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Samenvatting 
 

In 2011 sloten Rijk en provincies het Bestuursakkoord Natuur over de decentralisatie van het 
natuurbeleid. Dit ging gepaard met een forse bezuiniging. In 2013 volgden aanvullende afspraken 
tussen Rijk en provincies in het Natuurpact, waarbij ook extra budget beschikbaar kwam. Het betreft 
voor Fryslân de Europese en Friese natuuropgave 2014 – 2027. De vertaling naar de uitvoering vond 
plaats in 2014 met het uitvoeringsprogramma Natuer en Lanlik Gebiet, 2014 – 2020. Al in 2015 bleek 
dat opgave en middelen door verschillende oorzaken niet in balans waren. Omdat in 2016 het tekort 
verder dreigde op te lopen heeft bureau BMC een analyse gedaan op kosten en baten van het 
programma. Conclusie was dat bij ongewijzigd beleid het programma in 2027 uitkomt op een tekort 
van € 56 mln. Dat is een tekort van 5,9% op het totale budget voor de natuuropgave. 
 
In haar rapportage heeft BMC ook oplossingsrichtingen aangereikt om het tekort op te lossen. In 
deze notitie zijn die oplossingsrichtingen verder uitgewerkt en scenario’s voor de uitvoering 
opgesteld. Bij de uitwerking is een aantal uitgangspunten gehanteerd, waaronder: 

• De provincie realiseert minimaal de internationale natuuropgave. 

• Het beheer van bestaande natuur gaat voor het ontwikkelen van nieuwe natuur. 

• Het financieel tekort moet nu teruggedrongen worden; het probleem schuift niet op. 
 
Bij de uitwerking is geconstateerd dat er op enkele onderdelen aanpassingen (zowel positief als 
negatief) nodig zijn op de analyse van BMC. Na aanpassing komt het tekort bij het huidige 
uitvoeringsprogramma op € 63,8 mln., gerekend over de gehele opgaveperiode (2014 – 2027). Voor 
één aanpassing, de aflossing van de Groenfondslening (€ 10,4 mln.), wordt PS een voorstel gedaan in 
de Kadernota 2019. Het huidige programma, met het tekort van € 63.8 mln., beschouwt de provincie 
als het nul-scenario: de situatie bij ongewijzigde uitvoering. Bij ongewijzigde uitvoering beschikt het 
huidige programma over voldoende liquiditeit om tot 2021 door te kunnen. Tussen nu en 2021 is er 
gelegenheid om een aantal maatregelen verder uit te werken. Verder zal de provincie in 2019 samen 
met de andere provincies in gesprek gaan met het Rijk over de toekenning van middelen, dit op basis 
van de tweede evaluatie van het Natuurpact die in 2019 gereedkomt.   
 
Vier scenario’s 
Naast het nul-scenario zijn nog drie scenario’s uitgewerkt. Daarbij is het uitgangspunt geweest dat er 
aan de provinciale wettelijke natuurtaken niet en aan het beheer van bestaande natuur en aan 
agrarisch natuur-en landschapsbeheer slechts een weinig getornd kan worden.   
De sturende en onderscheidende factor bij de scenario's is derhalve het aantal ha. nieuwe natuur dat 
de provincie tot en met 2027 nog gaat realiseren en de wijze waarop: 
 
Alleen uitvoeren Natuurpact Rijk – Fryslân: In dit scenario ligt de focus op de uitvoering van het 
Natuurpact dat de provincie met het Rijk heeft gesloten. De provincie zet haar middelen alleen nog in 
om hectares NNN (Natuurnetwerk Nederland) te realiseren ten behoeve van de KRW (Kaderrichtlijn 
Water) en Natura 2000. Projecten daarbuiten die nu in uitvoering zijn worden wel afgemaakt. Dit 
scenario kent geen tekort omdat het huidige budget leidend is. Voor Natura 2000 betekent dit dat er 
wordt ingezet op die hectares die absoluut nodig zijn voor het halen van de doelstellingen Natura 
2000.   
 
Verzilveren Natuurlijk Kapitaal: Dit scenario is een variant op het vorige scenario. Er is hier een 
grotere rol voor de mienskip weggelegd. Door de inzet van flexibele hectares (116 ha.) wil de 
provincie aansluiten bij initiatieven uit de mienskip die natuur weet te combineren met andere 
maatschappelijke doelen (en middelen). Hiermee wil de provincie tevens de maatschappelijke 
betrokkenheid bij natuur (een afspraak uit het Natuurpact) verder vergroten. Dit kan zowel binnen 
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als buiten het NNN zijn. Ook bij dit scenario is het huidige budget leidend. Vrijval in de 
risicovoorziening wordt ingezet om financiële ruimte te creëren voor de maatschappelijke 
initiatieven. Dit  betekent voor de natuuropgave dus wel een verhoogd risico wanneer de kosten of 
opbrengsten gaan tegenvallen en de risicovoorziening moet worden ingezet.   
  
Volledige NNN realiseren: In dit scenario wordt het volledige NNN, zoals in de provinciale 
Verordening Romte Fryslân 2014 begrensd, gerealiseerd. Dit is het maximale scenario. Het geeft aan 
welke investeringen nodig zijn om het volledige NNN te realiseren. Dit scenario gaat verder dan de 
huidige ambitie van PS. Dit scenario is dan ook duurder dan het huidige uitvoeringsprogramma en 
kent een tekort van € 130 mln. 
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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 
Rijk en provincies hebben in 2011 afspraken gemaakt over de decentralisatie van het natuurbeleid in 
het Bestuursakkoord Natuur1. Dit ging gepaard met een forse bezuiniging. In 2012 heeft de provincie 
in de Nota Natuer en Lanlik Gebiet vastgelegd hoe om te gaan met de decentralisatie van het 
natuurbeleid. In 2013 zijn tussen Rijk en provincies in het Natuurpact aanvullende afspraken over het 
natuurbeleid gemaakt. Hierbij zijn extra middelen beschikbaar gekomen, maar ook extra taken. In 
2014 hebben GS het uitvoeringsprogramma Natuer en Lanlik Gebiet 2014 – 2020 vastgesteld. Hierin 
is de uitvoering van de Friese natuuropgave, inclusief de nieuwe (extra) opgaven uit het Natuurpact, 
vastgelegd t/m 2020 (met een doorkijk naar 2027).  Al in 2015 bleek dat opgave en middelen door 
verschillende oorzaken niet in balans waren (zie ook de brief aan PS met kenmerk 01403065). Omdat 
in 2016 het tekort verder dreigde op te lopen, is het bureau BMC gevraagd onderzoek te doen. Uit 
het onderzoek van BMC blijkt dat: 
1. Bij ongewijzigd beleid het programma in 2027 uitkomt op een tekort van € 56 mln. Dat is een 

tekort van 5,9% op het totale budget voor de Friese natuuropgave (2014-2027). 
2. De ambitie de Friese Natuuropgave in 2027 te hebben gerealiseerd niet reëel is in relatie tot de 

beschikbare middelen (geld, capaciteit, organisatie). 
3. Gegeven de lange looptijd van het programma, de complexiteit en de afhankelijkheid van 

partners, deze uitkomst onzekerheden en risico’s kent. BMC ziet evenwel een groot aantal 
mogelijke oplossingsrichtingen. 

 

1.2. Aanpak 
In deze notitie zijn, na uitleg van feiten en financiën van de natuuropgave en de analyse van BMC, de 
door BMC aangedragen oplossingsrichtingen verder uitgewerkt. De provincie heeft hier extra 
oplossingen aan toegevoegd. Tevens is op basis van de analyse van mogelijke oplossingsrichtingen 
een viertal scenario’s opgesteld.  
 
Tijdens de uitwerking is regelmatig overlegd met provinciale partners in een ambtelijke werkgroep.2 
Ook is de Provinciale Commissie Landelijk Gebied om een advies aan de provincie gevraagd over deze 
rapportage. 
Bij het opstellen van deze rapportage is afgestemd met het traject voor het opstellen van de 
Omgevingsvisie dat momenteel loopt (zie ook par. 1.3 en bijlage 1).  
 

1.3. Relatie met natuur in de Omgevingsvisie  
 
Na de zomer van 2018 wordt in PS het koersdocument voor de provinciale Omgevingsvisie 
besproken. Daarin wordt de hoofdkoers voor de provinciale Omgevingsvisie geschetst, inclusief het 
onderdeel natuur. Na vaststelling van de Omgevingsvisie (gepland in de loop van 2019) zal deze ook 
formeel de Natuurvisie bevatten. De hoofdlijnen voor natuur uit de in samenspraak met de mienskip 
opgestelde bouwsteen Natuurvisie worden in het koersdocument ingebracht. Deze zijn in bijlage 1 
samengevat. De keuzes die PS maken over de uitwerking van het BMC-advies in deze rapportage 

                                                           
1 Het Bestuursakkoord Natuur bestaat uit drie documenten: onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur 
d.d. 20 september 2011, aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011 en uitvoeringsafspraken d.d. 12 februari 
2012. Hierbij hoort een memorie van toelichting d.d. 11 november 2011. 
2 Bestaande uit vertegenwoordigers van LTO Noord, Kollektivenberied Fryslân, Coöperatie Bosgroep Noord-
Oost Nederland, Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Wetterskip 
Fryslân, Bond Friese Vogelwachten, Landschapsbeheer Friesland, Het Friesch Grondbezit.  
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zullen -indien daarvoor aanleiding is- doorwerken in het koersdocument en daarmee in de 
Omgevingsvisie. Besluitvorming door PS over het koersdocument kan aanleiding zijn om het 
uitvoeringsprogramma natuur aan te passen. 
  

1.4. Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op feiten en financiën van de natuuropgave en de analyse van 

de BMC. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de mogelijke oplossingsrichtingen behandeld en worden 

vier scenario’s voor de ontwikkelopgave gepresenteerd. De notitie kent een aantal bijlagen, 

waaronder de bouwsteen Natuurvisie, een juridische analyse van het Natuurpact en een bijlage 

‘verdieping’ waarin onder andere wordt ingegaan op het Natuurpact en de waarde van natuur en 

waarin Fryslân wordt vergeleken met andere provincies.  In bijlage 2 wordt, uitgebreider dan in 

hoofdstuk 3, ingegaan op de oplossingsrichtingen. Tevens zijn er kaartbijlagen opgenomen. 
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2. Uitvoeringsprogramma natuur en analyse BMC 
 

2.1. Inleiding  
 
De natuuropgave in Fryslân, zoals overeengekomen in het Natuurpact 2014, bestaat uit Europese 
doelen en nationale/Friese doelen. De opgave loopt tot en met 2027, mede vanuit het perspectief 
van de afspraken in het kader van het Natuurpact over de Europese doelen.  
De uitvoering van het Friese natuurbeleid in de periode 2014-2020 vindt plaats via een uitvoerings-
programma natuur dat is opgenomen in het Programma Natuer en Lanlik gebiet 2014 – 2020 
(vastgesteld door GS in oktober 2014). Dit uitvoeringsprogramma kent voor natuur een aantal 
onderdelen: 

• Uitvoering beheerplannen Natura 2000 (inclusief Programma Aanpak Stikstof (PAS)) 

• Realisatie van nieuwe natuur binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

• Beheer van natuur binnen en buiten het NNN 

• Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) 

• Schadepreventie en -bestrijding door wilde dieren (Faunafonds, onder andere ganzen) 

• Uitvoering nieuwe Wet Natuurbescherming 

• Provinciaal weidevogelbeleid. 
 
BMC heeft in zijn onderzoek naar omvang en hardheid van de Friese natuuropgave 2014-2027 deze 
verschillende onderdelen van het natuurprogramma geanalyseerd. In dit hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op de verschillende onderdelen van het programma en de bevindingen van BMC op elk 
onderdeel. Er is een provinciale businesscase natuuropgave gebruikt voor de BMC-berekeningen. 
Tevens is er een grondexploitatie voor de ontwikkelopgave (verwerving en inrichting) opgesteld. Bij 
de cijfers is uitgegaan van de natuuropgave per 1 januari 2014. Voor de provinciale uitwerking van 
het BMC-rapport is geconstateerd dat er op sommige onderdelen aanpassingen nodig zijn op de 
eerdere analyse van BMC. Deze worden ook behandeld bij de betreffende onderdelen. Een 
aanpassing die voor alle relevante onderdelen geldt, is de correctie op de afroming van 1% indexatie 
van rijksmiddelen voor het jaar 2018 (vastgesteld in de provinciale begroting 2018). De meeste 
paragrafen met onderdelen eindigen met aandachtspunten, met de functie van toelichting of 
kanttekening. 
 

2.2. Juridische analyse Bestuursakkoord Natuur en Natuurpact 
 
TRIP-advocaten heeft het Bestuursakkoord Natuur en het Natuurpact geanalyseerd op juridische 
verplichtingen. De belangrijkste conclusie van TRIP (zie bijlage 4) is dat de gemaakte afspraken tussen 
Rijk en provincies bestuurlijk zijn en het om een inspanningsverplichting gaat. De provincie dient de 
beschikbare middelen gericht in te zetten voor het realiseren van internationale natuurdoelen. Het 
jaar 2027 is geen juridisch harde datum, maar is ook een bestuurlijke afspraak. Wel wordt bijzondere 
aandacht gevraagd voor de realisatie van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarvoor wel 
2027 als einddatum geldt. Ten aanzien van onteigening concludeert TRIP dat de provincie het 
instrument onteigening mag inzetten, maar daartoe niet verplicht is door het Natuurpact. Het is aan 
de provincies vrij te bepalen hoe zij de ambities uit het Natuurpact willen realiseren. Dit onderzoek 
vormt een feitelijke onderlegger voor de uitwerking van de door BMC voor de uitvoering en 
financiering aangedragen oplossingsrichtingen in dit rapport.   
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2.3. Uitvoering beheerplannen Natura 2000 (inclusief PAS)  
 

Opgave  

Fryslân kent 20 Natura-2000 gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden die 
belangrijk zijn voor het duurzaam voortbestaan van de meest bedreigde soorten en habitattypen in 
Europa. Voor elk gebied geldt een beheerplan, telkens met een looptijd van 6 jaar. In de 
beheerplannen staan maatregelen opgenomen, die moeten zorgdragen voor een gunstige staat van 
instandhouding van soorten en habitattypen. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
15 van de 20 beheerplannen Natura 2000. De overige vijf worden uitgevoerd door de provincies 
Groningen, Drenthe en door Rijkswaterstaat.  
In 13 van de 20 gebieden moeten ook maatregelen worden getroffen om de stikstofbelasting op deze 
gebieden te verminderen.  Dit geschiedt via het PAS, welke landelijk sinds 2015 van kracht is. De PAS-
maatregelen zijn in de betreffende beheerplannen opgenomen. In Fryslân zijn de PAS-afspraken 
bekrachtigd via een overeenkomst (15-4-2015) tussen provincie, Wetterskip Fryslân en terrein-
beherende organisaties (tbo's, zoals Staatsbosbeheer (SBB), It Fryske Gea (IFG) en Natuurmonu-
menten (NM)). De provincie Fryslân heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van PAS-
maatregelen in 9 Natura 2000-gebieden. 
 

Financiën volgens BMC over de periode 2014 t/m 2027 en aanpassingen op BMC 

 

Hoe is BMC tot deze bedragen gekomen 

In het BMC-rapport staat dat de kosten tot en met 2027 voor de uitvoering van de beheerplannen 
Natura 2000/PAS ca.  € 62,5 mln. bedragen. Daarbij is uitgegaan van de geïndexeerde inkomsten en 
kosten.  Omdat op dat moment nog niet bekend was hoeveel de kosten van de maatregelen in de 
eerste beheerplanperiode zouden bedragen, zijn in het BMC-onderzoek de uitvoeringskosten van de 
maatregelen gelijkgesteld aan de inkomsten. Voor de Natura 2000-beheermaatregelen zijn 
Natuurpactmiddelen beschikbaar. Ook voor de PAS-maatregelen zijn middelen beschikbaar uit het 
Natuurpact waarbij POP3-middelen als cofinanciering kunnen worden ingezet. POP betreft het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma, een Europees subsidieprogramma. 
 
Zoals in de tabel te zien is, komt BMC toch op een tekort uit. BMC verklaart dit tekort door 
additionele kosten die bij partijen onvoldoende in beeld waren. Voor de uitvoering van 
beheerplannen en de uitvoering van de PAS-regeling moeten kosten gemaakt worden die in de 
beheerplannen zijn opgenomen. Het gaat om: 

• Kosten voor het projectbureau PAS van Bij123: € 1,6 mln. 

• Kosten voor de monitoring natuurkwaliteit: € 6,8 mln. (€ 4,4 mln. voor Natura 2000 en € 2,4 

mln. voor PAS). 

• Kosten voor de inzet van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de 

bijdrage uit de POP 3-middelen voor hydrologische maatregelen: € 0,5 mln.   

 

                                                           
3 Uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies 

 
Inkomsten Kosten Saldo 

Analyse BMC, 2017    

Natura 2000 / PAS  56.471.627 62.477.350 -6.005.723 

Aanpassingen op BMC, 2018    

Correcties door dubbeltellingen     -5.102.496 5.102.496  

Correctie op afroming 1% indexatie van rijksmiddelen 282.932  282.932 

Totaal 56.754.559 57.374.853 -620.295 
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Aanpassingen 

Er zijn correcties door dubbeltellingen van hydrologische maatregelen en de maatregel strand-
broeders. Daarnaast is er een correctie voor de 1% indexatie van rijksmiddelen4. Hiermee vallen de 
kosten voor de eerste beheerplanperiode lager uit dan de geprognosticeerde kosten in de analyse 
van BMC.  
   

Aandachtspunten 

Bij de Natura 2000-maatregelen gaat het om 3 beheerplanperioden van 6 jaar. In het jaar waarin het 
beheerplan van een Natura 2000-gebied is vastgesteld, start de uitvoering. De eerste beheerplan-
periode is door de provincie voor de 15 Natura 2000-gebieden inmiddels uitgewerkt en op kosten 
gezet. Het gaat om begrote en werkelijke kosten. De kosten van de beheerplannen voor de tweede 
en derde beheerplanperiode zijn nog niet bekend.  Voor nu wordt ervan uitgegaan dat die kosten 
gelijk zijn aan de beschikbare middelen in het Natuurpact, maar dit is allerminst zeker. Bij de 
Evaluatie van het Natuurpact moet hier een vinger aan de pols worden gehouden. 
 

2.4. Realisatie Natuurnetwerk Nederland   
 

Opgave  

Bij de decentralisatie van het natuurbeleid in 2011 is de ontwikkelopgave voor nieuwe natuur 
(verwerving en inrichting van natuur) vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur tussen Rijk en 
provincies. Daarbij bleek dat de opgave in het NNN, toen nog Ecologische Hoofdstructuur (EHS), voor 
Fryslân niet te realiseren was met het beschikbare budget. Overigens gold dit ook landelijk.  
 
In 2012 hebben PS in de Nota Natuer & Lanlik Gebiet besloten tot realisatie van een herijkte EHS. Het 
gaat om de natuur met internationale doelstelling (Natura 2000/KRW) en de eigen provinciale 
opgave. Voor de afronding van de eigen provinciale opgave werd besloten om een plus te financieren 
met provinciale middelen (€ 1 mln./jaar structureel).  Het betrof aankoop en inrichting van minimaal 
200 tot maximaal 500 ha in drie prioritaire gebieden (Achtkarspelen Zuid, Beekdal Koningsdiep en   
Beekdal Linde). Het Natuurpact (2014) heeft niet geleid tot aanpassing van dit besluit.  
 
GS hebben via het Program Natuer en Lanlik Gebiet 2014 – 2020 (er is een programma tot 2020 en 
een natuuropgave tot 2027) de opdracht gegeven om 1628 ha te verwerven en 4142 ha in te richten 
in de periode 2014 - 2027. Hiervan zijn 1198 ha verwerving resp. 2985 ha inrichting ten behoeve van 
de doelen Natura 2000/PAS en KRW.  
 
De provincie heeft twee mogelijkheden om nieuwe natuur te realiseren, namelijk door directe 
verwerving en inrichting (natuurontwikkeling) en via indirecte verwerving en inrichting door 
particulieren (functieverandering). 
 
  

                                                           
4 Dit komt steeds per onderdeel terug en wordt verder niet meer genoemd. Zie ook de inleiding (par. 2.1).  
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Financiën Natuurontwikkeling volgens BMC over de periode 2014 t/m 2027 en aanpassingen op BMC 

 Baten Kosten Saldo 
Analyse BMC, 2017       
Natuurontwikkeling  211.622.719 221.767.533 -10.144.814 
Aanpassingen op BMC, 2018       
Correctie indexering          506.097              506.097  

Correctie op natuurontwikkeling       3.683.932     6.487.971        -2.804.039  
Correctie op inbreng middelen pMJP       4.100.000           4.100.000  

Correctie op SAB       3.000.000        -3.000.000  

Correctie op Groenfondslening    -10.436.944       10.436.944  

Correctie op Groenfonds 2015 uit pMJP       1.304.618        -1.304.618  

Totaal   219.912.746 222.123.178        -2.210.433 

 

Financiën Functieverandering volgens BMC over de periode 2014 t/m 2027 en aanpassingen op BMC 

 
Baten Kosten Saldo 

Analyse BMC, 2017 
   Functieverandering  17.858.046 18.746.510 -888.464 

Aanpassingen op BMC, 2018    

Correctie op afroming 1% indexatie rijksmiddelen 59.787  59.787 

Totaal 17.917.833 18.746.510 -828.677 

 

Hoe is BMC tot deze bedragen gekomen  

 

Natuurontwikkeling:  

Natuurontwikkeling omvat de nog te verwerven en/of in te richten ha nieuwe natuur. Ook het 
beheer van deze nieuwe gerealiseerde natuurgronden valt onder deze opgave. Om inzicht te krijgen 
welke kosten daarmee zijn gemoeid is door de provincie een Grondexploitatie Natuur (GREX) 
ontwikkeld. In deze GREX zijn alle te verwachten inkomsten en kosten opgenomen voor de 
verwerving, de tussentijdse exploitatie, de inrichting, de verkoop en het uiteindelijke natuurbeheer. 
In de GREX-berekening is uitgegaan van een aantal standaardbedragen die periodiek worden 
getoetst op actualiteit. In de GREX is rekening gehouden met de prijs-indexatie, de rente die moet 
worden betaald op het investeringskrediet grond (IKG) en met normbedragen voor aankoop en 
verkoop grond, tussentijdse verpachting, inrichting en beheer. Zie verder ook bijlage 2.   
 
Inkomsten bestaan uit de volgende rijksmiddelen: opgavemiddelen (jaarlijks € 8,45 mln.) en de 
zogenaamde icoonmiddelen (eenmalig € 10,5 mln. in 2013). Overige inkomsten bedragen 
verkoopwinst op grond, overige bijdragen uit het vorige programma ‘provinciaal 
Meerjarenprogramma Landelijk Gebied’ (pMJP), een geprognosticeerde eigen bijdrage van 15% van 
de nieuwe terreineigenaren en eindbeheerders voor de inrichting van gronden en pachtinkomsten. 
Ook draagt de provincie zelf structureel € 1 mln. per jaar bij uit de algemene middelen.  
 
Aan de kostenkant zijn meegenomen: de waardevermindering van de ingerichte gronden (85%), de 
eigenaars- en proceskosten van de gronden die nog niet zijn ingericht, de aan- en verkoopkosten 
(zoals proceskosten en kosten door inzet van taxateurs en de notaris), de inrichtingskosten, de  
beheerkosten na inrichting en de rentekosten voor het geleende bedrag van de provincie voor het 
IKG. Zie voor een uitgebreidere uitleg van de kosten ook bijlage 2. 
 
In de GREX is een risicovoorziening van 10% van de te maken kosten voor verwerving, verpachting en 
inrichting opgenomen. In totaal bedraagt de risicovoorziening € 14 mln. op een totale omvang van 
ruim € 200 mln. voor de verwerving en inrichting. De risicovoorziening is noodzakelijk om 
tegenvallers in de verkoop/aankoop, exploitatie, prijswijzigingen en onvoorziene zaken op te vangen.  
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De provincie koopt grond via het IKG (zie ook bijlage 3). Uiteindelijk wordt de grond betaald uit de 
Natuurpactmiddelen en door de bijdrages van de kopers/eindbeheerders. Er wordt uitgegaan van 
een gemiddelde grondprijs van € 42.500. Via het IKG wordt het aankoopbedrag voorgefinancierd. 
Hiervoor rekent de provincie op het moment een rente van 2,8 %. Wanneer extra middelen ingezet 
moeten worden voor projecten waarvoor nog geen middelen beschikbaar zijn gesteld in de begroting 
en waardoor er aanspraak wordt gemaakt op provinciaal belegd vermogen brengt de provincie het 
rendementspercentage van de actuele beleggingsportefeuille in rekening. Jaarlijks wordt dit 
rentepercentage door het college bij de uitgangspuntenbegroting vastgesteld. Dit kan dus wijzigen, 
hoewel het vanwege de lange termijn-omloop stabiel te noemen is. Het gaat volgens de actuele 
inzichten voor natuurontwikkeling in de periode 2014 t/m 2027 om een bedrag van ca. € 12,6 mln. 
 
Volgens BMC zijn de tekorten bij de ontwikkelopgave te wijten aan gestegen (grond)prijzen en het 
alsnog ten laste leggen van de aflossing van het Groenfonds. In het verleden is het Rijk via het 
Groenfonds leningen aangegaan voor de provincies voor verwerving en inrichting voor natuur. Rente 
en aflossing werden aanvankelijk betaald door het Rijk, maar vanaf 1998 zijn deze gelden toegevoegd 
aan de algemene uitkering van het provinciefonds. Hiermee is de provincie verantwoordelijk 
geworden voor deze betalingen. Het gaat om een bedrag van ca.  € 1.3 mln. per jaar tot en met 2023.  
 
Functieverandering:  
Particulieren wordt de mogelijkheid geboden om hun grond om te vormen in natuur. Hier zijn twee 
tijdsvakken te onderscheiden. Namelijk voor en na het Natuurpact.  
Voor 2011 was de regeling, dat de waardedaling van de grond gedurende 30 jaar werd afbetaald.  
De uitvoering van de regeling, die nog doorloopt tot 2041, wordt door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd. Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag overgemaakt aan de 
grondeigenaar. De middelen hiervoor zijn meegenomen in het Natuurpact (functieverandering). Bij 
de overdracht van Rijk naar de provincies heeft de provincie hiervoor te weinig middelen ontvangen, 
waardoor er een tekort ontstaat van ruim € 0,8 mln. De hier gepresenteerde tabel betreft dus de 
oude regeling. Nieuwe subsidies aan particulieren voor functieverandering en inrichting maken 
onderdeel uit van ‘Natuurontwikkeling’ via de regeling Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en 
Landschap (SKNL).  
 

Aanpassingen 

Er zijn 2 correcties toegepast op het Groenfonds. 
Tot 2007 was het hiervoor genoemde bedrag voor de Groenfondsaflossing van € 1.3 mln. per jaar als 
structureel budget opgenomen in de provinciale begroting. Deze middelen zijn in 2007 tijdelijk 
gemaakt en opgenomen in het Frysk Ynvesteringsbudzjet Lânlik Gebiet (FYLG), de provinciale 
cofinanciering van het vorige programma: het provinciaal Programma Landelijk Gebied 2007 – 2014 
(pPLG). Bij het weer structureel maken van de FYLG-middelen in 2013 is deze post per abuis niet 
meer specifiek op de begroting opgenomen, terwijl rente en aflossing nog tot en met 2023 
doorlopen. De jaren 2014 en 2015 zijn nog betaald uit de middelen van het vorige programma. 
 
Vanaf 2016 zijn rente en aflossing ten laste van het Natuurpact gebracht, omdat er geen andere 
dekking meer voorhanden was.  Voor de periode 2016-2023 gaat het om totaal € 10,4 mln. Omdat de 
dekking van deze lening in essentie geen onderdeel uitmaakt van het Natuurpact wordt voorgesteld 
via de Kadernota 2019 Rente en Aflossing alsnog met terugwerkende kracht vanaf 2016 als aparte 
begrotingspost op te nemen en dit te dekken uit het begrotingssaldo. Deze aanpassing is onder 
voorbehoud van de vaststelling door PS van de begroting 2019.  
 

De tweede aanpassing op het Groenfonds betreft het feit dat in 2015 de aflossing van het 
Groenfonds nog werd betaald uit de pMJP-middelen. Dit bedrag was nog niet als kostenpost 
opgenomen in de analyse van BMC. Het gaat om € 1,3 mln. 
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Een andere aanpassing betreft een openstelling van de Subsidieregeling Agrarische 
Bedrijfsverplaatsing (SAB) die is ingezet om gronden voor natuur te kunnen vrijspelen. Hierbij gaat 
het om een bedrag met een totale omvang van € 3 mln. voor maximaal 6 bedrijfsverplaatsingen. Dit 
bedrag was niet in de GREX meegenomen. 
 
Verder is berekend hoeveel middelen vanuit andere financieringsbronnen van de provincie zijn 

ingezet voor de uitvoering van de inrichting. Het gaat dan om een bedrag van € 4,1 mln.  Het gaat 

hier om inrichtingsprojecten die voor 2011 gestart zijn in het vorige programma welke nog uitlopen 

in het Natuurpact.  Daarnaast zijn een aantal SKNL-afwaarderingen, waarvan de openstelling voor 

2014 plaatsvond, afgerond in 2014 – 2016. De dekking voor deze maatregelen komt nog uit het oude 

programma, maar de gerealiseerde hectares tellen mee voor de realisatie van de opgave.   

Aandachtspunten 

Het tempo van verwerving voor de natuuropgave is op dit moment erg laag (ca. 95 ha per jaar, 
periode 2015 t/m 2017). Dit komt enerzijds doordat in de voorgaande jaren de makkelijker te 
verwerven hectares al zijn gerealiseerd. Anderzijds zijn de agrarische ondernemers momenteel 
terughoudend in het verkopen van grond, vanwege onzekerheid over het landbouwbeleid. Ook heeft 
de grondverwerving al eerder, in de periode na de herijking van de toenmalige EHS (2011), tijdelijk 
op een laag pitje gestaan. Hierdoor had men in de gebiedsontwikkeling tijd nodig om weer op te 
starten.     
 
Het provinciaal beleid voor grondverwerving in het NNN is om alleen op basis van vrijwilligheid grond 
te verwerven en onteigening niet als instrument in te zetten.  
 
De provincie zal haar in eigendom hebbende gronden verkopen aan de eindbeheerder, wanneer de 
inrichting voor natuur klaar is. Als verkoop erg lang gaat duren of zelfs niet lukt dan zal de provincie 
het beheer om de ingerichte natuur te behouden zelf moeten organiseren en betalen. Dit betekent 
een extra kostenpost voor de provincie, want overheden zijn uitgesloten van het verkrijgen van 
beheervergoedingen.  
 

2.5. Natuurbeheer 
 

Opgave  

In 2017 besloeg het natuurbeheer binnen het NNN ruim 60.000 ha. Terreineigenaren of erfpachters 
kunnen -vanaf een jaar nadat de gronden zijn afgewaardeerd en ingericht als natuur- een aanvraag 
indienen voor een vergoeding voor natuurbeheer op basis van het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap (SNL). Het SNL is een door Europa goedgekeurde regeling.  Binnen het natuurbeheer zijn 
de recreatietoeslag en de toeslag schapen, in Fryslân respectievelijk op ongeveer 43.000 ha en 
ongeveer 218 ha belegd. Bij het natuurbeheer hoort ook monitoring van de natuurkwaliteit in de 
betreffende terreinen (kort: monitoring SNL). 
 
Ook buiten het NNN liggen natuurgebieden die beheerd worden via de SNL. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld een aantal weidevogelreservaten. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 1,32 mln. 
beschikbaar uit de Natuurpactmiddelen. Hiermee wordt voor 3155 ha een beheervergoeding 
uitgekeerd. Dit is budget dat tevens bedoeld is voor soortenbeleid. Zo is er de afgelopen jaren een 
aantal otterknelpunten mee opgelost.  
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Financiën volgens BMC over de periode 2014 t/m 2027 en aanpassingen op BMC 

 
Baten Kosten Saldo 

Analyse BMC, 2017    

Natuurbeheer binnen het NNN (incl. monitoring)   188.140.392 216.963.539 -28.823.146 

Aanpassingen op BMC, 2018    

Correctie op korting 30%  22.603.148 -22.603.148 

Correctie op afroming 1% indexatie rijksmiddelen         686.857        686.857 

Totaal  188.827.249 239.566.687 -50.739.437 

 

 
Baten Kosten Saldo 

Analyse BMC, 2017    
Natuurbeheer buiten het NNN 20.321.225 18.405.027 1.916.198 

Aanpassingen op BMC, 2018    

Correctie op afroming 1% indexatie rijksmiddelen         68.033        68.033 

Totaal 20.389.258 18.405.027 1.984.231 

 

Hoe is BMC tot deze bedragen gekomen 

De provincie heeft voor natuurbeheer bij de decentralisatie van het Rijk structureel te weinig 
middelen gekregen. Het gaat om jaarlijks een bedrag van ca € 3 mln. Verder draagt de provincie 
jaarlijks € 7,1 mln. (prijspeil 2014) uit eigen middelen bij aan natuurbeheer, conform de gemaakte 
afspraken in het kader van het Natuurpact. 
 
De bedragen voor natuurbeheer en monitoring SNL zijn gebaseerd op de normkostenvergoeding, 
zoals deze in de Index natuur en Landschap is vastgesteld door het IPO. Het betreft 
standaardkostprijzen per beheertype. Provincies hebben bij het Natuurpact met de tbo’s 
afgesproken dat 75% hiervan wordt vergoed (was daarvoor 84%). Tbo's en particuliere 
natuurbeheerders ontvangen gelijke bedragen per beheertype. Verder is in IPO-verband afgesproken 
dat indexering wordt toegepast in de beschikkingen die vanaf 2014 zijn afgegeven.  
 
In de Nota Natuer en Lanlik Gebiet (2012) was de beleidsinzet om de kosten voor natuurbeheer al 
voor 2016 met 30% terug te dringen. Omdat dit niet gelukt is, is BMC er in de berekeningen van 
uitgegaan dat deze korting van 30% na afloop van de huidige beheercontracten kan worden 
gerealiseerd. 
   
In de Natuurpactmiddelen is een bedrag voor monitoring en rapportage SNL van ca. € 1 mln. voor 
Fryslân opgenomen. Dit bedrag is, conform IPO5-afspraken, noodzakelijk voor de rapportage en 
monitoring die door het IPO /BIJ12 in het kader van de landelijke rapportage worden gemaakt. Dit 
bedrag wordt jaarlijks bij de provincie in rekening gebracht. Hierdoor zijn geen rijksmiddelen voor de 
provincie beschikbaar voor de monitoring en rapportage voor de doelen Natura 2000 en Agrarisch 
Natuurbeheer (zie bij de desbetreffende paragrafen).  Deze kosten voor provinciale monitoring 
leiden dus tot een tekort. 
 
Voor 2014 werd de subsidieregeling voor natuurbeheer door de RVO uitgevoerd en werd per 

beheerder een subsidie afgegeven. Vanaf 2014 geeft de provincie zelf de Lumpsum subsidies af en 

vindt subsidiëring plaats aan natuurcollectieven en gecertificeerde natuurbeheerders. Particuliere 

beheerders kunnen zich aansluiten bij een natuurcollectief. Een klein deel van de particulieren heeft 

                                                           
5 Interprovinciaal Overleg 
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nog een overeenkomst lopen bij de RVO. Deze overeenkomsten lopen nog tot maximaal 2020. Na het 

aflopen van deze contracten kunnen deze via de natuurcollectieven worden verlengd.  

Ieder jaar kunnen bij de Openstelling Natuurbeheerplan verzoeken voor aanvullingen op de 

beheercontracten worden ingediend tot aan een bepaalde grens. Verder wordt bij een SKNL-

beschikking na akte passering van de Kwalitatieve Verplichting (KV) de mogelijkheid geboden op de 

percelen met een KV natuurbeheer af te sluiten.  

De decentralisatie in 2014 van natuur ging gepaard met de overgang van een kasstelsel (Rijk) naar 
een lasten-batenstelsel (provincies). In een kasstelsel worden kosten van een voorgaand jaar pas 
betaald in het jaar erna. In het lasten/batenstelsel moeten kosten betaald worden in het jaar waarin 
ze gemaakt worden. Dit heeft tot gevolg dat de kosten na de decentralisatie in 2014 in één jaar 
boekhoudkundig gezien twee keer gerekend moeten worden: namelijk de kosten voor de natuur 
beheervergoeding die het Rijk dus niet meer betaald heeft voor het jaar 2013 en de kosten voor de 
beheervergoedingen die de provincie in 2014 heeft gemaakt. Het gaat dan om een bedrag van € 14 
mln. Voor ca € 8 mln. heeft de provincie dit opgelost door deze extra kosten ten laste van het vorige 
programma te brengen. Resteert voor de provincie een extra uitgave van ca. € 6 mln. als gevolg van 
deze kasschuif.  
 

Aanpassing 

De hierboven genoemde 30% bezuiniging op natuurbeheer is vanwege gemaakte afspraken in IPO-
verband moeilijk te realiseren en blijft vooralsnog vastzitten op de al eerder landelijk afgesproken 
bezuiniging van 9%.  Landelijk was namelijk de beheervergoeding van 84% naar 75 % teruggebracht. 
Op grond hiervan zijn de kosten in de actuele businesscase natuur doorgerekend zonder de korting 
van 21%. Dit betekent dat de kosten en daarmee het totale tekort € 22,6 mln. hoger worden 
 

Aandachtspunten  

Beheercontracten worden telkens afgesloten voor een periode van zes jaar. Veranderingen kunnen 
pas worden doorgevoerd op het moment dat een contract opnieuw wordt afgesloten.  Jaarlijks 
kunnen door middel van een openstelling nieuwe of aanvullende beheercontracten worden 
afgesloten (bijvoorbeeld op basis van SKNL) en continuering van aflopende contracten. 
 

2.6. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer  
 

Opgave 

Sinds 2016 is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) op een nieuwe leest geschoeid. De 
uitvoering van het ANLb geschiedt op basis van collectieve gebiedsplannen. Zo’n gebiedsplan wordt 
opgesteld en uitgevoerd door een agrarisch collectief. In Fryslân zijn zeven agrarische collectieven 
actief. Zij voerden in 2017 agrarisch natuurbeheer op ruim 18.000 ha. Binnen het agrarisch 
natuurbeheer worden vier soorten leefgebieden onderscheiden met elk hun eigen doelsoorten en 
beheerpakketten. Het agrarisch natuurbeheer werkt, net als natuurbeheer met zesjarige 
beheercontracten tussen provincie en collectief. Voor de beheerperiode 2016-2021 is er per jaar € 14 
mln. (vanaf 2018 € 14.57 mln. i.v.m. extra POP 3 middelen voor weidevogels, nog niet in de 
programmering verwerkt) beschikbaar. Dit bedrag is inclusief de door de collectieven te verrichten 
beheermonitoring. Verreweg de meeste contracten liggen op weidevogelbeheer in het leefgebied 
open grasland. De stand van zaken voor de leefgebieden in Fryslân in 2018 is: 

• Open grasland: 15.065 ha     

• Droge dooradering:   444 ha   

• Natte dooradering:  412 ha   

• Open akker: 271 ha.    
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Financiën volgens BMC over de periode 2014 t/m 2027 en aanpassingen op BMC 

 
Baten Kosten Saldo 

Analyse BMC, 2017    

Agrarisch natuurbeheer (incl. 75% POP3)  222.903.895 233.480.845 -10.576.950 

Aanpassingen op BMC, 2018    

Correctie op afroming 1% indexatie rijksmiddelen         208.438         208.438 
Totaal  223.112.333 233.480.845 -10.368.512 

 

Hoe is BMC tot deze bedragen gekomen 

Het ANLb wordt voor 75% uit Europese middelen gefinancierd, via POP 3. De overige 25% betreft 
rijksmiddelen uit het Natuurpact. 
 
Het tekort op ANLb is onder meer ontstaan doordat de provincie verplichtingen voor ANLb 
beleidsmonitoring heeft en daar kosten voor maakt. Het gaat voor de periode 2014 – 2027 om ca. € 3 
mln. Daarnaast is de rijksbijdrage voor de uitvoeringskosten ontoereikend. Deze uitvoeringskosten 
bestaan uit de inzet van de RVO voor wat betreft betalingen en eindbeschikking en de inzet van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de controles in het veld. Tot 2027 bedraagt 
het tekort daarvoor ca. € 5 mln.  
 
Voor de transitie van het oude naar het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer zijn kosten gemaakt, 
vooral door IPO en RVO, die ten laste van de provincie komen. Deze mogen betaald worden uit de 
middelen van het Natuurpact, maar veroorzaken daarmee een deel van het totale tekort van de 
natuuropgave, namelijk € 5 mln. Deze kosten waren bij de decentralisatie onvoldoende bekend.  
Er is in het Natuurpact afgesproken dat kosten voor de provinciale beleidsmonitoring ANLb en 
transitiekosten niet uit de ANLb-middelen mogen worden betaald. Deze kosten drukken dus op het 
overige budget.   
 
De kasschuif is ook hier een oorzaak van het tekort. Het gaat hier om een bedrag van € 3,5 mln. Zie 
voor een nadere toelichting in paragraaf 2.3.  
 
Doordat deze activiteiten ten laste komen van het Agrarisch natuur en landschapsbeheer ontstaat 
het geprognosticeerde tekort voor ANLb in totaal ruim € 10 mln.  
 

Aandachtspunten 

Op grond van de verdeling van de Natuurpactmiddelen wordt aan Fryslân voor het ANLb € 14 mln. 
per jaar toebedeeld. Het is nog niet duidelijk hoeveel de werkelijke kosten van RVO en de NVWA 
bedragen. Er is nog € 1 mln. onvoorzien opgenomen in de transitiemiddelen voor het oude naar het 
nieuwe stelsel dat wordt ingezet voor eventuele onverwachte uitgaven.  

 

2.7. Overige onderdelen uitvoeringsprogramma natuur  
 

Schadepreventie en -bestrijding door wilde dieren (Faunafonds) 
Voor ondernemers die schade leiden als gevolg van wilde dieren heeft de provincie een 
schaderegeling. Hiervoor is in het Natuurpact voor de periode 2014 – 2027 een budget van € 155 
mln. gereserveerd. Provincie Fryslân heeft daarbovenop voor de periode 2014 – 2017 een bedrag 
beschikbaar gesteld van € 9 mln. In Fryslân gaat het overwegend om schade door ganzen en in 
beperkte mate andere wilde dieren (zoals dassen). Met het provinciaal ganzenbeleid wordt beoogd 
de ganzenschade terug te dringen.  
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Financiën volgens BMC over de periode 2014 t/m 2027 en aanpassingen op BMC 

 Baten Kosten Saldo 
Analyse BMC, 2017       
Faunafonds 163.373.433 160.105.768 3.267.665 
Aanpassingen op BMC, 2018       
Correctie op afroming 1% indexatie rijksmiddelen        550.450        550.450 
Totaal 163.923.883 160.105.768 3. 818.115 

 

Hoe is BMC tot deze bedragen gekomen 

Op grond van de verdeling van de Natuurpactmiddelen wordt aan Fryslân voor het Faunafonds 
jaarlijks € 10,5 mln. nominaal toebedeeld.  Door het toepassen van de indexering wordt dit bedrag 
voor de periode 2014 - 2027 uiteindelijk ruim € 154 mln. Daarnaast heeft de provincie zelf gedurende 
de periode 2014 –2017 in totaal nog een bedrag van € 9,5 mln. beschikbaar gesteld.  
 

Aandachtspunten 

Bij het Faunafonds gaat het om schadevergoeding. De schade kan van jaar tot jaar variëren. Als in 
enig jaar de schade lager uitvalt dan het aan Fryslân toebedeeld bedrag dan wordt het overgebleven 
bedrag vooreerst op dit doel vastgehouden (Fryske Guozzeoanpak 2017 -2020, PS 12 juli 2017). Dit 
omdat het niet te voorspellen is hoeveel schade er jaarlijks moet worden uitgekeerd. 

 
Uitvoering Wet Natuurbescherming 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Voor de uitvoering van de wet heeft 
de provincie de bevoegdheid gekregen om vrijstellingen, ontheffingen en vergunningen te verlenen 
voor gebiedsbescherming, soortenbescherming, schadebestrijding en behoud van houtopstanden. 
Daarnaast heeft de provincie de rol van toezichthouder en handhaver. Ook voor 2017 voerde de 
provincie een deel van soortgelijke wettelijke taken uit volgens de toen geldende Natuurbescherm-
ingswet. Sinds 2017 is er echter een aantal extra taken van het Rijk naar de provincies overgegaan. 
Het betreft met name taken uit de daarvoor geldende Boswet en Flora- en Faunawet. In het 
Natuurpact zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van deze taken (personele 
inzet). 
 

Financiën volgens BMC over de periode 2014 t/m 2027 en aanpassingen op BMC 

 
Baten Kosten Saldo 

Analyse BMC, 2017    
Natuurwet 8.005.331 6.955.732 1.049.599 

Aanpassingen op BMC, 2018    

Correctie op afroming 1% indexatie rijksmiddelen      26.801       26.801 

Aanpassing indexering kosten      137.900   -137.900 
Totaal 8.032.132  7.093.632    938.500 

 

Hoe is BMC tot deze bedragen gekomen 

Deze middelen worden ingezet voor uitvoeren van toezicht en de extra taken. Inkomsten komen, 
naast de Natuurpactmiddelen vooral uit leges voor de aanvraag van vergunningen en ontheffingen.  
Vooralsnog wordt hier geen tekort voorzien, maar in verband met onvoorziene zaken houdt de 
provincie deze reserve vooreerst aan. 
 

Proces natuur  
De proceskosten voor de uitvoering van het Natuurpact bestaan uit algemene kosten, zoals kosten 
voor onderzoeken en aanschaf programmatuur, en uit de inzet van personeel en inhuur externen. 
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Financiën volgens BMC over de periode 2014 t/m 2020 en aanpassingen op BMC 

 
Baten Kosten Saldo 

Analyse BMC, 2017    

Proces Natuur 1.404.923 7.184.923 -5.780.000 

Aanpassingen op BMC, 2018    

Geen    

Totaal 1.404.923 7.184.923 -5.780.000 

 

Hoe is BMC tot deze bedragen gekomen 

Proces Natuur omvat twee onderdelen. Ten eerste is uit de provinciale middelen voor de periode 
2014 – 2017 extra algemeen procesgeld à € 500.000,- jaarlijks beschikbaar gesteld om het 
programma te operationaliseren. Deze middelen vallen buiten het Natuurpact en het deel dat in een 
jaar niet wordt besteed vloeit aan het eind van jaar terug naar de algemene middelen. In totaal is er 
van de beschikbaar gestelde € 2 mln. uiteindelijk € 1,4 mln. ingezet, dit bedrag komt in de 
bovenstaande tabel terug bij de baten. 
 
Daarnaast is door PS in 2015 besloten om 3% van het totale rijksbudget voor de uitvoering van het 
Natuurpact af te romen voor een periode van 6 jaar: dit betekent voor de periode 2015 t/m 2020 
jaarlijks een bedrag van € 960.000,-. Dit budget is uitsluitend bedoeld voor extra personele inzet om 
het Natuurpact te kunnen uitvoeren. Middelen hiervan die in een jaar niet worden besteed, blijven 
beschikbaar voor andere doelen uit het Natuurpact. Het is nog niet duidelijk hoe hiermee na 2020 
wordt omgegaan. 

 
Provinciaal weidevogelbeleid 
Het huidige provinciale beleid is uitgewerkt in de Weidevogelnota 2014-2020 (PS, 25 juni 2014). De 

opgave voor 2020 is: de realisatie van 40.000 ha weidevogelkernen binnen de op te richten 

weidevogellandschappen en een bijbehorende gruttopopulatie van 10.000 broedparen.  

Financiën volgens BMC over de periode 2014 t/m 2020 en aanpassingen op BMC 

 
Baten Kosten Saldo 

Analyse BMC, 2017    

Weidevogels  6.666.936 6.666.936 0 

Aanpassingen op BMC, 2018    

Afronding 333.064 333.064 0 

Totaal   7.000.000 7.000.000  0 

 

Hoe is BMC tot deze bedragen gekomen 

Het Friese weidevogelbeleid wordt grotendeels uitgevoerd via natuurbeheer (weidevogelreservaten) 
en agrarisch natuurbeheer, met financiering uit het Natuurpact. Zie bij de betreffende paragrafen 2.5 
en 2.6. De in deze paragraaf weergegeven middelen betreffen provinciale middelen die bovenop het 
Natuurpact door de provincie beschikbaar worden gesteld voor extra weidevogelmaatregelen zoals 
onderzoek, educatie en inrichting voor biotoopverbetering. Dit betreft dus een provinciale plus. 
 

2.8. Aangepast financieel overzicht analyse BMC  
 
In tabel 2.1 is een aangepast totaaloverzicht van de financiële situatie van de Friese natuuropgave 
2014 – 2027 opgenomen. De tabel is een combinatie van de oorspronkelijke BMC-berekening (BMC-
rapport, pag. 22) en de in de paragrafen 2.3 t/m 2.7 van dit rapport aangegeven aanpassingen. Het 
uiteindelijk tekort voor de natuuropgave bedraagt volgens deze nieuwe inzichten € 63,8 mln. 
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Tabel 2.1. Aangepast financieel overzicht Friese natuuropgave 2014 – 2027. 

 
Baten Kosten Saldo 

Natura 2000 / PAS 56.754.559 57.374.853 -620.295 

Natuurontwikkeling 219.912.746 222.123.178 -2.210.433 

Functieverandering 17.917.833 18.746.510 -828.677 

Natuurbeheer binnen het NNN (incl. monitoring)   188.827.249 239.566.687 -50.739.437 

Natuurbeheer buiten het NNN 20.389.258 18.405.027 1.984.231 

Agrarisch natuurbeheer (incl. 75% POP3) 223.112.333 233.480.845 -10.368.512 

Faunafonds 163.923.883 160.105.768 3.818.115 

Natuurwet 8.032.132 7.093.632 938.500 

Proces Natuur 1.404.923 7.184.923 -5.780.000 

Weidevogels 7.000.000 7.000.000 0 

Totaal   907.274.916  971.081.422 - 63.806.507 

 

2.9. Effect op liquiditeit 
 
Liquiditeit geeft aan of er voldoende middelen beschikbaar zijn om de kosten te betalen. Uit de 
analyse blijkt dat de provincie geen acute liquiditeitsproblemen heeft voor de Friese natuuropgave 
2014-2027. Dat heeft te maken met financiële uitgaven en verplichtingen in de afgelopen en in de 
paar komende jaren.  In figuur 2.1. is de ontwikkeling van de liquiditeit over de jaren te zien. De 
figuur laat zien dat er binnen het huidige programma voldoende liquiditeit is tot 2021. Daarna zijn er 
onvoldoende middelen om de uitvoering te financieren. 
 

 
Figuur 2.1 Ontwikkeling van de liquiditeit van het huidige, gecorrigeerde, programma. 
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3. Oplossingsrichtingen: naar haalbaar en betaalbaar 
 

3.1. Inleiding  
De analyse van BMC gaat over de natuuropgave 2014-2027 en het programma Natuer en Lanlik 
Gebiet (2014 – 2020). Dat programma geeft uitvoering aan de keus van PS indertijd voor het 
zogenaamde scenario 2 plus in de Nota Natuer en Lanlik Gebiet (27 juni 2012). Deze ambitie uit 2012 
komt -naast het beheer van natuurgebieden- kortweg neer op de uitvoering van de internationale 
natuuropgave en de provinciale opgave in drie prioritaire gebieden (Koningsdiep, Lindevallei en 
Achtkarspelen-zuid). Verder gaat het in het genoemde uitvoeringsprogramma om aanvullende 
afspraken in het Natuurpact (2013/2014). Hierbij moet gedacht worden aan de uitvoering van een 
vijftal icoonprojecten (natuurontwikkeling) en afspraken over agrarisch natuurbeheer. 
 
Uit de analyse van BMC blijkt dat er, na aanpassing, een tekort op het huidige uitvoeringsprogramma 
van € 63,8 mln. is, gerekend over de gehele programmaperiode (zie hoofdstuk 2). Dit tekort is de 
situatie bij ongewijzigde uitvoering. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op mogelijke oplossingen 
om het tekort in te lopen. Deze oplossingen, knoppen om aan te draaien, zijn beoordeeld op 
haalbaarheid. Binnen één van die knoppen, de ontwikkelopgave, zijn verschillende scenario's 
denkbaar. Deze zijn uitgewerkt en beoordeeld. Het hoofdstuk eindigt met een risico-paragraaf.  
 

3.2 Oplossingen om het tekort terug te dringen 
 
BMC heeft oplossingsrichtingen aangedragen om het tekort terug te dringen. Door middel van 
discussie met interne en externe betrokkenen uit de ervaringspraktijk zijn daar door de provincie 
extra oplossingen aan toegevoegd, ten einde een zo breed mogelijk spectrum aan oplossingen te 
hebben. 
 
 BMC adviseert om in te zetten op een aanpak in vier parallelle trajecten: 

Oplossingsrichting 1 – Uitwerken thema’s Natuur en maatschappij en Natuur en economie: 
Uitwerking met de mienskip met als doel om met de beschikbare middelen een zo groot 
mogelijk doelbereik te realiseren. Deze thema’s komen voort uit het Natuurpact en hebben 
ook landelijke aandacht in het kader van de uitwerking van de aanbevelingen van het PBL uit 
de Lerende Evaluatie Natuurpact. 
 

Oplossingsrichting 2 – In gesprek gaan met het Rijk: 
samen met andere provincies in gesprek gaan met het Rijk over de haalbaarheid van de 
natuuropgave in het licht van de beschikbare middelen, met als doel om opgave en middelen 
in evenwicht te brengen. Geconstateerd kan worden dat er te weinig geld vanuit het rijk met 
het Natuurpact naar de provincies is meegekomen (zie ook hst. 2. 
 

Oplossingsrichting 3 – Uitwerken indicatieve optimalisatiemogelijkheden BMC: 
met de mienskip uitwerken van de in het rapport van BMC opgenomen indicatieve 
optimalisatiemogelijkheden om op basis van de beschikbare middelen een zo groot mogelijk 
doelbereik te realiseren.  
 

Oplossingsrichting 4 – Extra inzet provinciale middelen: 
anticiperen op een bestuurlijke afweging of het realiseren van provinciale ambities op het 
gebied van natuur mag leiden tot extra inzet van provinciale middelen. 

 
 



 

22 
 

 
Vooraf is een aantal uitgangspunten en overwegingen met betrekking tot de natuuropgave 
gehanteerd: 

• De provincie Fryslân realiseert minimaal de internationale natuuropgave, te weten KRW-
doelen en Natura 2000/PAS-doelen (wettelijke taak provincie); 

• De biodiversiteit en daarmee gepaard gaande gunstige staat van instandhouding van 
minimaal de wettelijk beschermde soorten moeten behouden blijven (soortenbescherming is 
een wettelijke taak provincie); 

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

• Doorzetten met het vernieuwde ANLb biedt kansen voor soorten in agrarisch gebied. Ook 
voor gebieden die via ANLb worden beheerd, geldt dat soorten gebaat zijn bij continuïteit 
van beheer; 

• De provincie wil de mienskip meer betrekken bij de uitvoering van natuur- en 
landschapsbeleid en de voorheen sterke scheiding tussen natuur en landbouw doorbreken, 
naar een meer integrale natuurinclusieve benadering van het agrarisch gebied om daarmee 
meer maatschappelijk en ecologisch rendement te halen; 

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

• Het financieel tekort moet nu teruggedrongen worden, het probleem wordt niet naar achter 
geschoven. Oplossingen moeten zo veel mogelijk binnen bestaande budgetten plaatsvinden. 

 
De oplossingen van BMC voor het terugdringen van het financieel tekort en de extra door de 
provincie opgevoerde oplossingen zijn onderzocht op haalbaarheid. Er is daarbij naar de volgende 
aspecten gekeken: kwalitatieve dan wel kwantitatieve consequenties voor de natuuropgave, 
afspraken van de provincie binnen het Natuurpact en/of afspraken met externe partners, financiële 
effecten en juridische consequenties, vertaalbaarheid naar maatregelen. 
 
Bij de uitwerking bleken de oplossingen in te delen in drie categorieën: maatregelen die direct 
uitvoerbaar zijn, maatregelen die nader uitgewerkt moeten worden en maatregelen die op voorhand 
niet wenselijk zijn. Hiermee is een aantal maatregelen direct afgeschreven. Wenselijkheid van de 
maatregelen in de andere twee categorieën maatregelen is een zaak van nadere afweging en de 
omvang van het totale programma met maatregelenpakket. Daadwerkelijke realisatie hangt mede af 
van de rol die andere partijen uit de Friese samenleving kunnen en willen oppakken bij de uitvoering 
van het natuurbeleid. Tevens is het provinciaal gewenste tijdspad voor het terugdringen van het 
financieel tekort bepalend. De provincie heeft geen acute liquiditeitsproblemen, het tekort gaat rond 
2021 spelen. Zodoende is er nog tijd om een gedegen maatregelenpakket op te zetten voor de 
uitvoering van het (nieuwe) natuurbeleid.  
 
Hierna wordt kort ingegaan op de verschillende oplossingen van BMC en aanvullingen door de 
provincie. De indeling in genoemde categorieën is te beschouwen als een voorstel. Zie bijlage 3 voor 
een uitgebreidere toelichting op de oplossingsrichtingen. 
 
Maatregelen direct uitvoerbaar 

• Goedkoper natuurbeheer – Bij de decentralisatie in 2011 zijn er onvoldoende middelen 
beschikbaar gekomen om de kosten van het natuurbeheer te dekken. In de Nota Natuer en Lanlik 
Gebiet is daarom besloten te streven naar een bezuiniging op het natuurbeheer van 30%. Door 
landelijke afspraken bij het Natuurpact over de financiering van natuurbeheer is tot nu toe 9% 
besparing gerealiseerd, hetgeen ook is vastgelegd in het SNL. Hiermee zijn tegelijk de mogelijk-
heden beperkt om verder te bezuinigen. Onderzocht is of het natuurbeheer in Friesland overal 
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leidt tot de gewenste natuurkwaliteit en zo niet of het duurzamer en/of goedkoper kan. Het 
onderzoek is een quickscan. Er wordt op dit onderdeel een geringe besparing (globale prognose € 
4 mln. t/m 2027) voorzien door het aanpassen van natuurdoelen6. Hiermee wordt echter geen 
30% bezuiniging gehaald.  

• Verkleinen ontwikkelopgave nieuwe natuur – Door de ambitie voor het aantal ha. te realiseren 
nieuwe natuur aan te passen in het uitvoeringsprogramma is een besparing mogelijk. Als 
vuistregel geldt daarbij dat elke 14 ha € 1 mln. oplevert. Uitvoering van deze maatregel is 
voorstelbaar in diverse varianten, waarbij de prioriteit op natuurdoelen, fysieke mogelijkheden 
en onmogelijkheden in daadwerkelijke gebieden, afspraken met partijen een rol spelen. 

• Verkopen provinciale gronden – Wanneer een prioriteit gelegd wordt bij het realiseren van 
vooral internationale natuurdoelen via KRW en Natura 2000 is het verkopen van gronden in 
provinciaal bezit binnen het NNN een optie. Het zou dan gaan om provinciale gronden prioriteit 3 
en 4 in het NNN die nog niet zijn ingericht en dus (als landbouwgrond) kunnen worden verkocht. 
Volgens eerste berekeningen zou het gaan om 161 hectare. Dit brengt ruim € 6.8 mln. op, 
uitgaande van een grondprijs van €42.500 per hectare.     

 
Maatregelen nader uit te werken 

• Extra financiering rijk – Het Natuurpact is een afspraak tussen IPO en Rijk. In het Natuurpact is 
afgesproken dat er driejaarlijks een evaluatie plaatsvindt, wat aanleiding kan zijn om met elkaar 
in gesprek te gaan over het Natuurpact. De tweede evaluatie start in 2018 en komt gereed in 
2019. De provincie zal zich inzetten om in deze evaluatie de tekorten bespreekbaar te maken. 

• Cofinanciering EU – Op projectbasis lukt het soms om, met partners, Europese cofinanciering (los 
van POP3) te krijgen. Een voorbeeld is het Life+ project in de Alde Feanen, dat momenteel loopt 
en dat zich richt op het uitvoeren van herstelmaatregelen. Het aanvragen van Europese 
cofinanciering vraagt veel inspanning, zonder garantie op succes. Ook is de frequentie dermate 
laag, dat de provincie het niet verantwoord vindt om dit als maatregel in te boeken. De provincie 
zet zich in om, waar mogelijk én kansrijk, bij projecten Europese cofinanciering te zoeken.  

• Financiering door derden – Financiering door derden vindt plaats in de praktijk, maar dan bij 
provinciale partners (bijvoorbeeld door de Postcodeloterij, die It Fryske Gea en 
Natuurmonumenten ondersteunt). Over deze middelen heeft de provincie geen controle en 
daarom vindt zij het niet verantwoord om dit als maatregel in te boeken.  

• Goedkoper inrichten - Voor de inrichting van nieuwe natuur wordt gewerkt met normkosten. 
Soms kan een natuurdoel echter op verschillende wijzen worden bereikt. Goedkoper inrichten 
lijkt mogelijk maar is sterk afhankelijk van het betreffende natuurdoel en is maatwerk per 
project.  

• Realisatie van natuur op alternatieve manieren – De eerste lerende evaluatie van het 
Natuurpact (zie ook bijlage 2) laat zien dat provincies aan het experimenteren zijn met 
alternatieve manieren om natuur te realiseren. Het kan daarbij gaan om natuur in het NNN maar 
ook om natuur daarbuiten. Provincies hebben met het Natuurpact namelijk de verantwoordelijk 
gekregen voor biodiversiteit in de hele provincie. Daarbij wordt dit niet gezien als een bezuiniging 
maar als manieren om de verbinding tussen natuur en maatschappij en natuur en economie te 
vergroten. En om bij te dragen aan biodiversiteit in de brede zin. In het Natuurpact hebben de 
provincies hierover ook afspraken met het Rijk gemaakt. Hier wil de provincie –mede in het licht 
van de op te stellen Omgevingsvisie- nader handen en voeten aan geven. 

• Bijdrage terreinbeheerders bij inrichting naar 15% - Bij het Natuurpact is met de 
manifestpartijen afgesproken dat zij een substantiële bijdrage zullen leveren aan de inrichting 
van nieuwe natuur. In het huidige programma en in de analyse van BMC wordt er al vanuit 
gegaan dat deze bijdrage wordt gerealiseerd. De provincie ze zich in om met de 

                                                           
6 Bron: rapport Altenburg en Wymenga, nog in voorbereiding. 
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terreinbeheerders deze afspraak, gemaakt bij het Natuurpact, te realiseren. Doordat deze 
bijdrage al is opgenomen in de berekeningen vormt ze ook een risico wanneer niet (volledig) 
gerealiseerd. Een beheersmaatregel kan dan zijn om het aantal ha. verder terug te brengen. 

 
Maatregelen niet wenselijk geacht 

• Verlagen recreatievergoeding - Gezien het belang van natuurgebieden voor recreatie (zowel 
voor de Friese mienskip als voor toerisme) acht de provincie het niet wenselijk de 
recreatievergoeding te verlagen. Momenteel gaat het om een oppervlakte van 43.000 ha en een 
budget van €1,46 mln. per jaar. In IPO-verband is de recreatietoeslag per 1 januari 2018 herzien 
en overgegaan in een openstellingsbijdrage welke 20 euro/ha hoger (totaal € 860.000) uitvalt 
dan de huidige vergoeding. De nieuwe opstellingsbijdrage moet de provincie nog vertalen naar 
de uitvoeringspraktijk, waarbij een besluit zal worden genomen of het budget wordt opgehoogd 
of de nieuwe openstellingsbijdrage binnen het huidige budget wordt uitgevoerd.  Hierover gaat 
de provincie met de natuurbeheerders in gesprek.  

• Terugdraaien besluit proceskosten provincie - PS hebben besloten om voor het eerste deel van 
de programmaperiode (2015 t/m 2020) de inzet van een deel van het provinciaal personeel ten 
laste te brengen van het natuurprogramma (kosten € 6 mln.). Deze inzet is nodig voor het 
opstarten van het uitvoeringsprogramma natuur en er zijn geen andere middelen voor 
beschikbaar. Hiermee stoppen, zou betekenen dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is of 
dat andere middelen beschikbaar moeten worden gesteld, wat ten koste zou gaan van andere 
activiteiten. 

• Beëindigen of verlagen van de rente op middelen IKG – Voor de verwerving van grond voor 
natuur werkt de provincie met een Investeringskrediet Grond. Hiervoor worden provinciale 
middelen ingezet, omdat de provincie vanwege eigen kapitaal hiervoor niet mag lenen op de 
markt. Beleid is dat wanneer er aanspraak wordt gemaakt op provinciaal belegd vermogen 
daarvoor het rendementspercentage van de huidige beleggingsportefeuille in rekening wordt 
gebracht. Gezien de consequenties voor de meerjarenbegroting lijkt een renteverlaging of 
alternatieve financiering niet haalbaar. 

• Vertraagde uitvoering van de ontwikkelopgave - Door uitstel van verwerving en inrichting 
worden kosten later gemaakt en starten beheerkosten ook later. Geconstateerd kan echter 
worden dat in de praktijk de uitvoering al langzamer verloopt dan gepland. Daarmee vormt het 
tempo van uitvoering al een risico, namelijk dat de provincie de middelen, naar mening van het 
Rijk niet gericht genoeg of te traag heeft ingezet, en daar bestuurlijk op wordt aangesproken. 
Door een bewust vertraagde uitvoering of stillegging neemt dat risico alleen maar toe. In Fryslân 
zijn gebiedscommissies voor de provincie aan het werk en zijn in gesprek met grondeigenaren 
over verkoop. Er zijn verwachtingen gewekt en toezeggingen gedaan. Dit proces opnieuw (in 
2010 bij de decentralisatie heeft het ook stil gelegen) enkele jaren stoppen wordt niet wenselijk 
geacht. 

• Kosten monitoring door provincie omlaag brengen – De monitoringskosten vallen hoger uit dat 
ingeschat bij het afsluiten van het Natuurpact. Dit wordt met name veroorzaakt door de kosten 
van BIJ12. De provincie ziet geen kansen om de kosten substantieel omlaag te brengen. 

• Niet langer beheren van natuur buiten het NNN - Natuurbeheer buiten de EHS is een afspraak in 
het Natuurpact. In Fryslân worden het beheer van een aantal weidevogelreservaten, kleine maar 
soortenrijke natuurterreintjes en landschapselementen buiten het NNN uit dit budget 
gefinancierd. Deze terreinen leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in het landelijk 
gebied (buiten het NNN). Stopzetten van de beheervergoeding voor weidevogelreservaten is 
strijdig met het Friese weidevogelbeleid. Wel moet de relatie met natuur binnen het NNN steeds 
bekeken worden.  

• Bezuinigen op agrarisch natuurbeheer – Het ANLb is vastgelegd in contracten voor 6 jaar (2016 
t/m 2021). Een eventuele bezuiniging kan daarom pas ingaan per 2022. Driekwart van de 
financiering voor het agrarisch natuurbeheer bestaat uit Europese cofinanciering (POP3). Over de 
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financiering van de volgende periode is nog geen duidelijkheid.  Deze is afhankelijk van onder 
andere de ontwikkelingen in het Europese landbouwbeleid. Het is wel wenselijk om de periode 
na 2021 het ANLb goed tegen het (nieuwe) licht te houden. 

• Extra financiering door de provincie - De door BMC voorgestelde oplossing van extra financiering 
door de provincie is, buiten de reparatie van de Groenfondslening (zie hoofdstuk 2), niet 
meegenomen als oplossingsrichting. Er is uitgegaan van oplossingsrichtingen binnen het 
bestaande budget en van de mogelijkheid dat PS geen extra middelen beschikbaar zullen stellen. 
(Extra middelen beschikbaar stellen zou een alternatief kunnen zijn.)  Wat betreft het door BMC 
voorgestelde terugdraaien van de afroming indexatie provinciefonds in de periode 2017-2019 
(PS-besluit begroting 2017): afroming is alleen uitgevoerd in 2017 en wordt niet doorgevoerd in 
2018 en 2019. De berekeningen van BMC zijn hiervoor gecorrigeerd (zie ook hoofdstuk 2).  

 

3.3. Naar scenario’s  
 
Bij de analyse van de oplossingen is een aantal uitgangspunten gehanteerd en blijkt dat er financieel 
gezien aan de provinciale wettelijke natuurtaken niet en aan het beheer van bestaande natuur en 
aan agrarisch natuur-en landschapsbeheer slechts een weinig getornd kan worden.  
De provinciale inzet is het financieel tekort nu weg te werken. Wanneer in dit licht gekeken wordt 
naar de drie genoemde direct uitvoerbare maatregelen uit par. 3.2, dan kan geconstateerd worden 
dat de ambitie voor de ontwikkelopgave nieuwe natuur, en wel het aantal te realiseren hectares, nu 
de meest bepalende oplossingsrichting is.  
 
Voor de ontwikkelopgave (realisatie van een bepaald aantal hectares) is daarom een viertal 
scenario’s uitgewerkt. Deze onderscheiden zich in de ambitie voor de realisatie van nieuwe natuur. 
Bestaande natuurwaarden worden behouden. Dat betekent dat voor de overige, onderstaande, 
onderdelen alle scenario’s dezelfde ambitie hebben, welke gelijk is aan het huidige 
uitvoeringsprogramma (zie voor omschrijvingen hoofdstuk 2): 

• Uitvoering beheerplannen Natura 2000 (incl. PAS). 

• Continuering van het huidige natuurbeheer. 

• Continuering van het huidige agrarisch natuurbeheer.  

• Schadepreventie en -bestrijding door wilde dieren. 

• Uitvoering nieuwe Natuurwet. 

• Provinciaal weidevogelbeleid. 
 
De scenario's zijn als volgt tot stand gekomen: 
Het uitvoeringsprogramma inclusief het financieel tekort van € 63,8 mln. beschouwt de provincie in 
deze rapportage als het nul-scenario: de situatie bij ongewijzigde uitvoering (scenario 1). Het gehele 
NNN realiseren, dus inclusief de niet-prioritaire gebieden, is het maximaal scenario (scenario 4). 
Denken over prioriteiten leidt tot het volgende:   

• Bij de KRW gaat het over harde internationale afspraken over natuurdoelen. Hier blijft het 
aantal hectares in alle scenario's gelijk. 

• Bij Natura 2000 gaat het ook om internationale natuurdoelen. Niet alle vastgelegde hectares 
zijn nodig om de doelen in de Natura 2000-gebieden te bereiken.  

Dit leidt tot een scenario 2 waarin het strikt noodzakelijke uit het Natuurpact (internationale doelen) 
wordt uitgevoerd. Dit is een beperkt scenario.  
Denken over rollen van anderen leidt tot het volgende: 

• Bij ontwikkelingsprojecten geldt standaard een risicovoorziening van 10%. Deze gelden 
zouden, indien zij vrijvallen, kunnen worden ingezet voor projecten vanuit de mienskip. Dit 
leidt tot scenario 3, waarin extra hectares ten opzichte van scenario 2 worden ingevuld door 
de mienskip.  

In alle scenario's liggen regie en risico bij de provincie.   
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Scenario 1: Uitvoeren besluit PS - Nota Natuer en Lanlik Gebiet (2012) – nul-scenario 

Dit scenario is de huidige ambitie van PS: namelijk scenario 2 plus in de Nota Natuer en Lanlik Gebiet 
(2012) en de aanvullende afspraken in het Natuurpact (2014). Dit scenario behelst het nakomen van 
de afspraken met het Rijk. Daarbovenop komt een plus: de realisatie van 200 – 500 ha provinciale 
natuur in drie prioritaire gebieden (Achtkarspelen Zuid, Beekdal Koningsdiep en Beekdal Linde). Let 
wel: niet de hele opgave in deze drie gebieden wordt dus gerealiseerd. 
Dit scenario wordt momenteel uitgevoerd volgens het huidige uitvoeringsprogramma natuur en kan 
daarom worden beschouwd als het nul-scenario. Leidend binnen dit scenario is de opgave van het 
huidige programma waarop wordt uitgerekend wat het benodigd budget is. 
 

Scenario 2: Alleen uitvoeren Natuurpact Rijk - Fryslân  

In dit scenario concentreert de provincie zich op de uitvoering van het Natuurpact dat zij heeft 
gesloten met het Rijk. Natuurpactmiddelen worden ingezet om ha’s NNN te realiseren ten behoeve 
van de KRW en Natura 2000. Buiten die beide doelen realiseert de provincie geen nieuwe natuur 
meer. Projecten die in uitvoering zijn worden wel afgemaakt. Harde toezeggingen die zijn gedaan 
(vooral in de drie prioritaire gebiedsontwikkelingen en Sefonsterpolder) worden zo nagekomen. 
Leidend binnen dit scenario is het huidige beschikbare budget. Hierop wordt uitgerekend wat het 
daarmee te halen doelbereik is. Deze benadering houdt in dat er in de Natura 2000-gebieden een 
onderscheid is gemaakt tussen hectares die strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van de 
doelstelling en hectares die minder noodzakelijk zijn. Onderdeel van dit scenario is de verkoop van 
160 ha grond die de provincie reeds heeft verworven binnen het NNN maar nog niet heeft ingericht 
en die niet nodig is voor KRW en Natura 2000 (zie ook pr. 3.2).  
  

Scenario 3: Verzilveren Natuurlijk Kapitaal  

Dit scenario is een variant op het vorige scenario, ook wat betreft aldaar genoemde cijfers. Er is hier 
een grotere rol voor de mienskip weggelegd. Door de inzet van flexibele hectares (116 ha.) wil de 
provincie aansluiten bij initiatieven uit de mienskip, die natuur weet te combineren met andere 
maatschappelijke doelen (en middelen). Hiermee wil de provincie tevens de maatschappelijke 
betrokkenheid bij natuur (een afspraak uit het Natuurpact) verder vergroten. Dit kan zowel binnen 
als buiten het NNN zijn. Ook bij dit scenario is het huidige budget leidend. De risicovoorziening, 
gangbaar bij ontwikkeltrajecten, wordt ingezet om financiële ruimte te creëren voor 
maatschappelijke initiatieven. Dit betekent voor de natuuropgave dus wel een verhoogd risico 
wanneer de kosten of opbrengsten gaan tegenvallen.  Onderdeel van dit scenario is de verkoop van 
160 ha grond die de provincie reeds heeft verworven binnen het NNN maar nog niet heeft ingericht 
en die niet nodig is voor KRW en Natura 2000 (zie ook pr. 3.2).  
 
Criteria voor inzet flexibele ha’s  
Voor de inzet van deze middelen wil de provincie met de mienskip criteria ontwikkelen. 
Gebiedscommissies die werkzaam zijn in de drie prioritaire gebieden vallen nadrukkelijk onder de 
mienskip. Inzet van de flexibele hectares moet bijdragen aan robuuste natuur en internationale 
doelen om in lijn te zijn met het Natuurpact. De ha’s zullen –indien buiten het NNN gelegen- ook 
moeten worden begrensd als NNN, zodat ze meetellen voor de afspraak met Rijk om, landelijk, 
80.000 ha nieuwe natuur in te richten.  De flexibele hectares zouden ook kunnen worden ingezet 
voor de provinciale afronding van natuurgebieden in de drie prioritaire gebieden.    
 

Scenario 4: Volledige NNN realiseren 

In dit scenario realiseert de provincie het volledige NNN, zoals begrensd in de Verordening Romte 
Fryslân 2014. Dit is het maximale scenario, dat aangeeft welke investeringen nodig zijn om het 
volledige NNN te realiseren. Het gaat hier om de in 2011 herijkte Friese EHS, om de gebieden met 
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prioriteitscategorieën 1 t/m 4. Dit scenario gaat verder dan de huidige ambitie van PS. Leidend 
binnen dit scenario is de opgave waarop wordt uitgerekend wat het benodigd budget is. 

 

3.4. Verschillen tussen de scenario’s  
 
De vier uitgewerkte scenario’s onderscheiden zich van elkaar in de ambitie (in ha’s) voor de realisatie 
van nieuwe natuur binnen de begrenzing van het NNN, ook wel de ontwikkelopgave natuur 
genoemd. Binnen die ontwikkelopgave worden vier categorieën grond onderscheiden (zie ook 
kaarten 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4): 
 
Gronden nodig voor het realiseren van internationale doelen (en dus belangrijk in het Natuurpact): 

• KRW - Verwerving en inrichting van gronden voor internationale nieuwe natuur die nodig is voor 
het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. 

• Natura 2000 - Verwerving en inrichting van gronden voor internationale nieuwe natuur die nodig 
is om de doelen voor soorten en habitattypen binnen de begrenzing van Natura 2000-gebieden 
te halen. 

 
Resterende gronden binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland:  

• 3 prioritaire gebieden - Verwerving en inrichting van provinciale nieuwe natuur binnen de 
begrenzing van de gebiedsontwikkelingen Achtkarspelen Zuid, Koningsdiep en Beekdal Linde. 

• Overige gebieden - Verwerving en inrichting van provinciale nieuwe natuur gelegen buiten de 
begrenzing van de gebiedsontwikkelingen Achtkarspelen Zuid, Koningsdiep en Beekdal Linde (of 
langs de randen en ecologisch gezien minder prioritair) 

 

Ambitie voor de ontwikkelopgave natuur in de vier scenario’s 

In tabel 3.1. is de ambitie (in ha’s) voor het onderdeel ontwikkelopgave nieuwe natuur weergegeven 
per scenario. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën grond (zoals 
hierboven beschreven). Er wordt onderscheid gemaakt in een opgave voor verwerving van grond en 
voor inrichting van de gronden als natuur. Een nieuwe grondcategorie is de categorie nieuwe natuur 
uit de mienskip. Deze categorie zit alleen in scenario 3 Verzilveren Natuurlijk Kapitaal. 
 
Ambitie voor de categorie Kaderrichtlijn Water in de vier scenario’s 
De KRW is een internationaal doel en onderdeel van de afspraken in het Natuurpact. Omdat de KRW 
2027 als einddatum heeft, geeft de provincie de hoogste prioriteit aan verwerving en inrichting van 
deze gronden. Daarom is in alle scenario’s de volledige opgave voor deze categorie grond 
opgenomen. 
 
Ambitie voor de categorie Natura 2000 in de vier scenario’s  
Natura 2000 is een internationaal doel en onderdeel van de afspraken in het Natuurpact. Daarom 
geeft de provincie, na de KRW, prioriteit aan de realisatie van deze categorie. In de scenario’s 1 en 4 
is de volledige opgave voor deze categorie opgenomen, dat wil zeggen alle gronden binnen de 
begrenzing van de Natura 2000-gebieden. In scenario's 2 en 3 zijn de beschikbare middelen bepalend 
hoever de realisatie kan gaan. Voorzien wordt dat nu niet de gehele opgave zal kunnen worden 
gerealiseerd. Er zijn echter voldoende middelen om wel de ha’s te realiseren die absoluut nodig zijn 
voor het halen van de Natura 2000-doelen in de Natura 2000-gebieden. Deze schifting tussen 
noodzakelijk en minder noodzakelijke hectares is gebaseerd op een door deskundigen opgestelde 
lijst.  
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Ambitie voor de categorie 3 prioritaire gebieden in de vier scenario’s  
In de scenario’s 1 en 4 is de volledige opgave voor deze categorie opgenomen. In de scenario’s 2 en 3 
kiest de provincie ervoor de projecten die in uitvoering zijn af te maken en om de volgende modules 
waarover toezeggingen zijn gedaan nog uit te voeren: 

• Koningsdiep 3e module 

• Lende 4e module 

• Achtkarspelen Zuid 5e module 
In de gebiedsontwikkelingen Koningsdiep en Linde gaat de provincie daarna alleen verder met de 
opgaven voor KRW en Natura 2000 (die overigens een groot deel van de opgave in die gebieden 
vormen). In Achtkarspelen Zuid wil de provincie stoppen met de natuurontwikkelingsopgave. Deze 
koerswijziging vraagt in lopende gebiedsontwikkelingen een zorgvuldig proces. Samen met de 
gebiedscommissies wil de provincie dit verder uitwerken. Daarbij kan de inzet van flexibele hectares 
voor de afronding van natuurontwikkelingsprojecten van belang zijn.   
Daarnaast wil de provincie ook kijken of ze verworven grondposities in deze gebieden kan inzetten 
voor andere doelen, bijv. herstel van veenweide of natuurinclusieve landbouw. Reeds verworven 
gronden die de provincie niet voor andere doelen kan inzetten in deze gebieden, zullen worden 
verkocht om zo middelen te genereren voor de verwerving en inrichting van de andere categorieën. 
Zie ook kaarten 6.5 t/m 6.10 in bijlage 6. 
 
Ambitie voor de categorie overige gebieden in de vier scenario’s 
In scenario 4 is de volledige opgave voor deze categorie opgenomen. In de overige scenario’s (1, 2 en 
3) maakt de provincie alleen het project Sefonsterpolder (25 ha verwerving en inrichting) af en de 
reeds lopende projecten vanuit de vorige programmaperiode. Verder wordt niet actief ingezet op 
realisatie van deze categorie.  
 
Ambitie voor de categorie Natuur uit de mienskip in de vier scenario’s 
Deze categorie komt alleen voor in scenario 3 en is een nieuwe categorie. In scenario 3 is € 9 mln. 
beschikbaar na realisatie van de opgaven voor KRW, Natura 2000 en afronding van lopende 
projecten in de 3 prioritaire gebieden en Sefonsterpolder. Dit geld reserveert de provincie voor 
projecten voor natuurontwikkeling die van onderop uit de mienskip komen. Afspraken hierover 
moeten nog worden gemaakt tussen provincie en mienskip, inclusief gebiedscommissies. De 
provincie denkt met dit budget op een andere wijze te kunnen bijdragen aan het bereiken van 
natuurkwaliteit. Bovendien is het ook een middel om maatschappelijke doelen te combineren en 
tevens maatschappelijk betrokkenheid te vergroten. Provincies en Rijk hebben in het Natuurpact met 
elkaar afgesproken dat zij de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur zullen bevorderen. Dit 
thema komt ook terug in de Omgevingsvisie (zie bijlage 1). 
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Tabel 3.1. Uitwerking scenario’s in ha’s voor de het onderdeel ontwikkelopgave nieuwe natuur. Eerste cijfer is 
verwerving, tweede cijfer is inrichting. Cijfers gaan over de periode 2014 – 2027. Merk op dat in deze cijfers ook ha’s 
zitten die sinds 2014 zijn verworven/ingericht of momenteel in uitvoering.  

Scenario 1. Uitvoeren 
besluit PS 
(2012)  

2. Alleen 
uitvoeren 
Natuurpact 
Rijk–Fryslân 

3. Verzilveren 
Natuurlijk 
Kapitaal 

4. Volledige 
NNN 
realiseren 

Onderdeel 

KRW - Verwerving en inrichting van 
internationale nieuwe natuur die nodig is 
voor het halen van de doelen van de KRW. 

479 / 967 479 / 967 479 / 967 479 / 967 

Natura 2000  - Verwerving en inrichting van 
internationale nieuwe natuur binnen de 
begrenzing van Natura 2000 gebieden.  

719 / 2018 505 / 1753 505 / 1753 719 / 2018 

3 prioritaire gebieden - Verwerving en 
inrichting van 200 – 500 ha provinciale 
nieuwe natuur binnen de begrenzing van de 
projecten AKZ, Koningsdiep en Beekdal Linde 

419 / 1314 42 / 484* 42 / 484* 419 / 1314 

Overige gebieden - Verwerving en inrichting 
van provinciale nieuwe natuur gelegen buiten 
de begrenzing van de prioritaire gebiedsontw.  

217 / 1026** 217 / 1026** 217 / 1026** 891 / 2311 

Nieuwe natuur uit de mienskip 
 

  116/ 116 ***  

Onvoorzien (uit grondexploitatie) € 15 mln. € 8,5 0 mln. € 22 mln. 

Saldo scenario (totale scenario)  - €  63,8 mln.         0 mln.              0 mln.    - €  130 mln. 
 

Beschikbaar voor uitvoering door mienskip 
vanuit onvoorzien 

  8,5 mln.***  

         *       Verwerving = via SKNL functieverandering / Inrichting = bijna geheel met pMJP en Icoongelden 
(eenmalig budget van het Rijk in 2013) 

        **      Verwerving = via SKNL functieverandering (hoofdzakelijk pMJP) en Sefonsterpolder  / Inrichting is voor 
                  ca de helft met pMJP en Icoongelden. Andere helft met programma.  
       ***    Voor dit bedrag kan 116 ha worden verworven, ingericht en beheerd. Het bedrag van € 8,5 mln is gevoed  

vanuit de onvoorzien uit de grondexploitatie. 
 

3.5. Beoordeling scenario’s  
 
Voor de beoordeling van de scenario's is gekeken naar: robuustheid van de natuur, biodiversiteit, 
gevolgen voor een gebied of gebiedsproces en naar financiën. 
 

Scenario 1: Uitvoeren besluit PS (2012) – Nul-scenario 

Dit is het huidige uitvoeringsprogramma. Na de decentralisatie en bezuinigingen op het natuurbeleid 
heeft de uitvoering in het veld tijd nodig gehad om weer op te starten en tempo te maken. Dit 
programma blijven uitvoeren geeft continuïteit en draagt bij aan het vertrouwen in de provincie in 
het veld. Gezien de ontwikkeling van de liquiditeit van dit scenario (zie figuur 3.1) is er minstens tot 
2021 tijd om een aantal kansrijke maatregelen nog nader uit te werken. Er kan worden gekozen om 
met de ‘vinger aan de pols’ zolang mogelijk door te werken of om over bijvoorbeeld 2 jaar opnieuw 
een analyse/evaluatie te doen.  
 
Daar staat tegenover dat door het voorziene tekort van € 63,8 mln. op dit scenario de onzekerheid 
die dat met zich meebrengt in stand wordt gehouden. Als het niet lukt om met nieuwe, nog uit te 
werken, maatregelen het tekort op te lossen dan zullen op een later moment alsnog keuzes moeten 
worden gemaakt. Aandachtspunten daarbij zijn dat, gezien de ontwikkeling bij de huidige uitvoering, 
er dan veel middelen naar de provinciale afronding zijn gegaan en te weinig naar KRW en Natura 
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2000. Hierop kan de provincie door het Rijk worden aangesproken op het niet gericht inzetten van de 
middelen voor de afspraken in het Natuurpact.  
 
De afgelopen jaren was het tempo van uitvoering lager dan gepland. Enerzijds leidt dat tot een 
positief effect op de liquiditeit doordat een reserve wordt opgebouwd. Anderzijds worden daardoor 
natuurdoelen niet gehaald en kan de provincie ook hierop door het Rijk worden aangesproken.  
 
De herijking van de EHS in 2011 is gestoeld op ecologische principes. PS hebben hierop 
voortbordurend in de Nota Natuer en Lanlik Gebiet gekozen voor een netwerk van natuurgebieden 
met internationale en nationaal-Friese natuurwaarden, dit scenario dus. Loslaten van dit scenario 
betekent verlies van robuustheid en verbinding in de Friese NNN. Overigens worden de prioriteit 4 
gebieden via het huidige programma al niet meer gerealiseerd. 
 

 
Figuur 3.1. Effect van de verschillende scenario’s op de ontwikkeling van de liquiditeit van het 
programma. 

 

Scenario 2: Alleen uitvoeren Natuurpact Rijk - Fryslân  

Met dit scenario komt de provincie de afspraken met het Rijk in het Natuurpact na. Zij zet de 
middelen gericht in voor de doelen in het Natuurpact. Er is duidelijkheid over doelen en middelen, de 
onzekerheid van scenario 1 is weggenomen. Liquiditeit is in dit scenario geen probleem (zie figuur 
3.1) doordat er niet meer gedaan wordt dan aan middelen beschikbaar is. Tempo van uitvoering blijft 
een aandachtspunt. 
 
Dit scenario heeft echter wel grote impact op de drie prioritaire gebiedsontwikkelingen. Nadat in de 
periode 2011 – 2014 de uitvoering van deze gebiedsontwikkelingen heeft stilgelegen, is de uitvoering 
na een opstartfase net weer goed op stoom. Het stopzetten van de natuuropgave in Achtkarspelen 
Zuid en het opnieuw aanpassen van de opdracht in Koningsdiep en Linde kan leiden tot onrust en 
mogelijk vertraging in de uitvoering in het veld. Dit vraagt een zorgvuldig proces.  
 
Dit scenario is een pragmatische bezuiniging om ambitie en middelen in balans te krijgen.  
Dit scenario betekent derhalve een verslechtering voor de biodiversiteit in genoemde gebieden. Zo 
zullen delen van de nat-droog-gradiënt in de beekdalen niet kunnen worden uitgevoerd. In 
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Achtkarspelen Zuid zullen grotere gebieden niet kunnen worden ingericht en afgerond en daarmee 
bepaalde gewenste ecosystemen (bijvoorbeeld grondwaterafhankelijke vegetaties) niet kunnen 
worden ontwikkeld. 
 
Met de natuurinrichting werd ook invulling gegeven aan de doelstellingen van de veenweidevisie. Als 
de natuurinrichting (peilverhoging) niet doorgaat, zal hiermee vanuit natuur ook geen verder 
invulling gegeven worden aan de veenweidevisie in sommige gebieden.   
 
Bij dit scenario hoort de verkoop van ongeveer 160 ha grond die de provincie reeds heeft verworven 
binnen het NNN. Het betreft niet ingerichte grond binnen gebieden met prioriteit 3 of 4. Zie ook 
kaart 6.11. 
 

Scenario 3: Verzilveren Natuurlijk Kapitaal 

Met dit scenario worden de afspraken met het Rijk in het Natuurpact nagekomen. De middelen 
worden gericht ingezet voor de doelen in het Natuurpact. Liquiditeit is in dit scenario geen probleem 
(zie figuur 3.1) doordat niet meer wordt gedaan dan aan middelen beschikbaar is. Tempo van 
uitvoering blijft een aandachtspunt, gelet op het huidige tempo. Een onzekere factor qua tempo van 
uitvoering is de nieuwe categorie Natuur uit de mienskip. De provincie ziet echter momenteel al 
initiatieven in de mienskip ontstaan die kansen bieden. Het gaat om initiatieven van provinciale 
partners in het landelijk gebied, maar ook om initiatieven van nieuwe partijen en natuurlijk niet in de 
laatste plaats de gebiedscommissies die in hun gebieden actief aan het werk zijn met 
gebiedspartners.    
 
Ten opzichte van de andere scenario’s is de mienskip dus meer en van onderop betrokken bij de 
uitvoering van natuurbeleid. De provincie ziet dit als een vernieuwende manier om een bijdrage 
leveren aan biodiversiteit in de provincie. Het gaat om een werkwijze die goed past binnen de 
gedachte van de Omgevingsvisie en ook binnen de afspraken in het Natuurpact over het vergroten 
van maatschappelijke betrokkenheid.    
 
Voor de biodiversiteit geldt het gestelde onder scenario 2, echter met dit verschil dat er in dit 
scenario wel kansen zijn om op een alternatieve en/of nieuwe werkwijze natuurdoelen te realiseren. 
Succes is afhankelijk van de inhoud en uitvoering van een initiatief en daarmee dus nog niet zeker.  
 
Gebiedscommissies kunnen als (professionele) initiatiefnemer werken aan de uiteindelijke afronding 
van hun (deel-)gebieden. Ook kan op een andere manier met de situatie in de prioriteit 3-gebieden 
omgegaan worden door bijvoorbeeld natuurdoelen meer te koppelen met landbouw- of water-
doelen. Tevens kunnen provinciale ruilgronden hiervoor strategisch worden ingezet. Zo is er in 
Achtkarspelen Zuid nog veel ruilgrond aanwezig. In combinatie met de realisatie van de natuur-
gebieden biedt deze ruilgrond ook goede kansen voor agrarische structuurverbetering van het gehele 
gebied. 
 
Het risico bestaat dat de risicovoorziening blijkt te moeten worden ingezet en niet jaarlijks (deels) 
beschikbaar komt voor initiatieven uit de mienskip. Als onderdeel van de verdere uitwerking van dit 
scenario moet worden onderzocht of er binnen het programmabudget natuur middelen kunnen 
worden vrijgemaakt voor een vast post onvoorzien zodat de uitvoering van de maatschappelijke 
initiatieven minder of geen risico loopt.     
 
Bij dit scenario hoort de verkoop van ongeveer 160 ha grond die de provincie reeds heeft verworven 
binnen het NNN. Het betreft niet ingerichte grond binnen gebieden met prioriteit 3 of 4. Zie ook 
kaart 6.11. 
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Scenario 4: Volledig NNN realiseren 

In dit scenario wordt alle nieuwe natuur binnen de begrenzing van het NNN verworven en ingericht. 
Dat is een grotere opgave dan die van het huidige programma. De kosten vallen dan ook fors hoger 
uit dan die van het huidige programma (scenario 1). Het tekort in dit scenario loopt dan ook op naar 
€ 130 mln. Als gevolg daarvan daalt de ontwikkeling van de liquiditeit van dit scenario dan ook al in 
2019 onder de nullijn. In tegenstelling tot scenario 1 is er dus ook geen of amper tijd om nog nieuwe 
maatregelen uit te werken die het tekort kunnen verkleinen of oplossen. 
 
Voor het met de herijking beoogde natuurnetwerk met bijbehorende biodiversiteit biedt dit scenario, 
gezien zijn robuustheid, kwalitatief gezien de meeste kansen.  
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Tabel 3.2. Samenvattende tabel scenario’s voor 2014 -2027  (bedragen afgerond op mln. euro’s)  

Scenario: 1. Uitvoeren besluit PS 
(2012) – nul-scenario 

2. Natuurpact Rijk – 
Fryslân 

3. Verzilveren Natuurlijk 
Kapitaal 

4. Volledige 
afronding NNN Onderdeel: 

Realisatie nieuwe natuur – cat. Kaderrichtlijn Water 
Internationaal doel uit Natuurpact 

479 / 967 ha 479 / 967 ha 479 / 967 ha 479 / 967 ha 

Realisatie nieuwe natuur – cat. Natura 2000 
Internationaal doel uit Natuurpact 

719 / 2018 ha 505 / 1753 ha 505 / 1753 ha 719 / 2018 ha 

Realisatie nieuwe natuur – 3 prioritaire gebieden 
(Achtkarspelen Zuid, Koningsdiep en Beekdal Linde) 

419 / 1314 ha 42 / 484* ha 42 / 484* ha 419 / 1314 ha 

Realisatie nieuwe natuur – overige gebieden 
Provinciale natuur binnen NNN en buiten de gebiedsontwik- 
kelingen Achtkarspelen Zuid, Beekdal Koningsdiep en Linde 

217 / 1026** ha 217 / 1026** ha 217 / 1026** ha 891 / 2311 ha 

Nieuwe natuur uit de mienskip (alleen scenario 3)   116 / 116 ha  

Kosten ontwikkelopgave: € 222 mln. € 165,5 mln. € 165 mln. € 305 mln. 

Uitvoeren van de beheerplannen Natura 2000 (incl. PAS) € 57 mln. € 57 mln. € 57 mln. € 57 mln. 

Natuurbeheer binnen en buiten NNN € 258 mln. € 254 mln.*** € 254 mln.*** € 254 mln.*** 

Agrarisch natuurbeheer € 234 mln. € 234 mln. € 234 mln. € 234 mln. 

Vergoeden schade door wilde dieren (via Faunafonds) € 160 mln. € 160 mln. € 160 mln. € 160 mln. 

Uitvoering van de nieuwe Natuurwet per 1 januari 2017 € 7 mln. € 7 mln. € 7 mln. € 7 mln. 

Provinciale plus voor weidevogels € 7 mln. € 7 mln. € 7 mln. € 7 mln. 

Proces natuur (personele inzet) € 7 mln. € 7 mln. € 7 mln. € 7 mln. 

Functieverandering, aflossing overeenkomsten voor 2014 € 19 mln. € 19 mln. € 19 mln. € 19 mln. 

Kosten overige onderdelen € 749 mln. € 745 mln. € 745 mln. € 745 mln. 

     

Baten totale programma € 907 mln. € 909 mln. € 909 mln. € 920 mln. 

Kosten totale programma € 971 mln. € 910 mln. € 910 mln. € 1049 mln. 

Baten – kosten na inzet maatregelen**** - € 64 mln.* € -1,5 mln. € -1,5 mln.  - € 130 mln. 

Inzet onvoorzien uit de grondexploitatie  0 € 8,5 mln.  

*) Verwerving = via SKNL functieverandering / Inrichting = bijna geheel met pMJP en Icoongelden 
**) Verwerving = via SKNL functieverandering (hoofdzakelijk pMJP) en Sefonsterpolder  / Inrichting is voor ca de helft met pMJP en Icoongelden. Andere helft met programma.  
***) Kosten vallen € 4 mln. lager uit  ten opzichte van  scenario 1 (nul-scenario) door een verwachte besparing van de inzet van de maatregel bezuiniging op natuurbeheer. 
In het nul nul-scenario is deze maatregel niet opgenomen. 
****)     Dit scenario kwam in de berekeningen door BMC op - € 56 mln. Door correcties (zie tekst) komt dit scenario nu uit op – 64 mln.   
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3.6. Risico’s en hun beheersing en vervolg 
 
Het huidige uitvoeringsprogramma natuur is een onderdeel van het Program Lanlik Gebiet 2014 – 
2020. In het programmaplan van het Program Lanlik Gebiet 2014 – 2020 zijn de risico’s benoemd met 
mogelijke maatregelen om ze te beheersen.  De belangrijkste risico’s in relatie tot scenario’s in deze 
notitie zijn:    

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

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

• Voorstel Kadernota 2019 Groenfondslening haalt het niet – Dit levert een extra kostenpost op 
van € 10,4 mln. in alle scenario’s. Een beheersmaatregel kan zijn om het aantal ha verder terug te 
brengen. 

• Tempo van doorlevering van ingerichte natuurgrond te laag – Als het niet lukt om door de 
provincie verworven en als natuur ingerichte gronden door te verkopen aan een eindbeheerder 
heeft dit twee gevolgen: Ten eerste heeft de provincie dan kosten voor het beheer maar ze kan 
zichzelf geen beheersubsidie toekennen. Als beheersmaatregel kunnen de beheerkosten dan 
worden gefinancierd uit het budget voor de ontwikkelopgave. Ten tweede loopt het 
Investeringskrediet Grond (IKG) dan vol waardoor er geen ruimte meer is om nieuwe gronden te 
verwerven. Als beheersmaatregelen kan extra inspanning gezet worden op de verkoop van 
ingerichte natuurgronden en/of verkoop van ruilgrond en/of het plafond van het IKG kan worden 
verhoogd. Dat laatste is echter een tijdelijke oplossing indien het tempo van doorlevering te laag 
is. Het IKG zal dan opnieuw vol raken. 

• Er komen niet (tijdig) genoeg geschikte projecten uit de mienskip (alleen scenario 3) – In dat 
geval kan de provincie besluiten om deze middelen aan te wenden voor de realisatie van extra 
ha’s natuur binnen het NNN om zo aan haar inspanningsverplichting uit het Natuurpact te 
voldoen. 

• In het scenario Verzilveren Natuurlijk Kapitaal geen middelen voor initiatieven vanuit de 
mienskip – Dit kan optreden indien de risicovoorziening blijkt te moeten worden ingezet en niet 
jaarlijks (deels) beschikbaar komt voor initiatieven uit de mienskip. Als onderdeel van de verdere 
uitwerking van dit scenario moet worden onderzocht of er binnen het programmabudget natuur 
middelen kunnen worden vrijgemaakt voor een vast post onvoorzien zodat de uitvoering van de 
maatschappelijke initiatieven minder of geen risico loopt.     

• Onzekerheid over ANLb in nieuwe ronde – Het is nog niet duidelijk hoe het ANLb er na de eerste 
beheerperiode (loopt t/m 2021) uit zal komen te zien. De lidstaten zijn hierbij onder andere 
afhankelijk van nieuw Europees landbouwbeleid. Wanneer de 75% cofinanciering uit Europa weg 
zou vallen, dan betekent dit veel minder beschikbare middelen voor ANLb en dus minder 
beheermaatregelen en een flinke aderlating voor de zeven agrarische collectieven. 

• Geen geld voor personele capaciteit na 2020 - De provincie heeft geld beschikbaar voor extra 
personele capaciteit voor het realiseren van de natuuropgave in de periode 2014-2020. Over de 
periode daarna is nog niets besloten. De impact op de uitvoering van provinciale taken is mede 
afhankelijk van het gekozen scenario. 
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Bijlage 1 - Bouwsteen Natuurvisie 
 

Belang van natuur voor de Friese samenleving (en in de Omgevingsvisie) 

De inbreng van het thema natuur in de Omgevingsvisie is in de eerste plaats het onderkennen van 
het belang van natuur voor de Friese samenleving. Samen met een gezonde bodem, water en lucht 
vormt natuur de bron van ons natuurlijk kapitaal. Natuur reguleert en produceert en zorgt daarmee 
voor onder andere bodemvruchtbaarheid, plaagonderdrukking, bestuiving, zoetwatervoorziening, 
waterberging en het vastleggen van CO2. Daarmee levert natuur een bijdrage aan een vitale, 
gezonde en veilige leefomgeving. Natuur en water dragen bij aan een rijke en beleefbare 
leefomgeving met fraaie landschappen. Dit natuurlijk kapitaal is, kortom, de basis voor een 
aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiemilieu. Het bindt mensen aan Fryslân en trekt bedrijven aan. 
Niet in de laatste plaats, heeft natuur, los van de betekenis voor andere functies, door de 
verscheidenheid aan leefvormen van flora en fauna (biodiversiteit) ook een belangrijke waarde in 
zichzelf. Daarmee vormt natuur een van de pijlers voor het Friese Omgevingsbeleid. 
 

Toekomstbeeld Natuur 2030 

Fryslân is nog steeds een van de mooiste provincies van Nederland, met haar fraaie landschappen, 
vermaard om cultuurhistorische en natuurwaarden. Het natuurnetwerk in Fryslân (NNN) is dusdanig 
robuust dat het in ecologisch opzicht goed functioneert en optimaal beheerd kan worden. De 
kwaliteit van bodem, water en lucht is goed en levert een vitale en gezonde natuur op.    
Het NNN is in Fryslân maatschappelijk goed ingebed, door een grote betrokkenheid van de mienskip 
bij de uitvoering van het natuur-en landschapsbeleid. Dit wordt versterkt door een initiërende rol van 
maatschappelijke organisaties en het (agrarisch) bedrijfsleven, door de koppeling van natuur aan 
diverse andere maatschappelijke functies en door de verbrede inzet van financiële stromen. Zo zijn 
er win-win situaties voor natuur en landbouw, natuur en waterbeheer, natuur en recreatie, wonen 
en werken in het groen door meer aandacht voor natuur in de stad of de koppeling van 
natuurverbindingen met andersoortige infrastructuur.   
De natuurwaarden van het NNN en het omringende agrarische dan wel stedelijke gebied vullen 
elkaar daarom steeds beter aan. Dit is te zien aan de biodiversiteit, die in kwaliteit en 
verscheidenheid is toegenomen. Dit is, naast een robuustere natuur, te danken aan een goede 
samenwerking tussen partners in het landelijk en stedelijk gebied. Onderwijs en educatie bieden 
hierbij belangrijke ondersteuning.  
 

Natuurvisie in 4 sporen  

De natuurvisie richt zich op natuur in de brede zin. Biodiversiteit is overal. Natuur binnen en buiten 
het natuurnetwerk hebben elkaar nodig. Het voorstel is om langs 4 - elkaar aanvullende sporen- 
invulling te geven aan de provinciale verantwoordelijkheid voor natuur en biodiversiteit. De 4 sporen 
richten zich op de kwaliteit van de natuur zelf, op de betrokkenheid van de mens bij natuur, op de 
integratie met economische activiteiten en op een zorgvuldige en pragmatische manier van omgaan 
met onze wettelijke taken. Doel in de natuurvisie is: een in de mienskip breed gedragen natuurbeleid 
en een sterke bijdrage aan ons natuurlijk kapitaal. 
 
Spoor 1 - Verbetering kwaliteit van leefgebieden, werken aan een robuuste natuur 
De strategie richt zich op de kwaliteitsverbetering van de leefomgeving van soorten (leefgebieden in 
de brede zin van het woord). De kwaliteit van bodem, lucht en water en geschikte 
leefomstandigheden en inrichting spelen daarin een belangrijke rol. Dit geldt voor zowel 
natuurgebieden als alle leefgebied daarbuiten. Door de aandacht hierop te (blijven) richten, liften 
verschillende soorten en soortgroepen mee. Met dit spoor willen we bereiken: 

• Dat het Natuurnetwerk (NNN) binnen Fryslân dusdanig is afgerond, zodat het voldoende 
robuust is voor een duurzame kwaliteit en een verscheidenheid aan soorten kent.   
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• Dat er in Natura 2000/PAS-gebieden herstelbeheer is uitgevoerd en dat de milieucondities 
(waterhuishouding, stikstofneerslag) op orde zijn voor een goed ecologisch functioneren van 
de gebieden.  

• Dat via het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) een impuls wordt gegeven aan de 
kwaliteit van de vier leefgebieden (open grasland/weide, akker, natte en droge dooradering) 
van soorten in het agrarisch gebied. 

• Dat soorten van het open grasland (weidevogels) extra geholpen zijn via het Friese 
weidevogelbeleid.  

• Dat het ANLb ook bijdraagt aan het versterken en verbinden van naastgelegen NNN-
gebieden. 

• Dat de natuurterreinen buiten het NNN optimaal bijdragen aan de natuuropgave. 

• Dat buiten het NNN en de ANLb leefgebieden ook gewerkt wordt aan het herstel van 
biodiversiteit, bijvoorbeeld aan natuur in de stad. 

 
Spoor 2: Versterken natuur en maatschappij 
Hierbij gaat het erom, dat de mienskip in brede zin betrokken wordt bij het uitvoeren van 
natuurbeleid, zowel binnen als buiten het NNN, en zij daarbij ruime gelegenheid krijgt met eigen 
initiatieven te komen.  Beoogd resultaat is een versterkte samenwerking tussen diverse overheden, 
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van Fryslân op het gebied van natuur en 
daarmee tevens een grotere betrokkenheid bij natuur in de samenleving. Dit kan in de basis 
resulteren in bijvoorbeeld een betere beleefbaarheid van de natuur, meer groene vrijwilligers, een 
sterkere ecologische en culturele verbinding tussen het bebouwd en het landelijk gebied en meer 
educatieve initiatieven. Daarbovenop gaat het om daadwerkelijke uitvoering van natuurontwikkeling, 
herstel en beheer. Zo levert de vergrote betrokkenheid van de mienskip een bijdrage aan de 
versterking van de biodiversiteit.   
 
Spoor 3: Versterken natuur en economie 
Het resultaat van dit spoor is de versterkte relatie tussen natuur en diverse economische sectoren. 
Daarbij gaat de zoektocht naar meer mogelijkheden om economische ontwikkeling samen te laten 
gaan met investering in ons natuurlijk kapitaal. Vooral de transitie naar een natuur-inclusieve 
landbouw, recreatief ondernemen met natuur, groene bedrijventerreinen en de relatie met 
klimaatverandering bieden daarbij kansen. 
 
Voor sporen 2 en 3 geldt: de ambitie om de relatie tussen het natuurbeleid en de Friese 
maatschappij en de economische sectoren te versterken wil de provincie verder uitwerken met 
gemeenten, waterschap, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners. Daarbij wordt 
ook naar nieuwe -eventueel financiële- partners gezocht. 
  
Spoor 4 Natuur in balans  
Natuur moet de bewoners van Fryslân een positief gevoel opleveren. Soms gaat het met een enkele 
soort te goed. Maatschappelijke schade en overlast kunnen dan het gevolg zijn. Met de juiste balans 
tussen beschermen en beheren wordt dat zoveel mogelijk voorkomen. Burgers en bedrijven krijgen 
soms met de Wet natuurbescherming te maken wanneer men nieuwe initiatieven wil ontwikkelen of 
omdat er schade en overlast is van dieren. Door het accent te leggen op preventie van overlast en op 
een pragmatische invulling van onze wettelijke taken willen we bereiken dat burgers en bedrijven 
begrip hebben voor voorwaarden die soms vanuit de wet worden gesteld.  
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Bijlage 2 – Verdieping 

 

1. Bestuursakkoord Natuur en Natuurpact  
Eind 2011 hebben provincies en het Rijk (kabinet Rutte-1) in het Onderhandelingsakkoord Natuur 
(Bleker-akkoord) afspraken gemaakt over de decentralisatie van het natuurbeleid. Het Rijk blijft 
richting Europa eindverantwoordelijk voor het voldoen aan de internationale verplichtingen. De 
provincies nemen het als kerntaak op zich om invulling en uitvoering te geven aan het natuurbeleid. 
In het bijzonder gaat het om ontwikkeling en beheer van de (herijkte) ecologische hoofdstructuur 
(EHS), maatregelen voor de Natura 2000 gebieden met als belangrijk onderdeel de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS), en inzet van het Faunafonds (o.a. ganzen). Het Onderhandelingsakkoord is 
door Provinciale Staten van Fryslân niet aanvaard (PS 21 december 2011). Provinciale Staten hebben 
wel de bereidheid uitgesproken te zullen meewerken aan de uitvoering van het akkoord. Het Rijk 
stelde onder het kabinet Rutte-1 jaarlijks € 105 mln. beschikbaar aan de provincies voor het 
natuurbeleid. De provincies vullen dit aan met € 65 mln.  
 
De consequenties van het Onderhandelingsakkoord Natuur voor Fryslân zijn uitgewerkt in de Nota 
Natuer & Lanlik gebiet, Mei-inoar fierder! In deze nota heeft GS aangegeven hoe zij met de gevolgen 
van het akkoord wil omgaan, zowel beleidsmatig als financieel. Een onderdeel hiervan is een 
herijking van de EHS omdat er minder rijksgeld beschikbaar is gesteld voor de ontwikkeling van de 
EHS.  
 
PS hebben op 27 juni 2012 ingestemd met de Nota Natuer & Lanlik gebiet en gekozen voor scenario 
2 plus: realisatie van de EHS-taakstelling volgens het Onderhandelingsakkoord Natuur, plus enkele 
prioritaire Friese natuurprojecten in o.a. Achtkarspelen Zuid, Beekdal Linde en Beekdal Koningsdiep. 
Bij de keuze voor scenario 2 plus hebben PS wel aangegeven een hogere natuurambitie na te streven 
zodra daarvoor extra middelen beschikbaar komen. Met scenario 2 plus wordt niet de gehele Friese 
EHS zoals die op de kaart staat gerealiseerd.  
 
Medio 2012 heeft het kabinet Rutte-2 de natuurambities verhoogd en een deel van de bezuinigingen 
teruggedraaid. In het zogenoemde Natuurpact - 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 t.o.v. 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. Op 22 januari 2014 is PS 
akkoord gegaan met het Natuurpact tussen de Provincies en het Rijk.  
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2. Proces realisatie nieuwe natuur in de ontwikkelopgave  
Het proces om nieuwe natuur te realiseren is complex en kent de volgende stadia: 
 

Verwerving 

Om natuurgronden te realiseren moet grond aangekocht worden. Dat doet de provincie op 
verschillende manieren, namelijk: 
1. Directe aankoop: De provincie gaat actief naar eigenaren om op vrijwillige basis grond aan te 

kopen voor natuur. Indien daar overeenstemming over is bereikt wordt deze grond betaald uit 
het door de provincie ingestelde Investeringskrediet Grond (IKG). 

2. Ruiling: De provincie ruilt grond die betaald is uit het IKG met grond van een eigenaar om zo 
natuurgrond te verwerven. De grond in het IKG wordt omgewisseld met de grond die geruild is. 
Dit gebeurt op basis van de (taxatie)waarde waarvoor de gronden in de ruiling zijn ingebracht en 
de waarde waartegen de gronden aan de provincie zijn toegedeeld. 

3. Grondverwerving door de inzet van de regeling Subsidiekader Natuur en Landschap (SKNL): De 
provincie gaat actief naar eigenaren en bespreekt of zij hun grond willen omzetten naar natuur. 
De grond blijft dan in eigendom van de eigenaar. Als er overeenstemming is wordt de 
optredende waardevermindering vergoed tot een percentage van 85%. De benodigde middelen 
komen uit de opgavemiddelen. 

 
Uitgegaan wordt van een gemiddelde grondprijs van € 42.500/ha. 

Tussentijdse exploitatie in afwachting van inrichting  

Eenmaal aangekochte kunnen gronden meestal niet direct worden ingericht als natuur (bijv. omdat 
gronden onderdeel van een gebiedsontwikkeling). In de tussenliggende tijd worden deze gronden 
verpacht met jaarcontracten. Daarmee verdient de provincie geld welke te goede komen aan het 
programma. Daarnaast brengt het bezit van de gronden ook kosten met zich mee voor de provincie. 
Deze kosten worden vergoed uit de opgavemiddelen. 
 

Inrichting als nieuwe natuur 

Als er voldoende gronden in een gebied zijn verworven wordt er ingericht. Deze inrichting gebeurt 
meestal door de provincie. De kosten hiervoor worden vergoed uit de opgavemiddelen van het 
Natuurpact. Voor 15% wordt rekening gehouden met bijdragen van eindbeheerders en andere 
partijen als Wetterskip Fryslân. In geval er verworven is middels een SKNL-subsidie is de inrichting al 
meegefinancierd in de beschikking aan de eigenaar. De kosten komen worden gefinancierd uit de 
opgavemiddelen. Uitgegaan wordt van een gemiddelde inrichtingsprijs van € 13.000/ha. 
 

Verkoop als natuur 

De ingerichte gronden worden openbaar aan een eindbeheerder verkocht. De grond is inmiddels in 
waarde verminderd. De eindbeheerder betaalt dan de werkelijke waarde van de grond (momenteel 
wordt daarvoor uitgegaan van 15% van de oorspronkelijke waarde). De waardevermindering wordt 
betaald uit de opgavemiddelen van het Natuurpact. Met de inbreng van de eindbeheerder en de 
opgavemiddelen wordt het IKG afgelost. 
 

Beheer 

Nadat de overdracht van de natuurgronden is gerealiseerd mag de eindbeheerder in het kader van 
de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) een beheervergoeding aanvragen.  
 

Doorlooptijd proces 

De doorlooptijd kan sterk variëren. Indien er een SKNL-procedure loopt kan het proces in 1 jaar 
worden doorlopen. In gebiedsontwikkelingen waar meerdere percelen dienen te worden verworven 
duurt het langer, tot wel 5 jaar van verwerving tot beheer. 
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3. Benchmark: Fryslân vergeleken met andere provincies  
Een selectie uit de eerste Lerende evaluatie Natuurpact (2017) 

Bij de uitwerking van het beleid na de decentralisatie en het Natuurpact speelden regionale 
verschillen een belangrijke rol. Elke provincie heeft haar eigen culturele, economische en sociale 
kenmerken. Provincies herbergen bovendien verschillende natuurwaarden. Ook maakten de 
provincies verschillende keuzes, bijvoorbeeld rond de herijking van de EHS. Zo koos Provinciale 
Staten (PS) in Noord-Brabant ervoor de EHS op peil te houden en er eigen middelen voor beschikbaar 
te stellen. In Fryslân koos PS juist voor een zeer beperkte plus op de benodigde hectares voor de 
Europese en bestuurlijke verplichtingen. De beschikbaarheid van middelen in de provincies hangt af 
van de rijksbijdrage en de afgesproken eigen inbreng zoals afgesproken in het Natuurpact, die vooral 
samenhangen met de Europese opgave voor Natura 2000-gebieden. Daarnaast zetten veel provincies 
meer middelen in dan afgesproken is met het Rijk, zoals Overijssel en Noord-Brabant (zie figuur 3.1). 

 

Figuur 3.1. Hoeveelheid beschikbare middelen voor realiseren beleidsopgaven natuur per provincie, 
2016 – 2027 
 

De tering naar de nering 

De meeste provincies hebben als gevolg van het Bestuursakkoord en de bezuinigingen van het Rijk op 
natuur in het kader van de herijking EHS, hun nog te realiseren EHS ingekrompen. Hierbij hebben ze 
onderdelen van geplande natuur geschrapt die niet gericht waren op het voldoen aan de Europese 
verplichtingen. Provincies verschillen sterk in de mate waarin de oorspronkelijke EHS-opgave is 
verkleind. Noord-Holland en Noord-Brabant hebben de beoogde omvang van hun Natuurnetwerk 
gelijk gehouden en dus geen geplande nieuwe natuur geschrapt. Overijssel en Zuid-Holland hebben 
hun Natuurnetwerk beperkt tot wat nodig is voor de Europese en andere juridische verplichtingen. 
Overijssel zet daarbij sterk in op het verbeteren van de fysieke condities in de Natura 2000-gebieden. 
De overige provincies hebben wel herijkt maar boven op de gebieden nodig voor de Europese en 
andere juridische verplichtingen nog extra natuur (provinciale plus) toegevoegd. 
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Figuur 3.2. Ontwikkelopgave nieuwe natuur per provincie, 2015 – 2027 
 
Provincies zijn verschillend omgegaan met de zones die bij de herijking van de EHS zijn afgevallen. 
Utrecht, Limburg, Gelderland en Overijssel willen via de strategie ‘natuur op uitnodiging’ initiatieven 
van vooral private actoren faciliteren met onder meer planologische medewerking in ruil voor 
realisatie van natuur. Flevoland zet ook stevig in op natuur op uitnodiging, maar dan provincie breed. 
Flevoland biedt naast planologische medewerking daarbij als enige ook financiering.  
 
Particulieren krijgen bovendien steeds meer toegang tot het reguliere natuurbeheer en moeten daar 
dan ook aan meebetalen. Landelijk is afgesproken dat natuurbeheerders minimaal 15 procent van de 
aankoopkosten van nieuwe natuur voor hun rekening nemen. Noord-Brabant streeft in een deel van 
haar Natuurnetwerk zelfs naar gemiddeld 50 procent cofinanciering of daarmee corresponderende 
inbreng van andere partijen, waaronder boeren en andere particulieren. Ook is landelijk een eigen 
bijdrage van 25 procent van de beheerkosten voor eindbeheerders afgesproken door de subsidie op 
75% van de standaardkosten te maximeren. 
 

Strategiewijzigingen 

Belangrijk voor de realisatie van het Natuurnetwerk is het provinciaal grondbeleid. Hierin is een 
omslag opgetreden ten opzichte van de periode voor het Natuurpact. Om grond beschikbaar te 
maken voor natuur werd toen vooral ingezet op vrijwillige verwerving, eventueel gecombineerd met 
ruil, en vervolgens doorlevering aan terreinbeheerders. Nu hebben de meeste provincies 
‘zelfrealisatie’ als voorkeursstrategie. Hierbij realiseren en beheren agrariërs of andere particuliere 
grondeigenaren zelf natuur of scheppen daarvoor de voorwaarden op eigen grond. Er zijn twee 
varianten: een waarbij functieverandering optreedt; de grond krijgt dan de planologische functie 
natuur en de grondeigenaar wordt gecompenseerd voor het verlies aan productiewaarde. Bij de 
tweede variant treedt geen planologische functieverandering op; de grondeigenaar krijgt een 
schadevergoeding – in grond of in geld – voor de nadelige gevolgen van de getroffen maatregelen. 
 
Redenen voor de inzet op zelfrealisatie in plaats van verwerving door de provincie lopen uiteen van 
het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid en draagvlak onder grondeigenaren, het met 
elkaar verbinden van natuur en economie, tot het besparen van kosten en tijd. Met zelfrealisatie 
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voorkomen provincies aankoop en openbare aanbesteding van grond, waardoor ze niet te maken 
krijgen met het gelijkberechtigingsprincipe. 
 
Ook is er een verschuiving zichtbaar in procesregie. Voor het vergroten van de maatschappelijke 
betrokkenheid laten sommige provincies het initiatief voor natuurrealisatie zoveel mogelijk bij 
externe partijen. Zo maken Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant in de vorm van 
‘nieuwe uitvoeringsarrangementen’ afspraken met maatschappelijke organisaties, waterschappen en 
gemeenten om een rol als gebiedsregisseur of -trekker op zich te nemen voor de realisatie van 
complexe natuuropgaven. Vóór het Natuurpact werd deze rol meestal door de Dienst Landelijk 
Gebied (DLG) of de provincie zelf vervuld. 
 
Nieuwe uitvoeringsarrangementen worden vooralsnog vooral toegepast door de provincies 

Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg en zijn sterk in ontwikkeling. Zuid-

Holland richt zich met haar gebiedsovereenkomsten vooral op gemeenten en waterschappen terwijl 

de andere provincies ook afspraken maken met maatschappelijke organisaties en private partijen. De 

meeste provincies richten zich verder op afspraken per gebied, terwijl Limburg overkoepelende 

partnercontracten sluit. Ook zijn er verschillen in het type opgave. In Overijssel staat de uitvoering 

van de Natura 2000/PAS-opgaven centraal, terwijl de samenwerkingsovereenkomsten in Noord-

Brabant en de partnercontracten Limburg zich vooral richten op de natuuropgave buiten de Natura 

2000-gebieden.  

Inzet op nieuwe uitvoeringsarrangementen draagt in de betreffende provincies bij aan het vergroten 
van de maatschappelijke betrokkenheid bij het natuurbeleid. Er zijn, zij het beperkt, nieuwe partijen 
actief geworden in de uitvoering van het natuurbeleid, zoals de burgerinitiatieven Vereniging 
Markdal en Vereniging Mooi Wageningen en Stichting Natuurrijk Limburg. Stichting Ark die 
gebiedsprocessen trekt in Limburg, heeft zijn activiteiten uitgebreid naar Noord-Brabant. Groter is de 
groep partijen die al betrokken was bij het natuurbeleid maar nu actief geworden is in een andere 
rol. Zo nemen gemeenten en landbouworganisaties nu een actieve procesrol op zich, terwijl ze zich in 
het verleden beperkten tot meepraten over de natuurplannen van de provincies en het Rijk. De 
Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft zich ontwikkeld als gebiedsregisseur in de Hattemerpoort. 
Ook voor terreinbeheerders en waterschappen is de procesrol die zij nu spelen nieuw.  
 
Niet voor alle beoogde gebieden zijn nieuwe uitvoeringsarrangementen tot stand gekomen. De 
provincie Gelderland heeft afspraken met externe partners in 18 van de 29 gebieden over in totaal 
1.400 hectare functieverandering. De provincie Overijssel heeft in 11 van de 24 Natura 2000/PAS-
gebieden afspraken gemaakt met externe partners over de uitvoering van de provinciale 
natuurambities. De provincie Noord-Brabant heeft in 2013 drie samenwerkingsovereenkomsten 
gesloten met externe partijen over realisatie van 380 hectare natuur. In Limburg zijn in 
partnercontracten afspraken gemaakt over 1.052 hectare functieverandering. En Zuid-Holland heeft 
in twee gebieden (Krimpenerwaard en Gouwe-Wiericke) afspraken gemaakt met gemeenten en 
waterschappen over de realisatie van natuurdoelen. 
 
Een andere nieuwe strategie in het provinciaal natuurbeleid betreft het ‘stimuleren en ondersteunen 
van groene burgerinitiatieven’. Het gaat hierbij om initiatieven van (georganiseerde) burgers voor het 
vergroenen van hun leefomgeving. Naast kosten- en effectiviteitsoverwegingen speelt hierbij de 
wens om de maatschappelijke legitimiteit van het natuurbeleid te vergroten een rol. Provincies 
willen hiermee hun natuurbeleid dichter naar de burgers brengen en de natuuropgave samen met 
maatschappelijke actoren realiseren. Provincies stimuleren en ondersteunen groene 
burgerinitiatieven door ze ruimte te bieden, financieel te ondersteunen en te begeleiden.  
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Veel provincies hebben nieuwe programma’s of subsidieregelingen ingericht om groene 
burgerinitiatieven te bevorderen, of zijn hiermee bezig. Soms zijn deze regelingen of programma’s 
specifiek bedoeld voor burgerinitiatieven zoals de Gemeente-impuls groen burgerinitiatief in Noord-
Brabant en het budget Mens en Natuur in Groningen. Vaker richten ze zich op het uitlokken en 
bevorderen van maatschappelijk initiatief in het algemeen, en kunnen ook ondernemers en 
maatschappelijke organisaties ervan profiteren. Overigens kiezen sommige provincies, zoals Noord-
Holland, Limburg en Zuid-Holland bewust niet voor een subsidieregeling, omdat ze vinden dat 
initiatieven zelfredzaam moeten zijn. Naast financiële ondersteuning van individuele initiatieven of 
intermediaire organisaties zetten de provincies eigen expertise in of faciliteren ze het leggen van 
contacten en kennisuitwisseling tussen initiatieven.  
 
Omdat de omgang met burgerinitiatieven andere rollen en nieuwe sturingsstijlen (netwerksturing, 
faciliteren van zelfsturing) vraagt van de provincie, kiezen bijvoorbeeld Zuid-Holland en Overijssel 
eerst voor een pilotfase waarin zij hiermee ervaringen kunnen opdoen om vervolgens hun strategie 
en instrumenten nader te kunnen bepalen. 
 
Ook nieuwe organisatiestructuren kunnen helpen bij het loslaten. Denk aan de provincie Noord-
Brabant, die haar grond en middelen voor het Natuurnetwerk heeft ondergebracht in het 
zelfstandige Groen Ontwikkelfonds Brabant. Provincies kunnen daarnaast ook actief particulieren 
uitnodigen om een rol te spelen bij de ontwikkeling en het beheer van Natura2000-gebieden. Ze 
kunnen ook de huidige beheerders stimuleren om particulieren een rol te geven, bijvoorbeeld door 
hiervoor prikkels in te bouwen in subsidieregelingen. 
 

Samenvattend 

De huidige beleidspraktijk in de provincies is een rijke proeftuin, met nieuwe aanpakken voor het 
realiseren van de met elkaar samenhangende ambities. Zo is de agrarische zelfrealisatie van natuur 
niet alleen een kans voor natuurrealisatie, maar ook voor het met elkaar verbinden van landbouw en 
natuur. Noord-Brabant, Zuid-Holland en Overijssel experimenteren hierbij met nieuwe instrumenten 
om beter in te spelen op de motieven en belangen van grondeigenaren. De ervaringen die hiermee 
worden opgedaan, kunnen heel waardevol zijn voor andere provincies. Daarnaast is ‘natuur op 
uitnodiging’ een kans om natuur en economie of samenleving beter met elkaar te verbinden, maar 
dat wordt slechts door enkele provincies (zoals Flevoland, Utrecht, Gelderland) toegepast. Ten slotte 
zijn de nieuwe uitvoeringsarrangementen zoals in Noord-Brabant, Zuid-Holland, Overijssel en 
Gelderland succesvolle voorbeelden waarin andere partijen de gebiedsregie nemen. Deze aanpak 
kan ook kansen bieden voor andere provincies om natuurrealisatie hand in hand te laten gaan met 
betrokkenheid van gebiedspartijen. 
 

4. De waarde van natuur  
Vrijwel iedereen vindt wel dat de natuur waarde heeft, maar hoeveel is de natuur dan waard?  
 
Ten eerste is er de intrinsieke waarde van de natuur. Deze is op te vatten als het recht van ieder 
plant en dier om te leven en op te groeien in een gezonde ecologische leefgemeenschap met 
voldoende voedsel en schoon water. Afhankelijk van politieke overtuiging of waar een mens zelf 
opgegroeid is, verschilt de waarde die men hier aan hecht. 
 
Ten tweede is er de waarde van natuur in de vorm van ecosysteemdiensten: binnen een gezond 
ecosysteem maken planten zuurstof, zuiveren water, leveren voedsel, medicijnen en energie. 
Planten, schimmels en beestjes verzorgen bodemvruchtbaarheid en plaagbestrijding, waardoor 
landbouw mogelijk is. Zowel dieren als mensen maken daar gebruik van. Zonder de natuurproducten 
kan de mens niet leven: geen landbouwproducten, geen vlees, geen vis, geen energie, geen zuurstof, 
geen drinkwater. Het is typisch menselijk om dit te benaderen als ecosysteemdiensten en te 
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proberen er een prijskaartje op te plakken, maar de werkelijkheid is dat wij onderdeel zijn van de 
natuur die wij van een afstand benaderen. Vanuit welbegrepen eigenbelang zouden we de 
ecosystemen in de natuur zoveel mogelijk moeten helpen in goede conditie te blijven en zo’n groot 
mogelijke biodiversiteit te herbergen. Soms doen we dat al, bijvoorbeeld de aanleg van natuur voor 
waterveiligheid (building with nature) in het Deltaprogramma. 
 
De Amerikaan Robert Costanza, uitvinder van de berekening van de waarde van natuur aan de hand 
van 27 ecosysteemdiensten, komt in zijn laatste berekening op $ 125.000 miljard per jaar: de totale 
waarde van ecosysteemdiensten van de natuur, van bestuiving en bodemvorming tot regulering van 
de chemische balans in de atmosfeer.  De WUR heeft een begin gemaakt met te berekenen wat de 
reële bijdrage van natuur is aan de economie voor de provincie Limburg. De waarde van natuur, 
berekend op slechts 7 ecosysteemdiensten, kwam uit op € 112 miljoen (bij een BBP Limburg € 34,9 
miljard). De antropocentrische methode van Costanza geeft handvaten, maar ook schijnveiligheid, 
alsof zonder natuur er nog een leven en economie zou kunnen zijn.  
 
Bovendien levert natuur naast concrete producten ook allerlei softe diensten: gezondheid, bewegen, 
rust, welbevinden. Er zijn veel voorbeelden te vinden van projecten met mensen waar de gezondheid 
vooruitging, en het medicijnverbruik verminderde. Welk prijskaartje is hier aan te hangen? De 
uitgespaarde medicijnen, de levensverlenging in verbeterde gezondheid, de verminderde pijn, het 
verhoogde welbevinden? 
 

De waarde van natuur in Fryslân 

De Friese natuurgebieden en het Friese landschap dragen sterk bij aan de ruimtelijke kwaliteit en de 
leefbaarheid van Fryslân. Kwaliteiten die Fryslân aantrekkelijk maken om te recreëren. Recreatie en 
toerisme is een belangrijke economische sector in Fryslân en is een belangrijke bron voor 
werkgelegenheid. Zo blijkt uit een studie Voor Nationaal Park Alde Feanen (3500 ha groot) uit 2016 
dat het gebied 20 verschillende ecosysteemdiensten7 levert. Het grootste aantal van deze diensten 
liggen op recreatief en toeristisch vlak. Vooral overnachtingsaccommodatie, boot- en ligplaatsen-
verhuur en bestedingen in de horeca. Het bedrag dat per jaar in deze sector omgaat in Nationaal 
Park Alde Feanen, wordt becijferd op ongeveer € 19 mln. Een dergelijke gedetailleerde studie is voor 
andere gebieden in Fryslân gedaan maar ook op de Waddeneilanden en in het Friese merengebied is 
de aanwezige natuur zonder meer een bepalende factor in de aantrekkelijkheid van deze gebieden 
voor recreatie en toerisme. Van de opbrengsten van ecosysteemdiensten vloeit vaak nauwelijks iets 
naar het natuurbeheer van het gebied. Voor het beheer (inclusief de aanwezige recreatieve 
voorzieningen) is de beheerder afhankelijk van beheersubsidie en recreatietoeslag van de provincie. 
 
Naast recreatie is er een vergelijkbare situatie bij wonen in of nabij de natuur. Deze zijn duurder 
(winst voor de bouwer) met een hogere OZB (extra inkomsten voor de gemeente) en de koper 
waardeert de nabijheid van natuur dermate dat men de hogere prijs ervoor over heeft. De RUG 
(Landgoederengordel Beetsterzwaag: kosten en baten in beeld, 2017) heeft het uitgerekend voor de 
7 landgoederen van Beetsterzwaag. De totale extra woningwaarde door de nabijheid van 
aantrekkelijke natuur is daar berekend op 211 miljoen euro, waardoor de gemeenten (Opsterland en 
Smallingerland) jaarlijks € 289.000 extra OZB ontvangen. Maar op het beheer van de landgoederen is 
een jaarlijks tekort van minstens € 113.000 geconstateerd.  

  

                                                           
7 Naast de waarde die natuur van zichzelf heeft, de intrinsieke waarde, levert natuur ook direct of indirect 
diensten aan de mens. Dit wordt aangeduid met de begrippen natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten. 
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Bijlage 3 – Overzicht verkende oplossingsrichtingen  
 
In de rapportage van BMC worden oplossingsrichtingen aangedragen om de Friese Natuuropgave 

2014 – 2027 te realiseren binnen de financiële kaders. BMC adviseert om in te zetten op een aanpak 

in vier parallelle trajecten: 

Spoor 1 – Uitwerken thema’s Natuur en maatschappij en Natuur en economie 
Met de mienskip uitwerken van de thema’s natuur en economie en natuur en maatschappij 
met als doel om met de beschikbare middelen een zo groot mogelijk doelbereik te realiseren. 
Deze thema’s komen voort uit het Natuurpact en hebben ook landelijke aandacht in het 
kader van de uitwerking van de aanbevelingen van het PBL uit de Lerende Evaluatie 
Natuurpact. 

Spoor 2 – In gesprek gaan met het Rijk 
Samen met andere provincies in gesprek gaan met het Rijk over de haalbaarheid van de 
natuuropgave in het licht van de beschikbare middelen, met als doel om opgave en middelen 
in evenwicht te brengen.  

Spoor 3 – Uitwerken indicatieve optimalisatiemogelijkheden: 
Met de mienskip uitwerken van de onder andere in het rapport van BMC opgenomen 
indicatieve optimalisatiemogelijkheden om op basis van de beschikbare middelen een zo 
groot mogelijk doelbereik te realiseren.  

Spoor 4 – Extra inzet provinciale middelen: 
Anticiperen op een bestuurlijke afweging of het realiseren van provinciale ambities op het 
gebied van natuur mag leiden tot extra inzet van provinciale middelen. 

  
Deze vier sporen met oplossingsrichtingen zijn door de provincie, met adviezen van intern en extern 
betrokkenen verder geanalyseerd en uitgewerkt. Daarnaast zijn bij de uitwerking ook nieuwe, niet 
door BMC aangedragen, oplossingsrichtingen door de provincie voorgesteld. Alle 
oplossingsrichtingen zijn beoordeeld op effect op natuur, juridische/financiële haalbaarheid en 
vertaalbaarheid naar maatregelen. Dit heeft geleid tot de volgende classificaties: direct uitvoerbaar, 
nader uit te werken en niet wenselijk geacht.  
 
Deze zijn in deze bijlage op een rij gezet. De meeste oplossingsrichtingen vallen onder spoor 3. De 
genoemde oplossingsrichtingen zijn niet limitatief en de volgorde ervan betreft geen hiërarchie. De 
haalbaarheid is samen met de externe werkgroep BMC bepaald. 
  
Aanbevolen wordt om de stand van zaken rond de uitvoering van het natuurbeleid op weg naar 2027 
periodiek te evalueren. De oplossingsrichtingen uit deze bijlage kunnen daaronder worden 
geschaard. Vooral voor de categorie nader uit te werken biedt dit verdere mogelijkheden. Bovendien 
kunnen sommige oplossingen niet direct gestart worden, maar wel in de komende jaren. Waar 
mogelijk is deze fasering in de tijd aangegeven.   

 

Spoor 1 – Uitwerken thema’s Natuur en maatschappij en Natuur en economie 
  
Centrale vragen hierbij zijn welke kansen we binnen deze thema’s zien om financieel bij te dragen 
aan natuur en hoe deze thema’s kunnen bijdragen aan vergroten van het doelbereik voor natuur. Het 
gaat in feite om alternatieve manieren van natuurrealisatie. Bij ‘natuur en maatschappij’ gaat het om 
het doorbreken van rolpatronen in de bestaande processen en procedures van beleidsontwikkeling, 
planvorming en uitvoering voor natuur. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de overheid de 
volledige natuuropgave verricht. Daarbij komt er ruimte voor meer en andere spelers in de mienskip. 
Bij ‘natuur en economie’ gaat het vooral om het samengaan van natuur met andere functies, zoals 
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met landbouw (natuurinclusieve landbouw) en met recreatie. Ook moet gedacht worden aan 
dubbeldoelen, zoals natuur en waterberging. BMC noemt dit de gewenste verbreding van de 
natuuropgave, die nodig is om met de beschikbare middelen zo veel mogelijk natuurdoelen te 
behalen.  Dit is uitgewerkt in de Bouwsteen Natuur waarin de provincie haar visie op natuur 
opschrijft. Deze bouwsteen is onderdeel van de Omgevingsvisie. 
  
Oplossingsrichtingen 
  

Betrokkenheid mienskip bij uitvoering natuur (aanbeveling 1 BMC) 

Waar gaat het om: andere partijen bij de uitvoering van natuur betrekken, biedt kansen voor natuur. 
Het gaat zowel om ‘bekende, oude’ partijen, zoals terreinbeherende natuurorganisaties, particuliere 
natuurbeheerders, agrarische collectieven en het waterschap als om ‘nieuwe’ partijen, zoals 
gemeenten, bedrijven, dorpen en bewoners. De betrokkenheid van partijen bij de uitvoering van 
natuur kan op diverse manieren vergroot worden. Zo kunnen oude en nieuwe partijen meer gaan 
samenwerken en de taken anders verdelen, waardoor andere rollen ontstaan. Dat geldt ook voor de  
provincie zelf, als oude partij in het verhaal. Een van de ideeën is een deel van de natuuropgave 
(bijvoorbeeld 100 hectare) zelf op alternatieve wijze te laten realiseren, buiten de geëigende 
procedures om. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan rood voor groen-constructies, recreatie en 
natuur (of nog breder, al dan niet via de nationaal park-gedachte), natuurinclusieve landbouw, maar 
ook bijvoorbeeld aan het inschakelen van sociale partners voor het inzetten van werkloze mensen of 
mensen met een arbeidsbeperking.  
  
Haalbaarheid: haalbaar, mits dit punt nog smarter wordt gemaakt. Ook kan er een kansenkaart 
komen. Dit onderwerp is nu niet op geld te zetten en kan in het kader van de Omgevingsvisie in de 
breedte verder worden uitgewerkt. 
 
Inhoudelijk effect: meer kans op uitvoeren van de natuuropgave, meer verbinding tussen 
maatschappij en natuur. 
 
Aandachtspunten: maatwerk is gewenst. De alternatieve werkwijzen en nieuwe rollen van partijen 
mogen geen grote barrières in de regelgeving rond procedures of bijvoorbeeld bestemmingsplannen 
ondervinden.  
  
Status: nader uit te werken. 

 

Brabants model 

Waar gaat het om: natuurdoelen worden op basis van een kwalitatieve verplichting (KV) die een  
grondeigenaar aangaat, bereikt op gronden binnen het NNN en dus niet via volledige verwerving en 
inrichting door de provincie. Onder voorwaarde van een KV worden percelen 51 % afgewaardeerd en 
voor 49 % in de oorspronkelijke functie, vaak agrarisch, behouden. Grondeigenaren, waaronder 
agrariërs, blijven beheerders van de grond onder voorwaarden van een duidelijke langjarige KV. In 
Noord-Brabant voert het Groen Ontwikkelfonds BV dit deel van de NNN uit door op deze wijze een 
partnerschap aan te gaan met een grondeigenaar of erfpachter. 
 
Haalbaarheid: dit model of varianten ervan moeten voor de Friese situatie nader onderzocht worden. 
Het gaat als het ware om een wijziging in het afwaarderingspercentage van de grond van 85% naar 
ca. 50%, overeenkomstig met het behoud van agrarisch belang naast natuurbelang. Het gaat dus 
vooral om natuur op gronden waar een ambitie ligt met een agrarisch karakter. Dit biedt ook 
perspectief voor natuur-inclusief boeren en misschien ook biologisch boeren. Het Kollektivenberied 
Fryslân zou dit mogelijk kunnen aansturen en begeleiden. 
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Inhoudelijk effect: natuurdoelen worden bereikt, mogelijkerwijze wordt wel een andere ambitie 
gehaald dan in de oorspronkelijke plannen voor het NNN. Besparing op afwaardering van de grond 
levert meer middelen op voor de totale natuuropgave. Deze andere manier van natuur realiseren en 
op een andere manier omgaan met grondeigenaren kan het draagvlak voor natuur vergroten. 
    
Status: nader uit te werken. 
 

Spoor 2 – In gesprek gaan met het Rijk 
  
BMC adviseert om in gesprek te gaan met het Rijk over de relatie tussen natuuropgave en 
beschikbare middelen. Dat moet via het IPO lopen, het Natuurpact is immers gesloten door IPO en 
rijk. Het momentum daarvoor is de publicatie van de Lerende Evaluatie Natuurpact elke drie jaar. De 
eerstvolgende publicatie is in 2019. 
  
Oplossingsrichtingen 
 

In gesprek gaan met Rijk over extra financiering (oplossingsrichting 3.6.1 BMC) 

Waar gaat het om: bij de decentralisatie van natuurtaken naar de provincies heeft het Rijk geen 
evenredige hoeveelheid middelen beschikbaar gesteld. De provincie Fryslân kan dit niet alleen 
aankaarten, maar er zal in IPO-verband een beroep moeten worden gedaan op het Rijk, met als inzet 
extra middelen voor de uitvoering van het Natuurpact van het Rijk te verkrijgen. In het 
regeerakkoord (2017) is € 275 mln. incidenteel voor natuur en waterkwaliteit opgenomen. Ook over 
de besteding van deze middelen moeten provincies met het Rijk in gesprek. Het gaat vooral over de 
opgave en het natuurbeheer. 
  
Haalbaarheid: als afzonderlijke provincie iets agenderen via het IPO is mogelijk. Het is echter de vraag 
of andere provincies dit onderwerp het agenderen richting Rijk waard vinden. Uit de rapportage van 
BMC en uit de evaluatie van het Natuurpact van het PBL (2016) blijkt dat het dreigende tekort niet 
uniek is voor Fryslân. Een aantal provincies heeft besloten om uit eigen middelen (substantieel) bij te 
dragen aan de (inter)nationale doelstellingen en/of kostenbesparingen door te voeren. Zie ook 
bijlage 1.3. Bij dit soort gesprekken kan het dus belangrijk zijn hoe Fryslân de huidige middelen 
besteedt en wat de inbreng aan eigen middelen is. 
  
Inhoudelijk effect: Als het Rijk over de brug komt met een hogere rijksbijdrage, kan een groter deel 
van de natuuropgave worden gerealiseerd.  
  
Status: nader uit te werken. 
 

Spoor 3 – Uitwerken indicatieve optimalisatiemogelijkheden BMC 
  
BMC geeft diverse oplossingsmogelijkheden aan die de uitvoering van de natuuropgave efficiënter 
maken of het programma verbeteren. Aanbevolen wordt deze samen met de partners uit te werken, 
ten einde met de mede hierdoor beschikbare middelen zoveel mogelijk natuurdoelen te kunnen 
halen. De verschillende oplossingen kunnen op elkaar ingrijpen en zijn dus niet direct 1 op 1 bij elkaar 
op te tellen. Deze interferentie komt vooral bij de uitwerking van de scenario’s in hst. 3 aan de orde. 
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Oplossingsrichtingen 
  

Cofinanciering EU (oplossingsrichting 3.6.2 BMC) 

Waar gaat het om: Europese cofinanciering (los van POP3) wordt momenteel ook ingezet voor de 
natuuropgave (overwegend via provinciale partners) en vindt plaats op projectbasis. Het is de moeite 
waard om mogelijkheden na te gaan om (Europese) cofinanciering te krijgen bij de uitvoering van 
maatregelen uit de beheerplannen Natura 2000, een Europees natuurnetwerk.  
  
Haalbaarheid: in principe haalbaar, maar het is geen structurele financiële bron. Bovendien is de 
bureaucratische rompslomp rond Europese cofinanciering enorm. Ook is het zo, dat tbo's  
cofinanciering in het algemeen gebruiken voor hun opgave om 15% bij te dragen in de inrichting (zie 
ook verderop). 
  
Inhoudelijk effect: door de inzet van cofinanciering kunnen middelen vrijvallen, bijvoorbeeld binnen 
het budget Natura 2000, die kunnen worden aangewend voor andere doelen uit het Natuurpact. De 
mogelijkheden voor cofinanciering zijn grillig, het is geen stabiele factor. Het is vooral een kwestie 
van kansen pakken wanneer het kan, maar je kunt er niet op plannen. Het toekomstig effect is 
moeilijk in te schatten. 
  
Status: nader uit te werken.  
  

Financiering derden (oplossingsrichting 3.6.3 BMC)  

Waar gaat het om: dit vindt al plaats. Zo financiert de Postcodeloterij bijvoorbeeld projecten van IFG 
en NM. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
rood voor groen.  Projecten die met crowdfunding worden gefinancierd zijn actueel, maar vooral 
kleinschalig. Verder kan gedacht worden aan het sociaal domein, bijvoorbeeld groenbeheer door 
mensen uit de kaartenbak van het UWV of bij werkvoorzieningsschappen. 
 
Haalbaarheid: dit is deels staande praktijk. Nieuwe plannen moeten verder met de partners worden 
uitgewerkt. 
 
Inhoudelijk effect: Een groter deel van de opgave kan worden gerealiseerd. 
 
Aandachtspunten: dit is nu nog niet op geld te zetten en moet verder worden uitgewerkt via spoor 1 
(maatschappelijke betrokkenheid). 
  
Status: nader uit te werken. 
  

Bezuinigen op de inrichtingsopgave (oplossingsrichting 3.1 en 3.5 BMC) 

 
Waar gaat het om: voor de inrichting van nieuwe natuur wordt gewerkt met normkosten van 
(noodzakelijke) maatregelen. Niet alles hoeft ingericht te worden conform de oorspronkelijke 
plannen. Soms kan een natuurdoel echter op verschillende wijzen worden bereikt, door bijvoorbeeld 
minder zware maatregelen te nemen of door bepaald beheer. Verder kan er synergie gezocht 
worden met plannen van andere organisaties, zoals het Wetterskip. Ook de mate van 
grondverwerving in een gebied speelt een rol bij de inrichtingsmogelijkheden.   
 
Haalbaarheid: moet breed bekeken worden en is sterk afhankelijk van het betreffende natuurdoel en 
is altijd maatwerk. 
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Inhoudelijk effect: goedkoper inrichten hoeft niet te leiden tot minder natuurkwaliteit, mits de 
natuurdoelen overeind blijven. 
 
Aandachtspunten: goedkoper inrichten is als oplossing afhankelijk van veel factoren (fysieke 
gesteldheid van een gebied, ruimte voor andere werkwijzen, rol van partijen), waardoor het niet op 
voorhand op geld is te zetten. 
 
Status: nader uit te werken. 
  

Bijdrage terreinbeheerder bij inrichting naar 15% (door BMC beschreven als risico) 

Waar gaat het om: in het Natuurpact is met de manifestpartijen afgesproken dat zij een substantiële 
bijdrage zullen leveren aan inrichting. BMC beschrijft dit feitelijk niet als een oplossing maar als een 
reeds bestaand doel van de provincie dat nog niet is gerealiseerd. In de berekeningen van BMC wordt 
ervan uit gegaan dat dit alsnog wordt gerealiseerd.  
  
Haalbaarheid: de terreinbeheerders gebruiken in het algemeen (Europese) cofinanciering voor hun 
opgave om 15% bij te dragen in de inrichting. Niet duidelijk is of dit programma-dekkend gebeurt. 
Hiervoor dienen nadere afspraken te worden gemaakt tussen provincie en tbo’s, ten einde niet het 
risico te lopen dat het niet wordt gerealiseerd.    
 
Inhoudelijk effect: hoe meer bijdrage, des te groter deel van de natuuropgave kan worden 
gerealiseerd.  
 
Status: nader uit te werken.  
  

Vertraagde uitvoering van de ontwikkelopgave (oplossingsrichting 3.2 BMC)  

Waar gaat het om: Door uitstel van verwerving en inrichting worden kosten later gemaakt en starten 
beheerkosten ook later. Dit levert een besparing op. In de praktijk verloopt de uitvoering echter al te 
langzaam.  
 
Haalbaarheid: gering doordat BMC de andere parameters (bijvoorbeeld einddatum van 2027 voor de 
natuuropgave) wel gelijk houdt. Dat leidt er toe dat er in de laatste jaren van de opgaveperiode naar 
verhouding een grote opgave ligt. Dit betekent een behoorlijke aanslag op de inzet van capaciteit van 
provincie en andere (gebieds)partijen. Bovendien is er een reëel risico dat grondprijzen blijven stijgen 
waardoor vertraging kan leiden tot meerkosten. Het tempo van uitvoering is op dit moment al een 
probleem. Voor de provincie geldt een inspanningsverplichting de beschikbare middelen adequaat in 
te zetten. De provincie loopt het risico dat het Rijk haar bestuurlijk aanspreekt op nalatigheid 
dienaangaande. Met een vertraagde uitvoering wordt het risico alleen maar groter. Bovendien zijn in 
de provincies gebiedscommissies in opdracht van de provincie bezig met aankoop en inrichting van 
gronden. Zij zijn in onderhandeling en werken samen met grondeigenaren. Er zijn over en weer 
verwachtingen gewekt en toezeggingen gedaan. Dit proces stilleggen is maatschappelijk ongewenst, 
ook omdat ten tijde van de decentralisatie (2010/2011) de gebiedsontwikkeling ook reeds een tijd is 
stopgezet. 
 
Inhoudelijk effect: latere realisatie betekent het later realiseren en afronden van natuurgebieden. 
Afhankelijk van de ligging van een natuurgebied kan dit betekenen dat de basismilieukwaliteit en/of 
de gewenste natuurkwaliteit en biodiversiteit later worden gehaald. 
 
Aandachtspunten: er is een verschil tussen een project stilleggen en een project tijdelijk stopzetten. 
Bij het eerste is de betrouwbaarheid van de overheid in het geding, bij het tweede is er eventueel 
ruimte om tot nieuwe afspraken te komen. 
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Status: niet wenselijk geacht. Tijdelijke stopzetting zou eventueel een deeloplossing kunnen zijn. 
  

Aanpassen van de ontwikkelopgave (oplossingsrichting 3.3 BMC) 

Waar gaat het om: ten tijde van de decentralisatie zijn er binnen de ontwikkelopgave verschillende 
prioriteiten benoemd: 1 KRW, 2 Natura 2000, 3 afronden drie gebiedsprojecten, 4 overig NNN. In de 
Nota Natuer en Lanlik Gebiet hebben PS gekozen voor het realiseren van de internationale opgave 
(prioriteiten 1 en 2) en een deel van de provinciale opgave, namelijk 200-500 ha. prioriteit 3 in drie 
gebiedsprojecten (Beekdal Koningsdiep, Beekdal Linde, Achtkarspelen-zuid). Dit is vertaald in het 
uitvoeringsprogramma. Voorstelbaar is dat er voor de ontwikkelopgave andere keuzes gemaakt 
kunnen worden dan de genoemde, zoals bijvoorbeeld het louter realiseren van de internationale 
opgave. De omvang van de ontwikkelopgave is een belangrijke onderscheidende factor in termen 
van oplossingen. 
 
Haalbaarheid: gering wanneer het gevolg is dat de provinciale ambitie niet meer wordt gerealiseerd. 
Dit is namelijk strijdig met het besluit over de Nota Natuer en Lanlik Gebiet waarin gekozen is voor 
het realiseren van de internationale opgave en de provinciale opgave daar waar gebiedsproces in 
vergevorderd stadium is (in bovengenoemde gebieden). De tussen het Rijk en provincies afgesproken 
verdubbeling in het Natuurpact wordt ook niet gehaald. Wanneer het complete NNN wordt 
gerealiseerd, dan betekent dat een verdubbeling van het financieel tekort. 
 
Inhoudelijk effect: wanneer de provinciale ambitie niet wordt uitgevoerd betekent dit geen robuuste 
afronding van delen van het NNN, met ook alle gevolgen van dien voor de biodiversiteit en voor 
mogelijkheden voor extensiever beheer en klimaatbestendigheid. Bij het realiseren van de 
provinciale ambitie of het complete NNN is er meer ruimte voor robuuste natuur en een positief 
effect op de biodiversiteit. 
 
Aandachtspunten: binnen deze oplossingsrichting zijn verschillende scenario’s mogelijk. Er is ook een 
relatie met de vorige oplossingsrichting. 
  
Status: nader uit te werken. 
  

Realisatie van natuur op alternatieve manieren (voorgesteld tijdens de uitwerking) 

Waar gaat het om: provincies hebben met het Natuurpact de verantwoordelijkheid gekregen voor 
biodiversiteit in de hele provincie. Daarbij gaat het zowel om natuur in het NNN als daarbuiten. Over 
de uitvoering van het Natuurpact hebben Rijk en provincies afspraken gemaakt. Ook hebben 
provincies afspraken gemaakt met manifestpartijen. De verbinding tussen natuur en maatschappij is 
een belangrijk thema in het Natuurpact. De eerste lerende evaluatie van het Natuurpact (zie ook 
bijlage 2.3) laat zien dat provincies ook aan het experimenteren zijn met alternatieve manieren om 
natuur te realiseren. Gedacht kan worden aan koppelen van natuur met andere functies of het meer 
of anders betrekken van de mienskip bij de uitvoering van natuur. Dit draagt bij aan biodiversiteit in 
brede zin en biedt mogelijkheden voor nieuwe partijen en onvermoede coalities. 
 
Haalbaarheid: meekoppeling met andere maatschappelijke functies en een grotere betrokkenheid 
van de mienskip bij de uitvoering van het natuurbeleid vergroten de kans op succes van deze 
oplossing. Haalbaarheid staat en valt ook met een goede regie, kwaliteitsbewaking en voldoende 
(alternatieve) middelen. Ook moeten verantwoordelijkheden helder zijn.  
 
Inhoudelijk effect: afhankelijk van de invulling gaat het om een verbetering van de biodiversiteit in 
Fryslân en een al dan niet robuuste NNN. Voor de natuuropgave betekent het niet zo zeer een 
wijzing in kwantiteit (hectares), maar waarschijnlijk vooral in kwaliteit (andere natuurtypen).  
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Aandachtspunten: Hier is een nadrukkelijke link met spoor 1 en met de op te stellen provinciale 
Omgevingsvisie. De provincie blijft eindverantwoordelijk voor de biodiversiteit, maar kan eventuele 
uitvoeringstaken in het kader van deze oplossingsrichting ook bij andere partijen leggen en meer 
ruimte voor initiatieven uit de mienskip laten. 
  
Status: nader uit te werken. 
  

Kosten monitoring door provincie met 10% omlaag (voorgesteld tijdens de uitwerking) 

Waar gaat het om: het betreft hier de beleidsmonitoring van de provincie. Deze is vastgelegd in het 
provinciaal monitoringsplan natuurkwaliteit 2016-2021. De monitoringskosten vallen hoger uit dan 
begroot bij het Natuurpact. Dit wordt echter vooral veroorzaakt door de monitoringskosten van 
Bij12. Hier heeft een individuele provincie weinig invloed op. Bedragen voor de monitoring SNL 
liggen per natuurbeheertype vast (normkosten per hectare) en landelijk zijn afspraken gemaakt over 
de financiering aan tbo's. Daarnaast is er enige ‘vrije ruimte’ in het monitoringsplan, waarin 
onderscheid wordt gemaakt tussen ‘willen’ en ‘moeten’. 
 
Haalbaarheid: vanwege de vaste kosten is een substantiële besparing op monitoring niet mogelijk. 
De haalbaarheid van een besparing van 10% zit vooral in de eigen monitoring ('willen') en in de 
afstemming tussen verschillende monitoringstrajecten. Daarbij moet gedacht worden aan de 
afstemming tussen beleids- en beheermonitoring en een betere samenwerking tussen provincie en 
andere partijen als gegevensorganisaties. 
 
Inhoudelijk effect: besparing op monitoring maakt dat er een groter deel van de opgave kan worden 
gerealiseerd. Overigens is monitoring volgend op beleid. Als de opgave verandert (bijvoorbeeld 
andere natuurbeheertypen), dan verandert ook de monitoring. 
 
Toelichting: in het provinciale monitoringsplan natuur is voor alle beleidsmonitoring ruim 1 miljoen 
euro per jaar begroot (€ 1.097.150). De afspraken over SNL-monitoring liggen vast en het bedrag 
hiervoor ligt rond de 4 ton per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Dat betekent dat er een 
bedrag van 6 ton 'vrijer' te besteden is. Dus een simpele rekensom van 10% (als maat) bezuinigen 
levert op dat alle andere monitoring, niet zijnde SNL, dan voor € 540.000 zal moeten gebeuren. 
Overige monitoring gaat om: 

• Natura 2000/PAS: extra monitoring op het gebied van habitats, soorten en 
procesindicatoren. Er zijn geen harde afspraken over de uitvoering gemaakt. Duidelijk is wat 
er moet worden gedaan, maar de kosten zijn afhankelijk van de offertes. Voor 2018 is een 
bedrag van € 395.221 begroot, voor de jaren 2019-2021 € 363.150. Wat er gemonitord kan 
worden, is afhankelijk van de daadwerkelijke kosten. Deze kosten kunnen gereduceerd 
worden door SNL-monitoring en Natura 2000/PAS-monitoring beter op elkaar af te 
stemmen, want deels is er overlap in informatievoorziening. Voor de rest is een eventuele 
besparing gekoppeld aan bewuste keuzes om bepaalde onderdelen van de monitoring niet te 
doen. 

• ANLb: hier gaat het om een vaste bijdrage van € 75.000 voor Bij12/NEM (landelijke afspraak). 
Voor de rest, een begroot bedrag van €160.000 per jaar, geldt hetzelfde als bij het vorige 
punt: duidelijk is wat zou moeten gebeuren, maar ook hier zijn de daadwerkelijke kosten 
afhankelijk van offertes. Ook hier is een mogelijkheid monitoring efficiënter uit te voeren 
door ANLb-monitoring te koppelen met andere monitoring, zoals Natura 2000/PAS. 

• Provinciale monitoring ganzen en weidevogels: het betreft hier monitoring van eigen 
provinciaal beleid. Er is respectievelijk € 45.000 en € 55.000 per jaar begroot. Bij deze 
monitoring is de provincie het meest vrij om andere keuzes te maken, maar gezien het 
politieke belang van beide ligt het niet voor de hand op deze monitoring te besparen. 
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 Samenvattend: besparing zit in afstemming monitoring SNL en Natura 2000/PAS, maar ook ANLb en 
Natura 2000/PAS.  
 
Status: structureel niet wenselijk geacht, 10% nader uit te werken.  
  

Verlagen recreatievergoeding (oplossingsrichting 3.1 BMC) 

Waar gaat het om: tot en met 2016 wordt er gesproken over recreatietoeslag, een toeslag per ha. op 
een ha. natuurbeheer. De betreffende natuurbeheerder zorgt dat het natuurterrein voldoende 
toegankelijk is voor recreatief medegebruik door voldoende wegen, vaarwegen en paden, die 
adequaat onderhouden worden. In 2016 bedraagt de toeslag per ha per jaar: € 33,34. 
In IPO-verband is de recreatietoeslag per 1 januari 2018 herzien en overgegaan in een 
openstellingsbijdrage. Deze bedraagt 75% van €71,66 (maximale SKP)= €53,74/ha. Afgerond resp. 72 
en 54 euro. Was de recreatietoeslag ongedifferentieerd, de openstellingsbijdrage bestaat uit een 
voorzieningenbijdrage van 37 euro (basisbedrag) en een toezichtbijdrage van 17 euro. Dit is door de 
EU geaccordeerd. Wanneer alle natuurterreinen met een huidige recreatietoeslag de gehele 
openstellingsbijdrage zouden krijgen, zou dat een sterke kostenstijging betekenen (ca. 860.000 euro 
per jaar). In het Openstellingsbesluit 2017 en 2018 Natuurbeheerplan heeft de provincie beschikt op 
37 euro (exact: € 37,18) per ha. 
 
Haalbaarheid: gering, want dit druist in tegen beleid van de provincie om natuurterreinen 
toegankelijk te maken en te houden voor recreanten en tegen stimuleringsbeleid voor recreatie in 
het algemeen. Uitwerking van de nieuwe openstellingstoeslag met ongeveer gelijk blijvend budget is 
bovendien te beschouwen als een toekomstige bezuiniging, omdat de nieuwe openstellingstoeslag 
flink hoger uitvalt per ha.  
 
Inhoudelijk effect: zonder of met minder toeslag zullen tbo's minder terreinen openstellen of is er te 
weinig budget om grote bezoekersaantallen in goede banen te leiden, wat zou kunnen leiden tot 
afbreuk van natuurkwaliteit. 
 
Aandachtspunten: de nieuwe openstellingsbijdrage kan (met gelijkblijvend budget) op verschillende 
manieren worden aangevlogen: 
Wanneer er alleen gekozen wordt voor de voorzieningenbijdrage dan betekent dat een geringe 
verhoging van de kosten per hectare, namelijk van ruim 33 euro naar 37 euro.  
Optie 1, maar dan aangevuld met maatwerk in de toezichtbijdrage, namelijk daar waar het echt 
nodig is. Dit betekent hoe dan ook een verhoging van het budget in vergelijking tot het huidige. 
Een subsidieplafond instellen (bijvoorbeeld het huidige totaalbedrag van €1.424 mln.). 
Het totale bedrag van 54 euro/ha (voorzieningen en toezicht) gericht inzetten in specifieke gebieden. 
Om quitte te spelen, zou dan 40% van de natuurterreinen worden uitgesloten van een 
openstellingsbijdrage. 
  
Deze ‘toeslag nieuwe stijl’ geeft meer ruimte voor differentiatie, waardoor het instrument meer 
gebiedsgericht en gevarieerd ingezet zou kunnen worden. 
 
Status: verlaging niet wenselijk geacht. Vertaling van de nieuwe opstellingsbijdrage naar de 
uitvoeringspraktijk nader uit te werken.  
  

Goedkoper natuurbeheer (oplossingsrichting 3.1 BMC) 

Waar gaat het om: bij de decentralisatie in 2011 zijn er onvoldoende middelen beschikbaar gekomen 
om de kosten van het natuurbeheer te dekken. In de Nota Natuer en lanlik gebiet is daarom besloten 
te streven naar een bezuiniging op het natuurbeheer van 30%. Door landelijke afspraken bij het 
Natuurpact over de financiering van natuurbeheer is tot nu toe 9% besparing gerealiseerd, hetgeen 
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ook is vastgelegd in het SNL. Hiermee zijn tegelijk de mogelijkheden beperkt om verder te 
bezuinigen. Onderzocht is of het natuurbeheer in Friesland overal leidt tot de gewenste 
natuurkwaliteit en zo niet of het duurzamer en/of goedkoper kan. Het onderzoek is een quick scan.8 
Er wordt op dit onderdeel een geringe besparing (globale prognose € 4 mln. t/m 2027) voorzien door 
het aanpassen van natuurdoelen. 
 
Haalbaarheid: voor deze maatregel is weinig draagvlak bij de terreinbeheerders. Uit het onderzoek 
blijkt dat er mogelijkheden zijn om in bepaalde gebieden te gaan voor ander, extensiever beheer dat 
duurzamer is.  
 
Inhoudelijk effect: wanneer bespaard wordt ten behoeve van duurzamere beheertypes, dan levert 
dat natuurwinst op (de goede dingen doen op de goede plek). 
 
Aandachtspunten: per beheertype natuur en landschap zijn standaardkostprijzen (SKP) vastgesteld, 
als onderdeel van de Index Natuur en Landschap. Het gaat om werkelijke, gemiddelde kosten van 
natuur- en landschapsbeheer als basis voor een uniforme subsidieverlening (SNL). De SKP wordt 
regelmatig geactualiseerd voor loon- en prijsontwikkeling. Het tarief voor natuurbeheer in het kader 
van SNL bedraagt 75% van de SKP. Hier wordt niet aan getornd. Het betreft afspraken in het kader 
van het Natuurpact. 
 
Status: direct uitvoerbaar. 
  

Niet langer beheren van natuur buiten het NNN  (oplossingsrichting 3.1 BMC) 

Waar gaat het om: natuurbeheer buiten het NNN is een afspraak in het Natuurpact. In Fryslân 
worden het beheer van een aantal weidevogelreservaten, soortenbeheer en het beheer van 
(cultuurhistorische) landschapselementen buiten het NNN uit dit budget gefinancierd. Dit levert ook 
een bijdrage aan de Friese biodiversiteit op. Wel is er vaak ook een relatie met natuur binnen het 
NNN.  
 
Haalbaarheid: gering, want onder andere strijdig met het provinciaal weidevogelbeleid. 
 
Inhoudelijk effect: negatief voor biodiversiteit. 
 
Status: niet wenselijk geacht. Wel is het aan te bevelen beheer buiten het NNN in relatie tot natuur 
binnen het NNN te bekijken.  
 

Bezuinigen op agrarisch natuurbeheer (oplossingsrichting 3.4 BMC) 

Waar gaat het om: Het agrarisch natuurbeheer is via het vernieuwde stelsel ANLb vastgelegd in 
contracten voor 6 jaar (2016 t/m 2021).  Een eventuele bezuiniging kan daarom pas ingaan in 2022. 
Afspraak in het Natuurpact is in Fryslân jaarlijks € 14 mln. beschikbaar te stellen voor ANLb-subsidie . 
Hiervan is 3/4 Europese cofinanciering. In Fryslân wordt het agrarisch natuurbeheer door zeven 
agrarische collectieven uitgevoerd.  
Het is nog onzeker hoe het agrarisch natuurbeheer met het subsidiestelsel er na 2021 uitziet. Dit is 
onder afhankelijk van Europees landbouwbeleid.  
 
Haalbaarheid: bij bezuiniging vervalt de genoemde cofinanciering waardoor rendement van de 
bezuiniging zeer laag is en ook nog de afspraak uit het Natuurpact niet wordt nagekomen. Bovendien 
is dit voor het draagvlak bij de agrarische collectieven ook niet goed.   

                                                           
8 Rapport Altennburg en Wymenga (2018), exacte titel pm 
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Inhoudelijk effect: minder geld betekent minder of lichtere beheermaatregelen en dus een negatief 
effect op de biodiversiteit in het agrarisch gebied.  
  
Aandachtspunten: besparing is onder andere mogelijk door een betere samenwerking in de beleids- 
en beheermonitoring. 
 
Status: nu niet wenselijk geacht. Wel is aan te bevelen om voor de periode na 2022 het ANLb of een 
opvolger hernieuwd tegen het licht te houden en nader vorm te geven.     
 

Doorlevering grond op basis van marktwaarde ipv standaard 85% afwaardering (voorgesteld tijdens de 

uitwerking) 

Waar gaat het om: volgens landelijke afspraken, goedgekeurd door de EU, wordt omgevormde 
landbouwgrond naar natuur doorgeleverd op basis van 85% afwaardering (het betreft 
functieverandering). Als andere percentages of de marktwaarde van de grond zouden worden 
gehanteerd, levert dit een ander financieel plaatje op. Als de provincie zou gaan werken met 75% 
afwaardering, dan levert dat in Fryslân € 900.000/jaar meeropbrengst op.  
 
Haalbaarheid: dit wordt landelijk uitgewerkt, maar blijkt lastig. EU heeft net voor twee jaar opnieuw 
toestemming gegeven voor de huidige SKNL-regeling. Ervaringen in Gelderland duiden op het risico 
dat provincie de grond niet meer verkocht krijgt. 
 
Inhoudelijke effect: deze maatregel levert geld op, dat aan de natuuropgave besteed kan worden.  
 
Aandachtspunten: al in 2014 stelde de provincie een beleidskader op over de verkoop van 
natuurgrond tegen marktwaarde. Uitvoering blijkt echter lastig. Verder is het de vraag of de 
provincie altijd eerst moet verwerven. Wellicht is een gezamenlijke aankoopstrategie met andere 
partijen effectiever. Wel is van belang dat er in een gebied genoeg ruilgrond voorhanden is en de 
afspraken tussen partijen in de gebiedsontwikkeling nog niet vastliggen.  
 
Status: nader uit te werken. 
 

Functieverandering zonder beheervergoeding (voorgesteld tijdens de uitwerking)  

Waar gaat het om: bij functieverandering wordt subsidie gegeven als vergoeding voor de 
waardedaling van de grond, eenmalige inrichtingskosten en ook een beheervergoeding is mogelijk. 
Aanvragen van een beheervergoeding is echter niet verplicht. De vraag is of dit voldoende bekend is 
en of er veel belangstelling voor is. 
 
Haalbaarheid: dit is nu al mogelijk. De vraag is of de belangstelling beperkt blijft tot enkele ha's of als 
er energie op gezet wordt dit kan leiden tot een substantieel aantal ha's en daarmee een besparing 
op beheerkosten.  
 
Inhoudelijk effect: besparing op beheer maakt dat er een groter deel van de opgave kan worden 
gerealiseerd.  
 
Toelichting: extern is aangegeven dat er particuliere beheerders zijn die wel belangstelling hebben 
voor natuurontwikkeling, maar niet voor beheer. Dit laatste is om diverse redenen en geldt vooral bij 
de goedkopere beheertypes zoals bos. Hier is de verhouding tussen inkomsten en de moeite om die 
inkomsten te verwerven bij kleine oppervlaktes nogal scheef. 
Status: direct uitvoerbaar.  
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Verkopen provinciale gronden (voorgesteld tijdens de uitwerking)  

Waar gaat het om: wanneer prioriteit gelegd wordt bij het realiseren van vooral internationale 
natuurdoelen via KRW en Natura 2000 is het verkopen van gronden in provinciaal bezit in niet 
prioritaire gebieden binnen het NNN een optie. Het zou dan gaan om provinciale gronden prioriteit 3 
en 4 in het NNN die nog niet zijn ingericht en dus (als landbouwgrond) kunnen worden verkocht. 
Volgens eerste berekeningen zou het gaan om 161 hectare. Dit brengt ruim € 6.8 mln. op, uitgaande 
van een grondprijs van €42.500 per hectare. Deze oplossingsrichting is mogelijk bij scenario's 2 en 3 
(zie par. 3.3). 
 
Haalbaarheid: verkoopbaarheid is niet direct te voorspellen en is afhankelijk van de grondmarkt en 
grondposities in een gebied. 
 
Inhoudelijk effect: financiële opbrengst kan ingezet worden voor andere onderdelen van de 
natuuropgave. Niet overal zal de NNN geheel gerealiseerd kunnen worden. 
 
Status: direct uitvoerbaar.  
 

Gronden eerder doorleveren (voorgesteld tijdens de uitwerking) 

Waar gaat het om: door gronden eerder door te leveren drukken ze niet meer op de balans. De 
gronden worden in een later stadium ingericht, bijvoorbeeld wanneer er een robuuste eenheid 
gecreëerd kan worden.   
 
Haalbaarheid: afhankelijk van goede afspraken over doelstellingen en latere inrichting met 
gebiedspartijen en de eindbeheerders. 
 
Inhoudelijk effect: financiële besparing, zij het een beperkte, en een grotere kans om 
natuurontwikkeling prioriteit 3 en 4 te realiseren. 
 
Status: nader uit te werken. 
 

Spoor 4 – Extra inzet provinciale middelen 
  
BMC geeft aan dat de provincie kan overwegen om, gelet het verwachte tekort op de 
natuurbegroting, aanvullend eigen middelen in te zetten voor het realiseren van de natuuropgave 
(oplossingsrichting 3.6.4 BMC). Dit zou dan boven op de reeds uitgetrokken ca. € 149 mln. eigen 
middelen komen. Aanvullende nieuwe middelen voor natuur zijn gewoonweg niet te vinden op de 
algemene provinciale begroting. Het betreft binnen deze oplossingsrichting vooral correcties. Die 
kosten namelijk geld, omdat het geld waarvoor gecorrigeerd wordt uit een ander deel van de 
provinciale begroting moet komen. Het betreft niet de correcties uit hst. 2 die binnen een thema 
worden verrekend (bijvoorbeeld de dubbeltellingen bij Natura 2000). 
  
Oplossingsrichtingen 
  

Terugdraaien afroming indexatie rijksmiddelen  

Waar gaat het om: PS hebben in 2016 besloten tot het afromen van 1 % indexatie van rijksmiddelen 
uit het provinciefonds in de periode 2017-2019. Dat geldt ook voor de Natuurpactgelden van het Rijk. 
Uiteindelijk is dit alleen in 2017 uitgevoerd en zal dit niet gebeuren in 2018 en 2019. Dit is met de 
begroting 2018 door PS vastgesteld. 
  
Inhoudelijk effect: de afromingsgelden ‘vloeien terug’ naar de Natuurpactgelden, waardoor een 
groter deel van de natuuropgave kan worden gerealiseerd.   
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Status: direct uitvoerbaar. 
  

Reparatie lening Groenfonds  

Waar gaat het om: de provincie heeft geconstateerd dat de aflossing van een oude lening aan het 
Groenfonds op de middelen van het Natuurpact drukt. Deze lening is door de provincie aangegaan 
voor de verwerving en inrichting van de -toen nog- EHS in 1993, voor 30 jaar.  
Per 1 januari 1998 worden de middelen hiervoor door het rijk toegevoegd aan de algemene uitkering 
van het provinciefonds. Op de provinciale begroting werden deze middelen opgenomen in het 
tijdelijke budget FYLG (4e BW 2007). Tot het FYLG budget afliep (eind 2015) is uit dit tijdelijk budget 
de aflossing betaald. Vanaf 2015 zijn de rijksmiddelen die in het provinciefonds worden gestort 
echter niet meer herkenbaar op de provinciale begroting. Omdat deze aflossing toch moest worden 
betaald, zijn de middelen vanaf 2016 uit het Natuurpact gehaald. Het gaat de komende jaren nog om 
een bedrag van ongeveer € 1,3 mln. per jaar, voor de periode 2018 tot en met 2023 dus nog om 
totaal € 7,8 mln. Wordt gerekend vanaf 2016, dan gaat het om een bedrag van € 10,4 mln. 
  
Haalbaarheid: omdat de dekking van deze lening in essentie geen onderdeel uitmaakt van het 
Natuurpact wordt voorgesteld om deze lening apart op de begroting te zetten en niet meer ten laste 
van het Natuurpact te brengen. Het voorstel is tevens om dit vanaf 2016 te repareren, wat het totaal 
op ca. € 10,4 mln. brengt. Hiermee kan een aanzienlijk deel van het totale tekort op de natuuropgave 
opgelost worden. Dit voorstel, dat via de Kadernota 2019 zal worden ingebracht, is onder 
voorbehoud van vaststelling door PS van de begroting 2019. 
  
Inhoudelijk effect: reparatie maakt dat er een groter deel van de natuuropgave kan worden 
gerealiseerd. 
  
Status: direct uitvoerbaar onder voorbehoud van vaststelling begroting 2019 door PS. 

 

Terugdraaien besluit proceskosten provincie  

Waar gaat het om: PS hebben in 2015 besloten om voor het eerste deel van de programmaperiode 
(2015 t/m 2020) de inzet van een deel van het voor de uitvoering van de natuuropgave(zg. 
proceskosten) benodigde personeel ten laste te brengen van het natuurprogramma. Het gaat om 3% 
van het totale rijksbudget voor de uitvoering van het Natuurpact in Fryslân, te weten € 960.000 per 
jaar. Totaal gaat het om een bedrag van €5,78 mln. Zonder deze inzet kon het uitvoeringsprogramma 
natuur niet worden opgestart. Andere middelen waren er niet. Het is gelabeld geld. Geld dat niet 
wordt gebruikt, vloeit terug naar de Natuurpactgelden. Terugdraaien van dit besluit uit 2015, al dan 
niet met terugwerkende kracht, zou als maatregel betekenen dat het Natuurpact hierop niet (meer) 
wordt aangesproken. 
  
Haalbaarheid: deze maatregel houdt in dat òf de beschikbare capaciteit aan personeel voor de 
uitvoering onvoldoende gaat worden, òf de financiering op een andere manier moet plaatsvinden. 
Dit laatste zal ten koste gaan van andere provinciale activiteiten. Beide ontwikkelingen zijn 
onwenselijk. 
  
Inhoudelijk effect: er blijft meer geld beschikbaar voor andere doelen van het Natuurpact 
  
Status: niet wenselijk geacht. 
   

Beëindigen of verlagen van de rente op middelen IKG (bouwrente)  

Waar gaat het om: voor de verwerving van grond voor natuur werkt de provincie met een 
Investeringskrediet Grond (IKG). Hiervoor worden provinciale middelen ingezet, want de provincie 
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mag vanwege eigen kapitaal niet lenen op de markt. Zij leent daarom bij zichzelf. Regel is dat 
wanneer er aanspraak wordt gemaakt op provinciaal belegd vermogen daarvoor het 
rendementspercentage in rekening van de huidige beleggingsportefeuille wordt gebracht. Jaarlijks 
wordt dit percentage door het college bij de uitgangspunten voor de begroting vastgesteld. De 
provincie hanteert in 2018  een bouwrente van 2.8 % en aankoopbudget met plafond. Het betreft 
hier in ieder geval de inzet van voorfinanciering van middelen zoals bij het IKG. Het gaat voor 
natuurontwikkeling in de periode 2014 t/m 2027 om een bedrag van € 12,6 mln.   
  
Uiteindelijk wordt de grond betaald uit de Natuurpactmiddelen en door de bijdrages van de 
kopers/eindbeheerders. Het IKG schiet als het ware het aankoopbedrag voor. Hiervoor rekent de 
provincie dus een rente van 2,8 %. De vraag is of die rente terecht is in dit kader. Bovendien bedraagt 
-ter vergelijking- de rente die voor een lening op de kapitaalmarkt/Groenfonds moet worden ca. 0,8 
tot 1%.   
Wanneer de waardevermindering van de grond voor natuur eerder wordt geëffectueerd, vermindert 
de boekwaarde van de IKG-gronden en worden de IKG-rentelasten minder.  
 
Effect bij een verlaging van de IKG-rente naar 1% is een kostenbesparing van € 5,9 mln. over de 
gehele planperiode. Effect bij een IKG-rente van 0% is een kostenbesparing van de eerder genoemde  
€ 12,6 mln. over de gehele planperiode.  
 
Haalbaarheid: gezien de consequenties voor de meerjarenbegroting lijkt een renteverlaging niet 
haalbaar. Alternatieve voorfinanciering zonder dat de provincie bij zichzelf geld leent, is vanwege 
regelgeving een moeilijk verhaal. Toch zou er naar de consequenties van  1 % verlaging onderzoek 
gedaan kunnen worden. Je hebt dan namelijk direct bijna € 6 mln. te pakken.    
  
Inhoudelijk effect: deze oplossing maakt dat een groter deel van de natuuropgave kan worden  
gerealiseerd. Het gaat om aanzienlijke bedragen. 
  
Nadere toelichting: wanneer extra middelen ingezet moeten worden voor projecten waarvoor nog 
geen middelen beschikbaar zijn gesteld in de begroting en waardoor er aanspraak wordt gemaakt op 
provinciaal belegd vermogen brengt de provincie het rendementspercentage van de actuele 
beleggingsportefeuille in rekening. Omdat de provincie veel eigen vermogen bezit en dit heeft belegd 
is het niet toegestaan om tegelijkertijd geld te lenen. In de meerjarenbegroting wordt rekening 
gehouden met de renteopbrengsten uit het eigen vermogen dat de provincie heeft belegd. Wanneer 
projecten of programma's (met uitzondering van wettelijke en reguliere taken) gefinancierd moeten 
worden dan is het beleid dat hierover rente in rekening wordt gebracht om de gederfde rente in de 
meerjarenbegroting te compenseren. Het langjarig rendement op obligaties ligt op ca. 2,8 %. 
  
Status: vooralsnog niet wenselijk geacht.  
  

Verlagen risicovoorzieningen ontwikkelopgave 

Waar gaat het om: in de GREX van de natuuropgave is een risicovoorziening van 10% van de te 
maken kosten opgenomen. In totaal bedraagt de risicovoorziening € 14 miljoen op een totale 
omvang van ruim € 200 miljoen. De risicovoorziening is noodzakelijk om tegenvallers in de 
verkoop/aankoop, exploitatie, prijswijzigingen en onvoorziene zaken op te vangen.   
 
Haalbaarheid: de grondexploitatie van de natuuropgave kent een risicovoorziening van 10%. Dat is 
normaal bij een grondexploitatie voor projecten waar een opgave in hectares is benoemd. Niet 
onderzocht is tot dusverre of 10% noodzakelijk is voor de natuuropgave. Ook zijn er mogelijk 
maatregelen te bedenken die het risico beheersen waardoor het % omlaag kan. Zeker richting 2027 
als de restopgave minder is geworden, zijn de risico’s minder groot.   
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Inhoudelijk effect: deze oplossing maakt dat een groter deel van de natuuropgave kan worden  
gerealiseerd. Het gaat om aanzienlijke bedragen. 
  
Aandachtspunten: Vraag is of de provincie moet werken met aantallen hectares als doel. De 
afspraken met het Rijk (Natuurpact) zijn weliswaar te vertalen in een aantal hectares, maar het 
betreft een inspanningsverplichting. De provincie moet het beschikbare geld zo goed mogelijk 
inzetten om een zo groot mogelijk doelbereik te realiseren. Focus zou dus ook kunnen liggen op een 
zo effectief mogelijke besteding. In dat geval lijkt een risicovoorziening niet noodzakelijk. 
 
Status: nader uit te werken.  
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Bijlage 4 – Analyse Natuurpact door TRIP-advocaten  
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Bijlage 5 – Gebruikte afkortingen  
 

ANLb-  Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
BIJ12-  Uitvoeringorganisatie voor de 12 provincies 
EHS-  Ecologische Hoofdstructuur 
FYLG-  Frysk Ynvesteringsbudzjet Lânlik Gebiet 
GREX-  Grondexploitatie Natuur 
IFG-  It Fryske Gea 
IKG-  Investeringskrediet Grond 
IPO-  Interprovinciaal Overleg 
KRW-  Kaderrichtlijn Water 
NNN-  Natuur Netwerk Nederland  
NM-  Natuurmonumenten 
NVWA-  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
PAS-  Programma Aanpak Stikstof 
POP-  Plattelandsontwikkelingsprogramma 
PMJP-  provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 
RvO-  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
SAB-  Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing 
SBB-  Staatsbosbeheer 
SNL-  Subsidiestelsel Natuur en Landschap 
SKNL-  Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 
TBO-  Terrein Beherende Organisatie 
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Bijlage 6 – Kaartbijlagen 
 

  



 

66 
 

  



 

67 
 

 



 

68 
 

 



 

69 
 

 



 

70 
 

 



 

71 
 

 



 

72 
 

 



 

73 
 

 



 

74 
 

 



 

75 
 

 



 

76 
 

 


