in bijlage 2 bij de Weidevogelnota 2014-2020.  
 
Artikel 1.2 Openstelling  
1. Subsidies op grond van deze regeling kunnen slechts worden verstrekt indien Gedepu-
teerde Staten hebben besloten tot openstelling van een of meerdere paragrafen van deze 
regeling.  
2. Een openstellingsbesluit voorziet in een subsidieplafond of meerdere subsidieplafonds 
voor de betreffende paragraaf.   



Hoofdstuk 2 Landbouw  
 
 
Paragraaf 2.1 Kavelruil  
 
Artikel 2.1.1 Doel  
1. De subsidie heeft tot doel te stimuleren: 
a. de verbetering van de verkaveling van landbouwbedrijven en de daarbij behorende toe-
gankelijkheid, bodemgesteldheid en waterhuishouding;  
b. de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur;  
c. de totstandkoming van weidevogelkerngebieden.  
 
Artikel 2.1.2 Subsidiabele activiteiten  
Subsidie kan worden verstrekt ter stimulering van een ruilverkaveling bij overeenkomst als 
bedoeld in artikel 85 van de Wet inrichting landelijk gebied.  
 
Artikel 2.1.3 Doelgroep  
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:  
a. agrarische ondernemingen en samenwerkingsverbanden daarvan; 
b. stichtingen met de statutaire doelstelling het uitvoeren van kavelruil; 
c. belangenorganisaties voor land- of tuinbouw; 
d. organisaties met de statutaire doelstelling of werkgroepen met de informele doelstelling 
het uitvoeren of doen uitvoeren van natuurbeheer of landschapsbeheer; 
e. bestuurscommissies als bedoeld in artikel 81, eerste lid, Provinciewet; 
f.  provincies; 
g. waterschappen;  
h. gemeenten. 
 
Artikel 2.1.4 Aanvraagperiode  
1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend gedurende een door Gedeputeerde 
Staten vastgestelde periode. 
2. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend binnen een half jaar na het passeren van de 
notariële akte van kavelruil. 
3. Gedeputeerde Staten kunnen de in het vorige lid genoemde termijn eenmaal met ten 
hoogste een half jaar verlengen.  
 
Artikel 2.1.5 Aanvraagvereisten  
1. Een subsidieaanvraag wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten 
vastgesteld aanvraagformulier.  
2. Indien subsidie ten behoeve van een samenwerkingsverband wordt aangevraagd, ver-
strekt de aanvrager de informatie of nadere gegevens als gevraagd in het aanvraagformulier 
voor iedere deelnemer in het samenwerkingsverband en tevens een exemplaar van de sa-
menwerkingsovereenkomst of een exemplaar van de gezamenlijke ruilakte. 
3. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd nadere gegevens te vragen die naar hun oordeel nodig 
zijn voor de beoordeling van de subsidieaanvraag of om te beoordelen of wordt voldaan aan 
de eisen van staatssteun, als bedoeld in artikel 107 van het Werkingsverdrag.  
 
Artikel 2.1.6 Activiteiten die reeds in uitvoering zijn  
In afwijking van artikel 2.7, eerste lid onder e, Algemene subsidieverordening provincie Frys-
lân 2013, kunnen Gedeputeerde Staten subsidie verstrekken voor activiteiten die reeds in 
uitvoering zijn, indien deze naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van bijzonder belang 
zijn voor het bereiken van het doel van deze paragraaf. 
 



Artikel 2.1.7 Subsidiabele kosten  
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen voor 
subsidie in aanmerking:  
a. de kosten van het faciliteren van de aankoop van ruilgronden (“landmeterhectares”); 
b. de proceskosten, waaronder begrepen zijn de planvormingskosten, de kosten van een 
ingenieursbureau en de kosten van de bestuurscommissie als bedoeld in artikel 81, eerste 
lid, van de Provinciewet waaraan de taak de ruilverkaveling uit te voeren of te begeleiden is 
opgedragen; 
c. de kosten van een adviseur en een taxateur, tenzij de uitvoering of de begeleiding van de 
ruilverkaveling is opgedragen aan een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 81, eerste 
lid, van de Provinciewet; 
d. de kosten van de notaris, van het kadaster en van een kavelruilcoördinator; 
e. de kosten voor minimaal noodzakelijke aanpassing van de ontsluiting van de geruilde per-
celen;  
f. de kosten van inrichtingsmaatregelen, samenhangend met de ruiling van gronden, ten be-
hoeve van agrarische doelen of natuurdoelen en waarvan de betreffende agrarische onder-
nemer voordeel geniet; 
g. de kosten van inrichtingsmaatregelen, samenhangend met de ruiling van gronden, ook  
ten behoeve van andere dan agrarische doelen en waarvan de betreffende agrarische on-
dernemer geen voordeel geniet; en 
h. de kosten voor minimaal noodzakelijke aanpassingswerken ten behoeve van de waterbe-
heersing ten behoeve van de geruilde kavels en percelen. 
 
Artikel 2.1.8 Niet-subsidiabele kosten  
De netto aankoopkosten van gronden komen niet voor subsidie in aanmerking.  
 
Artikel 2.1.9 Subsidiehoogte  
1. De hoogte van de subsidie bedraagt:  
a. voor de in artikel 2.1.7, onder a, b, d, g en h, bedoelde kosten ten hoogste 100% van de 
daadwerkelijk gemaakte kosten;  
b. voor de in artikel 2.1.7, onder c, bedoelde kosten ten hoogste 90% van de daadwerkelijk 
gemaakte kosten, maar niet meer dan € 1.800,- per kavelruilovereenkomst verhoogd met 
een bedrag van € 45,- per geruilde hectare; 
c. voor de in artikel 2.1.7, onder e, bedoelde kosten ten hoogste 100% van de daadwerkelijk 
gemaakte kosten, zij het dat de vergoeding voor de aanleg of verbetering van dammen niet 
meer dan € 3500,- per dam;  
d. voor de in artikel 2.1.7, onder f, bedoelde kosten ten hoogste 40% van de daadwerkelijke 
kosten, maar niet meer dan € 600,- per geruilde hectare. 
2. De subsidie wordt verminderd met een bedrag van € 200 per bij de ruilverkaveling geruilde 
hectare. 
3. De hoogte van de subsidie bedraagt niet meer dan is toegestaan op grond van de artike-
len 4 en 13 van de Vrijstellingsverordening landbouw.  
 
Artikel 2.1.10 Verdeelsystematiek 
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvra-
gen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.  
2. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking 
van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van lo-
ting.  
 
Artikel 2.1.11 Verplichtingen van de subsidieontvanger  
1. De subsidieontvanger is verplicht de activiteiten te starten uiterlijk binnen zes maanden na 
subsidieverlening, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald. 
2. De activiteiten worden afgerond binnen twee jaren na de subsidieverlening, tenzij in de 
beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald. 



3. Gedeputeerde staten kunnen op verzoek de termijnen genoemd in het eerste en tweede 
lid verlengen. 
4. Bij een subsidie vanaf € 125.000 houdt de subsidieontvanger een zodanig ingerichte ad-
ministratie bij, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang 
zijnde rechten en verplichtingen evenals de betalingen en de ontvangsten kunnen worden 
nagegaan. 
5. De subsidieontvanger verleent medewerking aan een door of vanwege het provinciaal 
bestuur in te stellen controle van de administratie. Hij verstrekt daartoe inzage in zijn admi-
nistratie en verstrekt inlichtingen. 
 
Artikel 2.1.12 Bevoorschotting en betaling  
Het voorschot voor subsidies vanaf € 25.000 bedraagt maximaal 100% van het verleende 
subsidiebedrag. 
 
 
  



Hoofdstuk 3 Natuur  
 
 
(gereserveerd)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 4 Water 
 
 
(gereserveerd) 
 
  



Hoofdstuk 5 Landschap en cultuurhistorie  
 
 
Paragraaf 5.1 Landschap en cultuurhistorie generiek 
 
Artikel 5.1.1 Doel 
De subsidie heeft tot doel het versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische struc-
turen en elementen die aangewezen zijn als zijnde van provinciaal belang in de structuurvi-
sie Grutsk op ‘e Romte.  
 
Artikel 5.1.2 Subsidiabele activiteiten  
1. Subsidie kan worden verstrekt voor:  
a. het herstel en de reconstructie van landschappelijke en cultuurhistorische structuren en 
elementen; 
b. de aanleg van landschappelijke en cultuurhistorische structuren en elementen; 
c. projecten gericht op de landschappelijke inpassing van ruimtelijke ingrepen; en  
d. projecten gericht op kennisoverdracht en educatie over landschappelijke en cultuurhistori-
sche structuren en elementen;  
2. Tevens kan subsidie worden verstrekt voor:  
a. projecten als bedoeld in het vorige lid binnen de Nationale Landschappen; en 
b. projecten die bijdragen aan het bereiken van draagvlak voor en de organisatie van de Na-
tionale Landschappen.  
 
Artikel 5.1.3 Doelgroep 
Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door natuurlijke personen en rechtsper-
sonen. 
 
Artikel 5.1.4 Aanvraagperiode  
Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend gedurende een door Gedeputeerde Sta-
ten vastgestelde periode. 
 
Artikel 5.1.5 Aanvraagvereisten 
1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde 
Staten vastgesteld aanvraagformulier.  
2. De subsidieaanvraag gaat vergezeld van:  
a. een beschrijving van de te leveren prestaties in de vorm van een projectplan; 
b. een topografische kaart op een schaal van 1:10.000 waarop de gronden waarop de activi-
teiten waarop de subsidiabele activiteiten plaats zullen hebben staan aangegeven, met uit-
zondering van het geval bedoeld in artikel 5.1.2, tweede lid onder b.  
3. In geval de subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van een samenwerkingsverband, 
verstrekt de aanvrager de in het tweede lid bedoelde informatie voor iedere deelnemer in het 
samenwerkingsverband, alsmede een exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst of de 
statuten van de rechtspersoon waarin wordt samengewerkt.  
 
Artikel 5.1.6 Weigeringsgronden  
De subsidie wordt geweigerd indien het subsidiebedrag minder dan € 10.000 bedraagt. 
 
Artikel 5.1.7 Toetsingscriteria  
1. De in artikel 5.1.2, eerste lid onder a tot en met c, bedoelde activiteiten dienen bij te dra-
gen  aan de versterking van de in de structuurvisie Grutsk op ‘e Romte aangewezen en in de 
Cultuurhistorische Kaart en landschapstypenkaart nader omschreven, landschappelijke en 
cultuurhistorische structuren en elementen van provinciaal belang.  
2. Bij de in artikel 5.1.2, eerste lid onder a bedoelde reconstructie mag geen onevenredige 
schade worden toegebracht aan de ontwikkelingsgeschiedenis van het betreffende of van 
een andere landschappelijke of cultuurhistorische structuur of element. 



3. De in artikel 5.1.2, eerste lid onder c, bedoelde activiteiten dienen een inspanning te be-
treffen die uitstijgt boven de inspanningen voor landschappelijke inpassing die de aanvrager 
op basis van het Streekplan en Grutsk op ‘e Romte al verplicht was. 
4. De in artikel 5.1.2, eerste lid onder d, bedoelde activiteiten dienen bij te dragen aan de 
kennis over en het draagvlak voor landschappelijke en cultuurhistorische structuren en ele-
menten van provinciaal belang. 
5. Op de in artikel 5.1.2, tweede lid onder a, bedoelde activiteiten zijn de in het eerste tot en 
met het derde lid bedoelde criteria, voor de betreffende activiteit van overeenkomstige toe-
passing.  
6. De in artikel 5.1.2, tweede lid onder b, bedoelde activiteiten dienen bij te dragen aan het 
draagvlak en de organisatie van de Nationale Landschappen. 
 
Artikel 5.1.8 Subsidiabele kosten 
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen voor sub-
sidie in aanmerking:  
a. de kosten voor de uitvoering van het project; en  
b. de kosten van de voorbereiding, planvorming, onderzoek en voorlichting en andere uitvoe-
ringskosten, met dien verstande dat deze niet meer dan 25% van de totale subsidiabele kos-
ten kunnen bedragen. 
 
Artikel 5.1.9 Niet-subsidiabele kosten  
Niet voor subsidie in aanmerking komen: 
a. de kosten die reeds uit anderen hoofde zijn of worden vergoed of gesubsidieerd;  
b. de kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan de datum van indiening van de subsidieaan-
vraag, tenzij het de kosten betreft die zijn bedoeld in artikel 5.1.8 onder b; 
c. belastingen, heffingen en andere lasten die compensabel of terugvorderbaar zijn; 
d. de kosten van onderhoud, beheer en exploitatie;  
e. de kosten van rente, bankdiensten, financieringen, gerechtelijke procedures, boetes of 
sancties; 
f. de kosten van activiteiten die redelijkerwijs kunnen worden gedekt uit de inkomsten die met 
deze activiteiten verband houden; 
g. de kosten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan gangbare minimumkwali-
teitseisen; 
h. kosten van reguliere werkzaamheden van de aanvrager, zoals onderhoud of herstelwerk-
zaamheden; 
i. exploitatiekosten die geen verband houden met de aanloopfase van de subsidiabele activi-
teit; 
j. vervangingsinvesteringen voor zover deze los staan van het realiseren van het project of 
voor zover deze meer dan 25% van de projectkosten bedragen; 
k. kosten die subsidiabel zijn onder de Subsidieregeling Monumenten Fryslân; 
l. kosten die redelijkerwijze ten laste van het Rijk, van een gemeente of van het Wetterskip 
Fryslân moeten komen. 
 
Artikel 5.1.10 Subsidiehoogte  
1. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 75.000.  
2. De hoogte van de subsidie bedraagt niet meer dan is toegestaan op grond van artikel 5 
van de Vrijstellingsverordening landbouw. 
 
Artikel 5.1.11 Verdeelsystematiek  
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvra-
gen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.  
2. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking 
van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van lo-
ting. 
 



Artikel 5.1.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger  
1. De subsidieontvanger is verplicht de activiteiten te starten uiterlijk binnen zes maanden na 
subsidieverlening, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald. 
2. De activiteiten worden afgerond binnen twee jaren na de subsidieverlening, tenzij in de 
beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald. 
3. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek de termijnen genoemd in het eerste en tweede 
lid verlengen. 
 
Artikel 5.1.13 Bevoorschotting en betaling  
Het voorschot voor subsidies vanaf € 25.000 bedraagt maximaal 80% van het verleende 
subsidiebedrag. 
  



Hoofdstuk 6 Slotbepalingen 
 
 
Artikel 6.1 Inwerkingtreding  
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Pro-
vinciaal Blad waarin zij is geplaatst en heeft terugwerkende kracht tot 1 oktober 2014. 
 
Artikel 6.2 Staatssteun 
1. Een subsidie als bedoeld in deze regeling die wordt verstrekt aan een agrarische onder-
neming, wordt verstrekt met toepassing van Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Euro-
pese Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun in de 
landbouwsector. 
2. Een subsidie als bedoeld in deze paragraaf die wordt verstrekt aan een andere dan een 
agrarische onderneming, wordt verstrekt met toepassing van Verordening (EU) Nr. 
1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 
de de-minimissteun. 
3. Gedeputeerde staten kunnen de subsidieverlening of subsidievaststelling intrekken of ten 
nadele van de subsidieontvanger wijzigen, indien de subsidie in strijd is met bepalingen bij of 
krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie of met bepalingen bij of krachtens het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder begrepen het verbod van 
staatssteun zoals opgenomen in artikel 107 van dat Verdrag.  
 
Artikel 6.3 Citeertitel  
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Natuur en Landelijk Gebied Fryslân.  
 
  



Toelichting  
 
 
Algemeen 
Deze regeling wordt vastgesteld in het kader van de door Provinciale Staten van Fryslân op 
27 juni 2012 vastgestelde Nota Natuer en Lanlik Gebiet, Mei-inoar fierder. Ter uitvoering van 
deze beleidsnota voeren wij het Program Natuer en Lanlik Gebiet uit, waar de onderhavige 
regeling onderdeel van uitmaakt. Het betreft hier de opvolger van het provinciaal Meerjaren-
programma (pMJP) dat per 1 januari 2014 is afgelopen.  
 
De regeling is een groeiregeling. In 2015 en later kunnen er onderdelen aan worden toege-
voegd. Op dit moment zijn alleen de paragrafen ‘kavelruil’ en ‘landschap en cultuurhistorie 
generiek’ ingevuld. Dat betekent dat Gedeputeerde Staten deze subsidies kunnen openstel-
len en verstrekken. De subsidies voor natuur en voor water kunnen in een later stadium in 
hoofdstuk 3 respectievelijk 4 worden toegevoegd. Ook kunnen nog andere op landbouw of 
op landschap gerichte subsidies worden ingevoerd in hoofdstuk 2 respectievelijk hoofdstuk 
5.  
 
De reden dat deze andere paragrafen nog niet zijn ingevuld, is de volgende. Het ligt in de 
bedoeling om aan deze subsidies POP-middelen toe te voegen en deze in 2015 open te stel-
len. Omdat nog niet geheel duidelijk is hoe deze regelingen eruit moeten komen te zien (on-
der meer doordat in IPO-verband nog aan de provinciale POP-verordening wordt gewerkt) 
en bovendien de subsidie ook pas in 2015 opengesteld behoeft te worden, is ervoor gekozen 
om deze paragrafen vooralsnog open te laten.  
 
Tenslotte is het niet uitgesloten dat de twee paragrafen te zijner tijd aangepast zullen worden 
aan het POP-regime, zodat ook aan deze subsidies POP-middelen toegevoegd zullen kun-
nen worden en de regelingen na aanmelding bij de Europese Commissie onder de vrijstel-
lingsverordeningen 651/2014 van 17 juni 2014 en 702/2014 van 25 juni 2014 kunnen komen 
te vallen.  
 
De regeling treedt gezien artikel 6.1 in werking met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2014, 
zodat de openstelling van de kavelruilsubsidie per 1 oktober 2014 juridisch gedekt is. Verder 
is in artikel 6.2 zekerheidshalve opgenomen dat subsidieverstrekking dat de subsidieverle-
ning kan worden aangepast in geval van strijdigheid met Europees recht. 
 
De subsidieverstrekkingen vinden plaats als de-minimissteun (zie artikel 6.2, eerste en twee-
de lid), hetgeen betekent dat landbouwers erop moeten letten dat de totale overheidssteun 
die ze over drie belastingjaren ontvangen niet meer bedraagt dan € 15.000. Voor andere 
ondernemingen ligt de grens op € 200.000 over drie belastingjaren. Daartoe moet bij de aan-
vraag een de-minimisverklaring worden overlegd. 
 
Paragraaf 2.1 Kavelruil 
De regeling sluit zo goed als mogelijk aan op de regeling zoals deze was opgenomen in de 
Subsidieverordening pMJP. In materieel opzicht betreft het dezelfde subsidie. Er zijn drie 
wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de oude regeling.  
 
In de eerste plaats is het mogelijk gemaakt dat de subsidie als nevendoel heeft de realisering 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of de realisering van weidevogelkerngebieden. 
Daarmee wordt het ook mogelijk om ruilverkavelingsprocessen te stimuleren waarbij natuur-
waarden worden versterkt en niet alleen maar de agrarische infrastructuur. Het is mogelijk 
om verschillende openstellingen en verschillende subsidieplafonds te formuleren voor de 
verschillende in artikel 2.1.1 genoemde doelen.  
 



Het tweede verschil is dat uitdrukkelijker dan in de oude regeling de eis geldt dat alleen sub-
sidie kan worden verstrekt indien minimaal drie partijen bij de ruilverkaveling zijn betrokken 
waarvan minimaal twee ook daadwerkelijk ruilen (en dus grond inbrengen én toebedeeld 
krijgen). Dit is zeker gesteld door de verwijzing in artikel 2.1.2 naar artikel 85 van de Wet 
inrichting landelijk gebied (Wilg), waarvan het tweede lid dan luidt:  

2. Bij een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid kunnen mede partijen betrokken 
zijn die tegen inbreng van een geldsom onroerende zaken of tegen inbreng van on-
roerende zaken een geldsom bedingen, met dien verstande dat overeenkomsten 
waarbij niet meer dan drie partijen zijn betrokken slechts als ruilverkaveling bij over-
eenkomst worden aangemerkt indien alle partijen onroerende zaken inbrengen en ten 
hoogste één van hen daartegen slechts een geldsom bedingt. 

 
Het derde materiële verschil ten opzichte van de oude regeling, is dat van deelnemers aan 
een ruilverkaveling voortaan een eigen bijdrage van € 200 per geruilde hectare wordt ge-
vraagd. Dit is geregeld in artikel 2.1.9, tweede lid. De bijdrage is bedoeld als bijdrage van de 
agrariërs aan de proceskosten, conform het vastgestelde beleid in de Landbouwagenda 
(‘Foarutbuorkje II, Landbouwagenda provincie Fryslân 2014-2020’).  
 
In artikel 2.1.7 wordt aangegeven welke kosten subsidiabel zijn. Het gaat daarbij grofweg 
gezegd om de proceskosten en de inrichtingskosten. Het is aan GS om te oordelen of, en in 
hoeverre, deze kosten noodzakelijk en adequaat zijn en dus subsidiabel moeten worden ge-
acht. De aanschafprijs van grond wordt niet vergoed.  
Bij de inrichtingsmaatregelen genoemd in de onderdelen f. en g. van artikel 2.1.7, eerste lid, 
moet worden gedacht aan het dempen en/of graven van sloten, lichte egalisaties om perce-
len op elkaar aan te laten sluiten, het aanpassen of vervangen van drainage, het aanbrengen 
van kavelpaden of van ontsluitingsdammen. Voor de productieve investeringen (onderdeel 
f.), waarvan de agrarische onderneming dus voordeel geniet, geldt dat ze ingevolge artikel 
2.1.9 voor ten hoogste 40% worden gesubsidieerd, met een maximum van € 600,- per ge-
ruilde hectare. Voor de inrichtingsmaatregelen die moeten worden gezien als niet-
productieve investeringen (onderdeel g.), waarvan de agrarische onderneming dus geen 
voordeel geniet, is subsidiëring tot maximaal 100% mogelijk.  
 
 
Paragraaf 5.1 Landschap en cultuurhistorie generiek  
De subsidie voor Landschap en cultuurhistorie generiek wordt ingezet ter realisering van de 
structuurvisie Grutsk op ‘e Romte. Tevens wordt de subsidie gebruikt voor de ontwikkeling 
en de proceskosten van de twee in Fryslân aanwezige Nationale Landschappen (Zuidwest 
Fryslân en de Noardlike Fryske Wâlden).  
 
Voor de beantwoording van de vraag of de aangevraagde projecten al dan niet voldoen aan 
de toetsingscriteria van artikel 5.1.7, hebben GS beoordelingsvrijheid.  
 
Er is voor gekozen om kleine projecten, waarbij het subsidiebedrag op minder dan € 10.000 
zou uitkomen, in het geheel niet te verstrekken (artikel 5.1.6 lid 1). Voor wel te subsidiëren 
projecten geldt dat de subsidie niet meer dan de helft van de subsidiabele kosten kan bedra-
gen, met een maximum subsidiebedrag van € 75.000 (artikel 5.1.10). Voor die subsidiabele 
kosten geldt, dat het vooral gaat om de fysieke uitvoering van het project, maar dat ook 
sommige proceskosten kunnen worden vergoed mits deze niet meer bedragen dan een 
kwart van de totale subsidiabele kosten (artikel 5.1.9).  
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