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A. Voortraject Startnotitie Herstelprogramma Biodiversiteit  
Bouwsteen natuur  Natuurvisie & Omgevingsvisie Herstelprogramma biodiversiteit  

Het bestuursakkoord 2019 -2023 geeft aan dat er, vanwege de neergaande trend in de biodiversiteit, 
een Herstelprogramma Biodiversiteit gemaakt zal worden.  

In de Ontwerp Omgevingsvisie die in november en december 2019 ter inzage lag is een urgente 
opgave voor Biodiversiteit geagendeerd. In een traject met onze partners in het landelijk gebied is in 
een zestal sessies met ca 100 deelnemers een gezamenlijk -brede- strategie bepaald en vervolgens 
ingebracht als bouwsteen natuur in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie bevat tevens de wettelijk 
verplichte natuurvisie. De Omgevingswet geeft aan dat de Visie en doelstellingen uit de visie in een 
omgevingsprogramma uitgewerkt dienen te worden. Op dit moment wordt de opzet van deze 
omgevingsprogramma (‘s)  verder uitgewerkt. Het herstelprogramma biodiversiteit zal daarin worden 
opgenomen. Daarnaast stelt de provincie (PS)  een Omgevingsverordening vast. In deze 
Omgevingsverordening kunnen regels worden vastgelegd die doorwerken naar bv waterschap en  
gemeenten. 
Ter voorbereiding van de Omgevingsvisie is een brede dialoog met de Friese samenleving gevoerd 
over de toekomst van het landelijk gebied. Deze dialoog is samen georganiseerd met de Friese 
gemeenten en het Wetterskip. Daaruit kwam herstel van Biodiversiteit eveneens als een urgente 
opgave naar voren. Dit kwam voort uit zowel de zorg rond de mondiale ontwikkelingen als ontbreken 
van bv weidevogels in het landschap. Met gemeenten en Wetterskip is geconstateerd dat dit een 
gezamenlijk opgave is waaraan samen moet worden gewerkt. 

In deze startnotitie wordt aangeven op welke manier GS hieraan in de vorm van een 
Herstelprogramma Biodiversiteit verder uitwerking gaat geven. 
 

B. Wat is er aan de hand ?  
De provincie is wettelijk -nu nog in de Wet natuurbescherming 2017, straks in de Omgevingswet-
verantwoordelijk voor het beschermen, behouden en verbeteren van biodiversiteit In het Natuurpact 
dat in 2014 is afgesloten met het Rijk, zijn afspraken gemaakt over resultaten inclusief de budgetten 
Het Natuurpact richt zich vooral op het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland en het agrarisch 
natuurbeheer. Ondanks de inzet voor natuur via de uitvoering van het Natuurpact neemt de rijkdom 
aan planten- en diersoorten af. De oorzaak is de afname van oppervlak en kwaliteit van leefgebieden 
(in brede zin) en de verbindingen daartussen. Sommige leefgebieden (moerasgebieden) laten herstel 
zien, maar niet over het geheel. Met name kwetsbare en beschermde soorten vragen aandacht.  
Herstel van de variëteit aan soorten, ecosystemen en landschappen is van belang voor een rijkere 
natuur én is ook de basis voor ons welzijn , onze recreatiesector en brede welvaart. Een levende en 
gevarieerde bodem en voldoende bestuivende insecten vormen de basis voor een gezonde en 
toekomstbestendige voedselproductie. 
 

C. Wat willen we bereiken ?  
Uiterlijk in 2025 is de neergaande lijn van de biodiversiteit omgezet in een opgaande lijn. Die lijn willen 
we voor de lange termijn vasthouden. Dit geldt voor natuurgebieden én voor het agrarisch en stedelijk 
gebied daarbuiten Het doel meten we af aan de lijst met Soorten van Fries belang1. Op deze lijst staan 
de beschermde soorten waarvoor Fryslân een speciale betekenis heeft en die bedreigd zijn. Het aantal 

 
1 (de lijst is te vinden op de provinciale site, Omgevingsvisie)  
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soorten op deze lijst moet elke 20 jaar afnemen met 20%. deze lijn willen we vasthouden: doordat 
soorten van deze lijst worden afgevoerd omdat hun leefgebied verbetert en het aantal toeneemt. 
Voor de monitoring wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Living Planet Index.2 
 

D. Wat moet er gebeuren en hoe gaan we dit aanpakken? 

Herstel van biodiversiteit willen we bereiken door het verbeteren van de kwaliteit van de leefgebieden 
(in de zin van het woord) en via het versterken van de verbinding tussen biodiversiteit en de 
samenleving. Via een viertal hoofdsporen werken we deze doelstelling verder uit. 

1. Herstel basiskwaliteit en samenhang leefgebieden (de basis op orde: Natuurnetwerk 
Nederland (NNN), Natura 2000, Agrarisch Natuurbeheer, weidevogelkerngebieden, voldoende 
water, schoon water (N, P, inrichting en beheer afgestemd op biodiversiteit) lucht (N) en een 
gezonde bodem), zodanig dat kwetsbare en beschermde soorten en soortenrijkdom in de 
volle breedte optimale omstandigheden hebben om zich te herstellen en ontwikkelen. 

2. Versterken van de verbinding tussen landbouw en economie en natuur (natuurinclusieve 
landbouw, circulaire economie, recreatie, beheer infrastructuur), zodanig dat biodiversiteit 
een  vanzelfsprekende plek heeft in economische activiteiten en beheer van infrastructuur. 

3. Versterken bewustwording samenleving (bv via educatie en culturele uitingen), zodanig dat de 
betrokkenheid bij de leefomgeving groeit, er een actieve inzet ontstaat bijvoorbeeld bij 
beheer en onderhoud en monitoring, en samenwerking tussen initiatieven is versterkt. 

4. Natuurinclusief ontwerpen, bij nieuwe projecten, koppelen van opgaven, en een 
gebiedsgerichte aanpak, zodanig dat steeds, waar er zich kansen voordoen, deze projecten en 
opgaves bijdragen aan herstel biodiversiteit. 

Er gebeurt op alle vlakken al heel veel. De kunst is om richting te geven aan alle initiatieven en de 
energie die er is. Het delen van kennis, het verbinden van initiatieven en het stimuleren van innovatie 
zijn voor al deze sporen belangrijke thema’s. 
 

E. Wat doen we al ?  
Het onderstaand overzicht laat zien op welke thema’s we al inzetten op verbetering van de 
biodiversiteit.  De jaarlijkse bijdragen maken onderdeel uit van meerjarige programma’s. 

natuurbeleidsspoor investering 
Mln. € in 
2020 

Wanneer 
evaluaties? 

Wat willen we bereiken ? 
  

NNN ontwikkelopgave 15,8 2022 Realiseren NNN (Natuer mei de Mienskip) 
Werken met partners aan pilots gericht op 
breed gedragen realisatie van het NNN 

 
2 De Nederlandse Living Planet Index (LPI) geeft de gemiddelde trend weer in de populatie-omvang van de 
inheemse soorten broedvogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën, dagvlinders, libellen, zoetwatervissen en 
zeevissen 



5 
 

AAN DE SLAG, VERBETEREN EN VERBINDEN 
 

Natura 2000 beheerplannen 
Nieuwe aanpak Stikstof 

9.5 
? 

2020-2021: 
start 2-e 
beheerplanpe
riodes  

De kwaliteit / biodiversiteit van de 20 
Natura 2000 gebieden: beheerplannen 
uitvoeren, doelen realiseren 

Natuur: Beheer 15,8 jaarlijks Natuurterreinen beheren, realiseren in het 
Natuurbeheerplan afgesproken 
natuurambities  

Agrarisch natuur en 
Landschapsbeheer 

16,1 2021 Uitbreiding leefgebieden voor beschermde 
soorten in open akker,- weide natte en 
droge dooradering 

Weidevogels  1,35 2020  10.000 broedparen grutto op middellange 
termijn 
  

Beheer en 
schadebestrijding, incl 
ganzen 

11.1 2020 Balans in populatie omvang 

Overige soorten 
 
Insecten 

0,4 
 
0.2 

 
Kwetsbaarheid specifieke soorten 
aanpakken  
Invullen witte vlekken in insectennetwerk 
door verbindende elementen. 

Iepen Mienskips funs (IMF) Deel van 4,0  2020 Initiatieven uit de samenleving dragen bij 
aan natuur en landschap  

En verder: 
POP3 landschapsherstel, 
Waddenfonds, 
Deltaprogramma Agrarisch 
Waterbeheer(DAW) 
KRW maatregelenpakket 
KRW/POP3 

 
 
 
 
 
 
7,0 

 
 
 
 
 
 
2020 

 

 

Terugdringen emissies.  
Versterken ecologisch functioneren van 
waterlichamen. Inrichting en beheer van 
wateren zijn op biodiversiteit afgestemd. 

 
 
F. Aan de slag in 2020: acties & opstellen herstelprogramma 
We zijn samen met gemeenten en Wetterskip volop aan de slag om het programma biodiversiteit op 
te stellen en uit te werken, zodat dit eind dit jaar kan worden aangeboden aan PS. Intussen zitten we 
niet stil. Een aantal belangrijke speerpunten en projecten worden in 2020 opgepakt.  

Speerpunt Bodem: samenhang traject waterkwaliteit (KRW) / bodem / landbouwdoelen / 
biodiversiteit / veenweide 

Een gezonde bodem is voorwaarde voor biodiversiteit, waterkwaliteit, natuurinclusieve -en 
toekomstbestendige landbouw en veenbehoud. De lopende trajecten op dit vlak kennen 
gemeenschappelijke doelen die elkaar kunnen versterken en die cruciaal zijn voor het verbeteren van 
(bodem)biodiversiteit. Een voorbeeld hiervan is het terugdringen van fosfaat en stikstof , verhogen 
organische stof in de bodem of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In 2020 gaan we in deze 
trajecten intensief samenwerken gericht op integraal uitvoering. Samen maken we scherp waar we 
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elkaars doelen zo goed mogelijk kunnen versterken. Inzet van een deel van het provinciale 
bodembudget (7 miljoen) kan voor innovatieve uitvoeringsmaatregelen worden ingezet.  
Projecten uit de verschillende trajecten die daar in 2020 al aan bijdragen. 

• KRW- maatregelen gericht op terugdringen van emissies. Pakketten met maartregelen (ook 
landbouw maatregelen -Delta Agrarisch Waterbeheer) gericht op het ecologisch herstel van 
het oppervlakte- en grondwatersysteem  

• Bodemconvenant: projecten voor innovatie en het borgen van kennis, project 
bodemgezondheid grasland; 

• Landbouwagenda: project Kaindorf: verhogen organische stofgehalte tbv 
bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, waterbergend vermogen 

• Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland: gebiedsgerichte aanpak t.b.v. 
natuurinclusieve landbouw in het veenweidegebied, kleiweide, de noordelijke kleischil en op 
Schiermonnikoog 

• Veenweideprogramma 2020-2030, opstellen biodiversiteitsparagraaf, Versterken 
biodiversiteit bij teelt van mais op veen; projecten NIL in Aldeboarn/De Deelen en de Groote 
Veenpolder, ook in het kader van de Regiodeal 

Ingezette Acties 2020  
Een deel van het budget dat uw Staten in de begroting heeft gereserveerd voor herstel van de biodiversiteit 
en het budget voor het insectennetwerk, zetten we dit jaar in voor projecten die bijdragen aan de hiervoor 
beschreven strategie. Innovatie, uitdragen van kennis en het verbinden van initiatieven zijn daarin de 
sleutelwoorden.  

• Insectennetwerk: aanpak witte vlekken; 
• 2 LIFE- IP projecten : Grassland Breeders en All4Biodiversity; 
• Actieve inzet van het IMF op initiatieven uit de Mienskip; 
• Start met subsidieregeling voorbeeldprojecten biodiversiteitsprojecten; 
• Diverse inspirerende projecten op korte termijn; 
• Praktische vertaling van de lijst van soorten van Fries Belang, naar landschappen en 

doelgroepen; 
• Inhoudelijk voorbereiden en organisatorisch ondersteunen van het traject voor het 

herstelprogramma. (bijvoorbeeld het uitvoeren van een inventarisatie en analyse van 
initiatieven, verbeterpunten en witte vlekken). 
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G. Het programma 
Criteria voor het programma 
Wanneer het programma biodiversiteit wordt voorgelegd  aan uw Staten voldoet het aan de volgende 
criteria: 
 
Algemeen 

 Het programma is de uitvoering van resultaat 9 : Er komt een herstelprogramma biodiversiteit 
uit het bestuursakkoord; 

 Het programma is een stap in de richting van een programma onder de Omgevingsvisie, waarin 
de beleidsnota’s en nadere uitwerkingen van het beleidsterrein natuur een plek krijgen; 

Aanpak en proces 

 Het is een stap in een sterkere programmatische samenwerking tussen de Friese overheden en 
hun partners; 

 Het programma geeft overzicht van en brengt samenhang aan in de verschillende sporen die 
lopen in het werken aan herstel van biodiversiteit; 

 Is een impuls om vele losse acties op dit terrein efficiënter en beter afgestemd op elkaar aan te 
pakken; 

 Geeft op provinciaal niveau invulling aan op, of sluit aan op, het landelijk of regionale sporen die 
op het gebied van biodiversiteitsherstel in gang zijn gezet. Denk aan Nederland Natuurpositief 
van provincies en LNV en het Deltaprogramma biodiversiteit; 

Monitoring 

 Zorgt er voor dat in het programma afspraken zijn gemaakt met partners over de wijze van 
monitoren van de resultaten. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Living 
Planet Index; 

Financieel 
 Doet een voorstel voor het optimaal inzetten van het beschikbare budget van 3 miljoen.  Tot 

het moment dat het programma gereed is, wordt een deel van het budget dat is gereserveerd 
in de begroting voor 2020 ingezet voor initiatieven die zich richten op  verbeterstrategieën, 
efficiencywinst en innovatie en voor voorbereidende activiteiten voor het herstelprogramma; 

 Geeft dwarsverbanden aan met andere provinciale programma’s en middelen waarmee doelen 
uit dit herstelprogramma te realiseren zijn. 

 

Keuzes voor Staten  bij het programma ( maart 2021) 

 
Bij de aanbieding van het Programma biodiversiteit begin 2021 kunnen uw Staten verwachten keuzes 
te worden voorgelegd die betrekking kunnen hebben op:  
 Keuzes voor nieuwe programmaonderdelen 
 Herprioritering deelprogramma’s Natuur  
 Inzet extra provinciaal budget 
 Inzet instrumentarium 
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 Keuzes t.a.v. provinciale rol en betrokkenheid : wat doe we zelf, wat doen we samen? 
 Keuze vervolg samenwerking met partners 

 

Proces 
Het proces dat gevolgd wordt kent twee sporen. Er wordt een verkenning en een analyse gedaan van 
zowel de eigen provinciale trajecten (A) als van de samenwerking tussen en met gemeenten, 
Wetterskip en partners in het landelijk gebied (B). In deze sporen zal worden verkend:  Wat doet 
iedereen al ( en wat moet wettelijk), wat kan veter en wat mist er. Ook zal worden verkend : wie gaat 
wat doen en wat doen we gezamenlijk. 

De uitkomsten van de interne en externe verkenning worden bij elkaar gebracht en zijn de basis voor 
de vervolgstap (C). De uitwerking en prioritering  van onderstaande punten in het provinciale 
programma biodiversiteit. De planning is dat dit in oktober gereed is. 

Het eindproduct is een voorstel in de vorm van een uitvoeringsprogramma. Daarin wordt een voorstel 
gedaan over de accenten die we als provincie in de komende periode kunnen leggen. Uw Staten wordt 
daarbij keuzes voorgelegd zoals hiervoor beschreven. 

Communicatie. 

Om te bereiken dat de betrokkenheid en inzet van organisaties en enthousiaste inwoners van Fryslan 
zo groot mogelijk is, wordt een communicatieplan gemaakt. Onderwerpen worden thematisch of 
gebiedsgewijs verder uitgediept tijdens bijeenkomsten. (biodiversiteits-tops). Daarbij wordt 
aansluiting gezocht bij activiteiten die al gebeuren. 

Partners 

Bij de gezamenlijk verkenning wordt samengewerkt met het netwerk aan partners in het landelijk 
gebied, zoals de soortenorganisaties, agrarische collectieven, terrein beherende organisaties, 
milieufederatie, IVN, etc.. Daarnaast wordt aangesloten bij bestaande samenwerkingsverbanden. 
Hierbij moet gedacht worden aan het  BOV (Bestoerlik Oerlis Feangreide), het  Olterterp overleg, het 
insectennetwerk,  het landbouwnetwerk/regiodeals inclusied het bedrijfsleven en de 
voedingsindustrie, Kening 2.0, de partners van Natuer mei de Mienskip, het netwerk van het iepen 
Mienskips Funs, de partners  uit de PCLG en De Friese Aanpak/ De Friese Samenwerking.   

Organisatie 

Voor het gezamenlijk traject wordt een onafhankelijk procesbegeleider ingezet. Een werkgroep met 
vertegenwoordigers uit gemeenten, Wetterskip, en partners werkt het traject verder uit. Binnen het 
netwerk is veel kennis aanwezig. Als Provincie nemen wij de regierol in het proces. Als kennis of 
informatie nodig is om het traject vlot te laten verlopen kunnen daarvoor gezamenlijk opdrachten 
worden verstrekt. 
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Verkenning en analyse   

Twee parallelle trajecten (Verbeteren en Verbinden) 

Wat doet iedereen al? (wat moet Wett.)? Wat kan Beter ? Wat mist er? Wie doet wat? Wat 
doen we gezamenlijk? Welke prioriteiten kiezen we? 

 

A. Verbeterslag eigen provinciale trajecten 

 Realisatie NatuurNetwerk Nederland (NNN) 
 Herziening beheerplannen Natura2000 
 Natuurbeheerplan 
 Agenda landbouw / natuurinclusieve 

landbouw/biologische landbouw 
 Toekomst ANLB/GLB 
 Weidevogelbeleid/ Life projecten / grutto 

aanvalsplan 
 Aanpak beheer en schadebestrijding 
 Wettelijke taken Wet natuurbescherming 
 Soortenbeleid  
 Bestuursconvenant bodem/ kwaliteit bodem 
 Veenweide 
 Beheer Infrastructuur 
 Grondbeleid, pacht 
 De stikstofaanpak 
 Kaderrichtlijn water en Overige wateren 
 Landschap (o.a. POP3 landschapsherstel) 
 Klimaatmaatregelen bomen bos natuur 

(bossenstrategie) 
 Uitvoering van de regeling van het IMF 
 Natuur inclusief werken, opgave 

klimaatadaptatie, opgave energiestransitie) 

B. Verbeterslag samenwerking met 
Gemeenten / Wetterskip / partners 

 Gebiedsgerichte uitwerking 
 Natuur inclusief werken 
 Afstemmen beheer infrastructuur 
 Initiatieven verbinden 
 Actief betrekken burgers 
 Educatie 
 Communicatie 
 Kennis bij elkaar brengen, 
 vergunningverlening 
 Aansluiten bij inspirerende 

initiatieven: bv. Kening 2.0, Twirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t/m 
juni 

2020 

Uitwerking en prioritering van bovenstaande actiepunten in provinciaal programma 
biodiversiteit. 

t/m okt 

2020 



10 
 

AAN DE SLAG, VERBETEREN EN VERBINDEN 
 

H. Keuzes voor PS  
 
Opties in uitwerking (brede) strategie: 
Vanwege het breed en integraal ingestoken voortraject (Bouwsteen natuur/ Omgevingsvisie/ urgente 
opgave natuur) kiest GS als uitgangspunt de kaders die geschetst zijn voor de urgente opgave natuur 
in de ontwerp Omgevingsvisie. Eventuele amendementen en moties op dit onderdeel van de 
Omgevingsvisie, waarover uw Staten naar verwachting  in juni 2020 besluit, worden meegenomen in 
het traject van het herstelprogramma. 

 
1. Opties voor proces: 
In het voortraject rond de urgente opgave biodiversiteit is tussen gemeenten, Wetterskip, 
maatschappelijke organisaties en provincie bestuurlijk uitgesproken dat biodiversiteit een 
gezamenlijke urgente opgave is, waarin op programma niveau dient te worden samengewerkt. Die 
samenwerking kan op verschillende manieren vorm krijgen, Het eindproduct kan een concreet 
gezamenlijk programma waar alle partijen onder hetzelfde document een handtekening zetten. De 
samenwerking kan zich ook juist richten op de verbeterde afstemming, waarbij het resultaat bestaat 
uit werkafspraken, waarbij de diverse partners meer vrijheid hebben aan welk onderdeel men 
meedoet.  

1.A   In het traject met gemeenten, Wetterskip en partners inzetten op de ambitie van een 
gezamenlijk programma 

1.B  In het traject met gemeenten, Wetterskip en partners inzetten op de ambitie van optimale 
afstemming 

GS adviseert uw Staten om te kiezen voor de ambitie optimale afstemming. (1B) Dit vraagt minder 
zware bestuurlijke toezeggingen van alle betrokkenen, geeft meer ruimte aan de verschillende 
partners om zich aan te sluiten bij verschillende onderdelen van de samenwerking en verkleint het 
risico op een langlopend traject. In de toekomst kunnen bepaalde afspraken altijd nog een steviger 
karakter krijgen (een groeimodel). 

 
2. Opties ten aanzien van de provinciale rol: 
Wij hebben aangegeven in ons bestuursakkoord steeds een bewuste keuze te willen maken voor de 
rol die de provincie in een beleidsveld kiest. De vraag naar de provinciale rollen zullen in het traject 
naar het herstelprogramma biodiversiteit zeker aan de orde komen. Bijvoorbeeld als de vraag aan de 
orde is: Wie doet wat aan biodiversiteitsherstel, en: Wat gaan we samen doen? Bij het beantwoorden 
van deze vragen zal het samenwerkingsprincipe uit de Omgevingsvisie: decentraal wat kan aan de 
orde zijn 

Voor het bepalen van de provinciale rol maken we onderscheid in het proces om tot een gezamenlijk 
programma te komen en de rol in de uitvoeringsmaatregelen.  

Rol in het proces 

2.A.  De provincie kiest een regierol bij het tot stand brengen van het herstelprogramma.  

2.B  De provincie laat de regierol voor het proces over aan andere partners. 
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Gezien de wettelijke taken en de verantwoordelijkheid die de provincie heeft op het gebied van 
biodiversiteit adviseert GS uw Staten om te kiezen voor een regierol voor het totale traject (2A). Er zijn 
geen signalen dat externe partners deze rol willen overnemen.  

Rol in uitvoeringsmaatregelen 

2.C  Over de taak en rolverdeling (reguleren, regisseren, stimuleren, faciliteren, loslaten) van 
uitvoeringsmaatregelen werken we deze in overleg met partners verder uit en laten we op dit 
moment de uitkomst open. Daarbij passen we de principes van de Omgevingsvisie toe: 
rolbewust, decentraal wat kan, ja mits, aansluiten bij wat er al gebeurd. 

2.D  We houden vast aan de huidige taak- en rolverdeling. 

Gezien de strekking van de hiervoor genoemde samenwerkingsprincipes uit de omgevingsvisies 
adviseert GS uw Staten niet op voorhand vast te houden aan huidige taak en rolverdeling, maar dit 
open te laten en de uitkomst te laten van het proces. (2C)  
 

3. Opties mbt inzet budget: 

Zoals te zien is in paragraaf E. Wat doen we al? heeft de provincie belangrijke natuurtaken en 
bijbehorende budgetten. In totaal gaat het om een bedrag van ca €80 mln per jaar. Uw Staten heeft 
voor het herstelprogramma €3 miljoen gereserveerd voor de jaren 2020 tot en met 2023. Het is zaak 
om het budget voor het herstelprogramma zo effectief mogelijk in te zetten. In het herstelprogramma 
zullen daarvoor voorstellen worden gedaan. GS wil daarom het beschikbare budget met name 
dáárvoor inzetten.  

Intussen wil  GS voortvarend aan de slag met het herstelprogramma Biodiversiteit. Dit programma zal 
begin 2021 uw Staten worden voorgelegd. Intussen zet GS een deel van het budget van het 
herstelprogramma 2020 in voor projecten die bijdragen aan de hiervoor beschreven strategie. 
Innovatie, uitdragen van kennis en het verbinden van initiatieven zijn daarin de sleutelwoorden.  
Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van het gereserveerde budget voor 2020 (€500.000). 

GS zal  een deel daarvan inzetten voor projecten en maatregelen die bijdragen aan de voorbereiding 
en kennisontwikkeling. Het overige deel van het gereserveerde budget 2020 schuift door naar 2021.  

 
3.A   Inzet van het budget open laten voor alle natuursporen (Weidevogels, Natuer mei de 
Mienskip, ganzen, Stikstof aanpak, etc) 

3.B.  Inzet van het budget reserveren en uitsluitend inzetten op de verbeterstrategieën, 
efficiency winst en innovatie die de uitkomst zijn van het programma. 

GS adviseert uw Staten om te kiezen voor optie  3.B. en het budget uitsluitend in te zetten op verbeter 
strategieën, efficiency winst en innovatie. die de uitkomst zijn van het programma.  

  

Tot Slot  
Met het herstelprogramma Biodiversiteit en met de acties in 2020 werken we toe naar een 
kleurrijk,  bloeiend en levendig Fryslân. Een resultaat dat wordt bereikt door de energie en het 
enthousiasme in alle geledingen die  binnen de Friese samenleving op dit vlak bestaat bij elkaar te 
brengen en naar een hoger plan te tillen. 

 


