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Doel van dit rapport:
Prioriteren werkzaamheden Landschapsbeheer Friesland voor Provincie Fryslân 
op basis van de agenda landschap en agenda soorten
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Landschapsbeheer Friesland 2011-2013
Op basis van de agenda landschap en de agenda soorten

Provincie Fryslân 2010-2013

Deze nota is opgsteld in nauwe samenwerking met Landschapsbeheer Friesland

Vaststelling Gedeputeerde Staten van Fryslân, 8 maart 2011
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Landschapsbeheer Friesland ontvangt jaarlijks een budgetsubsidie van de provincie

Fryslân voor de uitvoering van activiteiten die bijdragen aan de realisering van de

provinciale doelstellingen op het gebied van landschap - en soortenbeleid. 

Jaarlijks geeft de provincie aan wat zij van LBF verwacht en geeft LBF aan wat zij

aan producten wil leveren. Wat de provincie verwacht is gebaseerd op de agenda

landschap en de agenda soorten die de provincie zelf voert. Deze agenda’s staan

opgenomen in dit beleidskader. Op basis van die agenda’s worden taken van

Landschapsbeheer Friesland in beeld gebracht. Het geheel vormt het zogenaamde

Beleidskader Landschapsbeheer Friesland.  

Het Beleidskader Landschapsbeheer Friesland is gebaseerd op bestaand beleid. De

agenda voor landschap is gebaseerd op het Streekplan 2007, de agenda soorten op

het Werkplan Soortenbeleid 2006-2013.

In hoofdstuk 2  wordt ingegaan op de functie van Landschapsbeheer Friesland bij

de uitvoering van het provinciaal beleid voor landschap en soortenbescherming. 

In hoofdstuk 3  zijn de beleidsuitgangspunten met betrekking tot het onderdeel

landschap verwoord. Er wordt ingegaan op de agenda die de provincie Fryslân in

2010-2013 aanhoudt voor landschap, de rol die LBF vervult binnen de agenda land-

schap en de activiteiten die daarmee samenhangen. 

Het onderdeel soorten komt in hoofdstuk 4  aan de orde. Er wordt ingegaan op het

kader soortenbeleid 2010-2013, de provinciale agenda soortenbeleid 2010-2013 en

vervolgens de rol van LBF in het soortenbeleid van de provincie Fryslân. 

Landschapsbeheer Friesland verricht ook werkzaamheden op andere beleidsterrei-

nen, onder andere cultuurhistorie. Voor deze onderwerpen is in dit beleidskader

geen afzonderlijke agenda opgenomen. Deze activiteiten wordt jaarlijkse meegeno-

men in de offerte en het activiteitenprogramma in het productplan. 

De agenda landschap 2010-2013 en de agenda soorten 2010-2013 hebben een hoog

ambitieniveau. Dit hoge ambitieniveau betekent dat de in dit beleidskader verwoor-

de rol en activiteiten van LBF ook ambitieus zijn. De budgetsubsidie die LBF jaarlijks

ontvangt voor de uitvoering van haar activiteiten in het productplan bestaat uit een

bijdrage uit de provinciale middelen en een doeluitkering van het rijk via het

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De mate waarin wij onze gezamenlijke

ambities kunnen verwezenlijken wordt dan ook bepaald door de financiële positie

van rijk en provincie. Met name de door het rijk in het Regeerakkoord aangekon-
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digde korting op het ILG zet de ambities onder druk. Nieuwe afspraken met het rijk

worden vastgelegd in een nieuwe Bestuursovereenkomst Landelijk Gebied. Jaarlijks

zal aan de hand van het beschikbare budgetsubsidie worden bepaald welke acti-

viteiten in het beleidskader daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd door

Landschapsbeheer Friesland. Vanwege de beperkte middelen is een goede priorite-

ring noodzakelijk. Daarnaast is de aard van de activiteiten waarvoor

Landschapsbeheer Friesland haar budgetsubsidie ontvangt van belang. Hoofdstuk 5

schetst de contouren voor de prestatieovereenkomst. Ingegaan wordt op de inzet

van uren, de aard van projecten door LBF en de criteria voor prioritering. 

Het Beleidskader Landschapsbeheer Friesland is in nauw overleg met LBF opgesteld. 

Het Beleidskader Landschapsbeheer Friesland is op 8 maart 2011 vastgesteld door

Gedeputeerde Staten van Friesland. 



Landschapbeheer Friesland is voor de provincie een uitvoeringsorganisatie met een

brede antenne voor het hele veld van landschap, waarin ook soortenbescherming

een belangrijke plek heeft. Om de uitvoering goed gestalte te kunnen geven, is

werken aan het juiste klimaat en ontvankelijkheid bij mensen voor het landschap

van belang. Veel partijen in de provincie werken hieraan, maar Landschapbeheer

Friesland vervult hierin voor de provincie een belangrijke positie. 

Het leggen van de verbinding mens - landschap komt in haar werkhouding dan ook

nadrukkelijk tot uiting. Draagvlak is een basisvoorwaarde voor het kunnen voeren

van landschapsbeleid. Landschapsbeheer Friesland stelt dan ook de  mens, de Friese

bevolking, centraal bij het werken aan en in het landschap, immers landschap wordt

door mensen gevormd. 

Het landschap is ook een kwaliteitsvoorwaarde voor wonen en werken in onze pro-

vincie. In een gezamenlijke landelijke verklaring van overheden en landschapspart-

ners is dit uitgesproken:

“Investeringen in ons landschap zijn goed voor ons vestigingsklimaat, de werkgelegen-

heid en ons welzijn. Bovendien dragen ze bij aan de realisatie van een natuurrijke,

toegankelijke en gevarieerde leefomgeving met respect voor (agrarisch)

ondernemerschap” (Landschapsmanifest 2008).

Het bewerkstelligen van landschapskwaliteit is een verantwoordelijkheid van de

gehele  Friese samenleving. Het betrekken van de samenleving bij het uit te voeren

landschapsbeleid is dan ook een belangrijke voorwaarde, waarbij in gezamenlijk-

heid door overheden en semi-overheden, (agrarische) bedrijven, burgers en maat-

Landschapsbeheer Friesland,
ambassadeur voor het Friese landschap

1
HOOFDSTUK
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schappelijke organisaties ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid bij

wordt gedragen aan het tot stand brengen en in stand houden van de landschaps-

doelen. Hiermee wordt het landschap zoveel mogelijk gedeeld en wordt het van

iedereen. Voor Landschapsbeheer Friesland is het dus van groot belang dat zij 

midden in de maatschappij staat. En op deze wijze de ambassadeur voor het Friese

landschap kan zijn.



Landschap is de drager van intrinsieke waarden en de drager van economische acti-

viteiten. Fryslân is uniek omdat het zoveel verschillende landschappen kent. In het

Streekplan is ruimtelijke kwaliteit met nadruk als kernwaarde voor Fryslân

benoemd. De provincie voert dan ook met nadruk landschapsbeleid. Niet op zichzelf

staand, maar ingebed in breed beleid voor de fysieke ruimte en voor het welbevin-

den van mensen, mee als basis voor economische activiteiten. 

Landschapsbeheer Friesland is een van de organisaties die het provinciale land-

schapsbeleid gestalte geeft. Van belang is om een goede verbinding te maken tus-

sen het provinciaal beleid en de plaats van Landschapsbeheer Friesland daarin.

Daarvoor hebben we de agenda landschap opgesteld op basis van bestaand beleid,

het is een nadere uitwerking van hetgeen in het Streekplan aangeduid staat. Op

basis van de agenda landschap hebben we de rol van Landschapsbeheer Friesland

aangegeven. 

Landschapsbeheer Friesland is niet de enige speler in het landschapsbeleid. De

Stuurgroep Noardlike Fryske Wâlden en het Gebiedsplatform Zuidwest-Fryslân ver-

vullen een coördinerende taak ten aanzien van de uitvoeringsprogramma’s voor de

Nationale Landschappen. De agenda geeft ook voor hen het kader aan. Veel van de

landschappelijke opgave wordt gestalte gegeven in gebiedsontwikkelingsprojecten

in samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) of de gemeenten. De agen-

da landschap is mee op gericht de landschappelijke inbreng in die projecten aan te

duiden. 

8 Beleidskader Landschapsbeheer Friesland 2011 – 2013
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2.1 ■ Wat willen we: het Streekplan als strategisch kader 

In het Streekplan Fryslân is het provinciaal beleid voor landschap opgenomen. 

Verantwoordelijkheden volgens het Streekplan

“Wij zetten samen met anderen in op het in stand houden en verder ontwikkelen

van de belangrijke landschappelijke kwaliteiten en waarden in onze provincie

waardoor:

 de Friese landschapstypen en hun ontwikkelingsgeschiedenis herkenbaar blij-

ven en de ruimtelijke kwaliteit en het identiteitsgevoel versterkt worden;

 landschap een inspiratiebron kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen en een

kernkwaliteit kan zijn voor nieuwe sociaal - economische impulsen;

 waar gewenst en noodzakelijk, geheel nieuwe eigentijdse landschappen met

veel kwaliteit gerealiseerd worden.

Omdat landschap niet bij de gemeentegrenzen ophoudt, zijn wij primair verant-

woordelijk voor de landschappelijke kwaliteit op provinciaal niveau”.  

“Onze primaire verantwoordelijkheid voor bovengemeentelijke aspecten laat

onverlet dat landschappelijke kwaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid

is van rijk, provincie en gemeenten, belangengroeperingen en anderen. Naast

een goede ordening van functies stimuleren wij met een subsidieregeling voor

landschappelijke verbeteringen, de aanleg van nieuwe groenstructuren, het

opknappen van bestaande functies en de inpassing van nieuwe functies in het

landschap. Wij geven hierbij prioriteit  aan de bundelinggebieden rondom de

stedelijke centra, omdat de verstedelijkingsdruk en het te behalen rendement

van investeringen hier het hoogst zijn”.

Inhoud in stappen

Stap 1

Aan de hand van het Streekplan is in eerste instantie op hoofdzaken de vraag naar

de juiste functie in de gewenste omvang op de juiste plaats aan de orde.

Stap 2

Na deze ordening op hoofdzaken volgt beleid over inpassing van

functies in het landschap.

Blijvende herkenbaarheid van kernkwaliteiten van verschillende landschapstypen

is richtinggevend in totale belangenafweging bij ruimtelijke ontwikkelingen op

alle schaalniveaus.

Uitgangspunt is ruimte voor allerlei ruimtelijke ontwikkelingen mits dat met

ruimtelijke kwaliteit gepaard gaat.
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Stap 3

Ontwikkeling met ruimtelijke kwaliteit houdt dan enerzijds in dat er blijvende

aandacht moet zijn voor de instandhouding en ontwikkeling van de onderschei-

den kernkwaliteiten per landschapstype en anderzijds dat bij inpassing van zich

wijzigende functies voortdurend  landschappelijke begeleiding nodig is om tot

verantwoorde inpassing te komen.

Meestal zullen bij ontwikkelingen landschappelijke kernwaarden gerespecteerd

worden, in sommige gevallen zal groene investering nodig zijn om tot goede

inpassing te komen.

Stap 4

Over groene investeringen is daarna in het Streekplan specifiek aandacht voor:

 herstel en ontwikkeling van landschappelijke kernkwaliteiten voor de onder-

scheiden landschapstypen

 beheer van bestaande landschappelijke elementen die gerekend kunnen

worden tot de landschappelijke kernkwaliteiten

 inpassing van bestaande en nieuwe bedrijfsterreinen,

 in het verlengde hiervan dorps- en stadsranden,

 gebiedsspecifieke landschappelijke inpassing van het bouwblok van agrari-

sche bedrijven en ontwikkelingsruimte voor de landbouw met respect voor

de landschappelijke kernkwaliteiten; 

 landschappelijke inpassing van (nieuwe) infrastructuur

 verantwoorde en landschapspecifieke inpassing van watermaatregelen bij

uitvoering van het beleid vasthouden, bergen, afvoeren en waterveiligheid

 ontwikkeling van nieuwe landschappen als daar de noodzaak voor is aangetoond

2.2 ■ Wat doen we: landschapsbeleid in lijnen

Het strategisch beleid voor landschap staat in het Streekplan. Het werk voor land-

schap in Fryslân kent een cyclisch proces. We onderscheiden: 

 de beleidslijn: kernkwaliteiten van het landschap uitgewerkt;

 de advieslijn over landschappelijke aspecten bij planvorming; 

 de monitoringslijn: bijhouden van de stand van het landschap. 

Voorwaardelijk voor het kunnen voeren van landschapsbeleid is draagvlak en finan-

ciering. Draagvlak komt tot stand door het gebruik van het landschap door mensen.

Landschap lijkt gratis maar het op peil houden van een fraai landschap kost geld.

Daarom worden aan het inhoudelijke werk voor  landschap nog toegevoegd:

 de participatie/draagvlaklijn:  zorgen voor een goede wisselwerking tussen

landschap en mensen, draagvlak onder de bevolking voor landschap. Het gaat

om landschap voor mensen, toegankelijkheid van het landschap, participatie

van mensen in landschap (vrijwilligerswerk), de meerwaarde die landschap

heeft voor het menselijk leven, mee als basis voor economische activiteiten; 
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 de financieringslijn: zoeken naar (alternatieve) financieringsbronnen voor

behoud en ontwikkeling van landschap samen met partners (fondsvorming).

Tenslotte gaat het bij landschap niet alleen om mooie woorden, maar om daadwer-

kelijke zorg voor het landschap. De laatste lijn is daarmee:

 de subsidielijn/projectenlijn: daadwerkelijk uitvoering geven aan behoud en

ontwikkeling van het landschap door  projecten te subsidiëren en uit te voeren

(schop in de grond).

2.3 ■ Lijnen in het landschapsbeleid uitgewerkt, 
de provincie en Landschapsbeheer Friesland

2.3.1  Beleidslijn

Kader beleidslijn 2010-2013

In de beleidslijn werken we aan de uitwerking van het Streekplan. In het  Werkboek

Landschap, Cultuurhistorie en Stedenbouw,  ”Grutsk op ‘e Romte” (Grutsk) staat

voor alle landschaptypen  in Fryslân aangegeven wat de kernkwaliteiten zijn. Ook

worden op basis van te verwachten ontwikkelingen, gewenste ontwikkelingsrichtin-

gen voor behoud en ontwikkeling van het landschap aangegeven. Dit gebeurt in

nauwe samenwerking met de makers van de Cultuurhistorische Kaart van Fryslân.

Grutsk moet voor iedereen die aan planvorming in Fryslân doet, nadere gegevens

over de eigen omgeving leveren en inspiratie hoe om te gaan met de kwaliteit van

de Romte, met ruimtelijke kwaliteit conform het uitgangspunt van het Streekplan.

Dit werk vormt mee de basis voor hetgeen we op grond van de AmvB-ruimte heb-

ben opgenomen in de Provinciale Verordening Ruimte. De  kaart landschapstypen

van het werkboek wordt al gebruikt door het Atelier Fryslân, bij haar adviezen over

ruimtelijke kwaliteit. 

In de beleidslijn zit ook de nadere uitwerking van kernkwaliteiten in de landschaps-

visies voor de twee Nationale Landschappen, Zuidwest-Fryslân en Noardlike Fryske

Wâlden. 

De Kansenkaart Landschap Zuidwest Fryslân , opgesteld in opdracht van  het

Platform Plattelânsprojekten Zuidwest-Fryslân, is reeds klaar. Dit document

beschrijft het landschap en geeft landschappelijke kansen bij ontwikkelingen aan.

Voor de Noordelijke Friese Wouden is een landschapsvisie opgesteld “Boer en

Landschap” waarin met name de relatie landbouw-landschap centraal staat. Dit

document is vooral voor het stroomlijnen van de bestemmingsplannen van de

gemeenten opgesteld.  Verdere uitbouw van deze landschapsvisie voor andere the-

ma’s als natuur, water, recreatie, wonen en bedrijvigheid is wenselijk om te laten

zien hoe de landschappelijke kernkwaliteiten geborgd kunnen worden en de iden-

titeit van het gebied nauwkeuriger kan worden bepaald.
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Provinciale agenda beleidslijn 2010-2013

1 Het werkboek “Grutsk op ‘e Romte” is ter beschikking voor gemeenten, ontwikke-

laars en anderen in Fryslân; is ook beschikbaar als uitwerking van LNC-waarden

(landschap, natuur en cultuurhistorie) van het Waterhuishoudingsplan en is hoofd-

uitgangspunt van handelen bij afweging en inpassing van ruimtelijke ontwikkelin-

gen.

2 Naar aanleiding van de uitkomsten van “Grutsk op ‘e Romte” is de actualisatie van

“Fryske diken yn ’t grien” gereed.

3 Er is een uitgewerkte kaart en tekst voor genuanceerde landschapstypen ten behoe-

ve van de provinciale Verordening  Ruimte (Wro) gemaakt. 

4 De Kansenkaart ZWF is gebruikt als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkelingen

voor diverse situaties en fungeert als toetsingsinstrument voor subsidieaanvragen

NL ZWF.

5 De landschapsvisie Noardlike Fryske Wâlden is uitgewerkt  naar andere ruimtelijke

thema’s, met daarin ondermeer borging in bestemmingsplannen van enerzijds ont-

wikkelingsruimte voor de landbouw, met behoud van de kernkwaliteiten van het

kleinschalige landschap anderzijds. 

6 De basisinventarisatie in de Noardlike Fryske Wâlden naar landschapselementen als

houtwallen, elzensingels en dobben c.a.  is als integrale database  gereed waarmee

kernkwaliteiten zijn vastgelegd en een nulmeting voor  monitoring heeft plaatsge-

vonden.

Rol Landschapsbeheer in de beleidslijn 2011-2013

De rol van Landschapsbeheer Friesland in de beleidslijn kan worden vastgesteld als:

ad 1. inhoudelijke inbreng en participatie in totstandkoming van “Grutsk op ‘e Romte”

inclusief CHKdeel: “Grutsk op ‘e Romte” gebruiken als richtinggevend vertrekpunt

voor advisering en uitvoering van plannen (ook voor hierna te noemen bronnen) (te

denken valt aan evaluatie LOP’s, in beeld brengen kwaliteiten van ruilverkaveling-

bosjes, inbreng specifieke aandacht voor typische landschappelijke kernkwaliteiten,

cultuurhistorische elementen van de CHK). Daarnaast bijdragen aan uitdragen en

onder de aandacht brengen van dit product bij een breder publiek en potentiële

gebruikers.

ad 2. betrokkenheid bij totstandkoming actualisatie “Fryske diken yn ’t grien”.

ad 3. geen, is vrijwel gereed

ad 4. gebruiken Kansenkaart Zuidwest-Fryslân bij initiëren en ontwikkelen van projecten.

ad 5. inhoudelijke inbreng en participatie in totstandkoming van de uitbouw van de land-

schapsvisie NFW en betrokkenheid bij uitvoering van borging kernkwaliteiten in

bestemmingsplannen (participatie in mogelijke houtwallencommissie).

ad 6. mee inhoud geven aan opbouw database inventarisatie houtwallen en elzensingels

c.a. door beschikbaar stellen kennis en uitvoeren taken.



2.3.2  Advieslijn 

Kader advieslijn 2010-2013

In het Streekplan is aangegeven dat de provincie ruimtelijke kwaliteit hoog in het

vaandel heeft staan. Vroegtijdig advies geven bij provinciale projecten en gemeen-

telijke projecten is de opgave voor landschap in dit verband. De orderportefeuille is

wat dat betreft zeer groot.

We verdelen het werk in: 

 provinciale adviesdocumenten die direct algemeen (veelal thematisch) advies

geven over hoe ruimtelijke kwaliteit toe te passen 

 advisering bij provinciale projecten, bijvoorbeeld:

– provinciale wegenprojecten (zoals de inpassing van de Centrale As, de N381,

de N359 Westergoweg, de Haak om Leeuwarden, Rotonde Joure etc waar-

voor  in eerste instantie het thema document “Fryske diken in ’t grien” het

koersdocument is). 

– streekplanprojecten (zoals landgoederen, woonclusters en kwaliteitsarrange-

menten, Bedrijventerreinen in het landschap, herziening Windstreek). 

– vertaling en invulling streekplanbeleid zoals bij baggerberging- en vaarwe-

genprojecten.

– pMJP-projecten (zoals de gebiedsontwikkeling Dongeradeel, Harlingen-

Franeker, Rottige Meenthe en landinrichting zoals Oosterwolde-Appelscha-

Elsloo , Koningsdiep en Beekdal Linde). 

– natuurprojecten (zoals opkrikplannen Weidevogels, Natura2000, Open

Archipel in het Lage Midden, invulling EHS, ecologische verbindingszones  en

Robuuste Natte Verbinding).

– Fries Merenproject (zoals visie-ontwikkeling Waterfronten,

Capaciteitsvergroting Stavoren, ruimtelijke kwaliteit merengebied).

– water- en kustprojecten (zoals dijkverhoging Ameland, kustversterking

Afsluitdijk, Deltaprogramma IJsselmeer en Waddenkust).

 advisering bij gemeentelijke projecten, bestemmingsplannen, beeldkwaliteits-

kaders , dorps - , stadsrand - en structuurvisies (zoals gemeente Opsterland,

Wûnseradiel/Sûdwest-Fryslân, Littenseradiel, Dongeradeel), advisering project-

ontwikkelaars en eigenaren (inpassing boerderijen, verblijfsrecreatie-initiatie-

ven, kadeverhoging van het Wetterskip, boseigenaren). 

 (onafhankelijke) adviezen die aan het Atelier Fryslân worden gevraagd. 

Voor deze advieslijn hebben we in de provinciale organisatie het Team Ruimtelijke

Kwaliteit gevormd. Dit team werkt binnen de provinciale beleidskaders en binnen

het Programma Ruimtelijke Kwaliteit dat we met programmasturing aanvatten. 

Provinciale agenda advieslijn 2010-2013

1 a Het Team Ruimtelijke Kwaliteit heeft – vraaggestuurd - planologische adviezen

verstrekt, heeft via ontwerpende inbreng initiatieven kwalitatief verder gebracht

en heeft participerend en visieontwikkelend planinitiatieven medesturing gegeven.

b Samen met Verkeer en Vervoer is een protocol ontwikkeld waarin de afstemmo-

menten vastgelegd zijn voor de te leveren input in de verschillende fasen.

2 Er is een visie vanuit ruimtelijke kwaliteit ontwikkeld als input voor de herziening

van Windstreek.

3 Er is een inhoudelijke bijdrage geleverd voor de discussie rond de landschappelijke

en natuurkwaliteiten voor de oevers in het Merengebied als onderdeel van de

Natura 2000 aanpak met beheerplannen (Open Archipel).
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4 Samen met het Fries Merenproject is een bouwsteendocument ontwikkeld ten

behoeve van meer ruimtelijke kwaliteit voor de waterfronten in het merengebied.

5 Samen met Noord Holland is een beoordelingskader voor ruimtelijke kwaliteit

opgesteld voor de toetsing van de (4+2)plannen rond de Afsluitdijk (als onderdeel

van het afwegingskader, de MER en later de structuurvisie).

6 Er is een visiedocument opgesteld ten behoeve van aansturing van de door gemeen-

ten op te stellen beeldkwaliteitkaders (nieuw in het kader van de Verordening

Ruimte) ter borging van het provinciale belang van ruimtelijke kwaliteit.

7 In samenwerking met externen zijn 3-5 pilots bedrijfsterreinen in het landschap

gerealiseerd die mee als leerschool hebben gediend om beleidsregels en subsidiesti-

mulansen te destilleren ten behoeve van in 2011 te formuleren sturend provinciaal

beleid.

8 Voor landschapsinclusief werken is een protocol opgesteld voor gebiedsgericht wer-

ken in gebiedsontwikkeling en landinrichting.

9 Met Landschapsbeheer Friesland, de consulent landschap in Zuidoost-Fryslân en de

consulent natuur en landschap van de Friese Milieufederatie als belangrijke steun-

punten voor beleidsadvisering en initiëring van uitvoeringsprojecten zijn afspraken

gemaakt voor afstemming.

10 Atelier Fryslân is gefaciliteerd, zodat gevraagde en ongevraagde adviezen tot stand

komen die kritische geluiden veroorzaken en die bewerkstelligen dat Ruimtelijke

Kwaliteit hoger op de agenda staat.

11 Het onderdeel landschap binnen het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer is

uitgewerkt. 

Rol Landschapsbeheer Friesland in de advieslijn 2011-2013

De rol van Landschapsbeheer Friesland in de advieslijn kan worden vastgesteld als:

ad 1. a op aanvraagbasis zullen verschillende adviezen over groene inrichting,  beplan-

tingen zijn gegeven naar aanleiding van de adviserende rol van het kwali-

teitsteam (bijv. erfbeplanting rond boerderijen, bedrijventerreinen etc).

b samen met provincie bepalen welke type input en rol LBF gaat vervullen in de

ontwikkeling van de verschillende fasen van wegtracés.

ad 2. deelname in een externe klankbordgroep voor de ontwikkeling van Windstreek II.

ad 3. inbreng leveren in een klankbordgroep en uitvoeren van taken ten behoeve van

visievorming m.b.t. de landschappelijke en natuurkwaliteiten rond de oevers in het

Merengebied, eventueel regievoering tijdens uitvoering van taken op basis van visi-

evorming.

ad 4. vrijwel gereed.

ad 5. geen.

ad 6. inbreng bij gemeenten van kennis landschapselementen bij opstellen beeldkwali-

teitkaders, bij voorkeur via de lijn van de Landschapsontwikkelingsplannen.

ad 7. ter beschikking stellen kennis landschap/groen op bedrijfsterreinen en mee bepalen

belang ervan als factor voor ruimtelijke kwaliteit bedrijfsterreinen (intern, extern).

ad 8. samen met provincie bepalen rol en type inbreng in processen landinrichting en ge-

biedontwikkeling, vervolgens bepalen omvang werkzaamheden.

ad 9. verder ontwikkelen rol als projectaanjager, loketfunctie landschap ( met name voor 

particulieren) en faciliteren en ondersteunen van de consulenten landschap

Zuidoost-Fryslân en natuur en landschap van de FMF.

ad 10. afhankelijk van onderwerp en vraag betrokkenheid bij projecten Atelier Fryslân,

ad 11. expertise inbrengen, vroegtijdig signaleren problemen en algemeen adviseren in

het kader van SNL, lid van het Beheerdersoverleg Natuur en Landschap.
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2.3.3 Monitoringlijn 

Kader monitoringlijn 2010-2013

We hebben afspraken met het rijk over de Nulmeting voor Nationale Landschappen.

Voor de Noardlike Fryske Wâlden is integrale kartering van de houtwallen en sin-

gels in gang gezet. Voor Zuidwest-Fryslân zijn hiervoor ook de eerste stappen gezet.

Op grond hiervan  kunnen de uitvoeringsprogramma’s beter geprioriteerd worden. 

Daarnaast is het belangrijk om een beeld te hebben en te houden van de kwaliteit

van de kernkwaliteiten van het landschap over de gehele provincie en de verschil-

lende landschaptypen in het bijzonder. Op grond hiervan kan nauwkeuriger

gestuurd worden op herstel en versterking of zelfs aanpassing. Met het volgen van

de investeringen wordt  een beeld verkregen of de investeringen in voldoende

mate bijdragen aan de gewenste verbeteringen.

Er moet een afzonderlijke boekhouding bijgehouden worden om de gestelde doelen

in het kader van het pMJP in prestatie te kunnen volgen, uitgedrukt in ha, km ed.

Een specifiek punt van zorg is de toestand van de beplanting bij de 550 km lengte

aan provinciale wegen. Door allerlei oorzaken is de kwaliteit matig en is behoefte

aan een vrij nauwkeurig beeld hierover om de uitvoering van “Fryske diken yn ’t

grien” gestalte te kunnen geven en een basis te creëren voor een beheerplan voor

de bomen langs de provinciale wegen.

Provinciale agenda monitoring 2010-2013

1 De nulmeting van de kernkwaliteiten van de nationale landschappen is verricht,

hierover zijn afspraken gemaakt met het rijk, tevens zijn afspraken gemaakt voor

het bijhouden van de gegevens benoemd naar representatieve plots van voldoende

omvang.

2 Op basis van een selectie van representatieve plots per landschaptype is een beeld

verkregen van de kwaliteit van de landschappelijke kernkwaliteiten; afspraken zijn

gemaakt voor het bijhouden hiervan.

3 Er is een (voor diverse gebruikers beschikbare) digitale databank voor de houtwal-

len en elzensingels opgebouwd voor de Noardlike Fryske Wâlden.

4 Afgeleid van de prestaties, betaald met provinciale subsidies, is een bijhoudsysteem

ontwikkeld waarin gemeten wordt hoeveel oppervlakte, lengte aan bos en beplan-

ting is gerealiseerd op basis van pMJP gelden, samen met DLG - betaalorgaan.

5 Er is een digitaal raadpleegbaar systeem opgezet (aansluitend op gissysteem van

Wegen OBIS),  waarin een integrale inventarisatie van alle beplanting van de pro-

vinciale wegen in beeld is gebracht.

6 Er is via een steekproef een beeld van de kwaliteit van de door de provincie gesub-

sidieerde groene projecten over de pMJP periode. 

7 De provinciale Boscompensatie boekhouding functioneert en wordt bijgehouden.

8 Er is geld beschikbaar voor het realiseren van bovenstaande monitoringactiviteiten.
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Rol Landschapsbeheer Friesland in de monitoringlijn 2011-2013

De rol van Landschapsbeheer Friesland in de monitoringlijn kan worden vastgesteld

als:

ad 1. beschikbaar stellen kennis en mede vormgeven van de monitoringopgave van de

kernkwaliteiten van de  nationale landschappen.

ad 2. opstellen plan van aanpak werkwijze en inschatting omvang werkzaamheden om

een verantwoord beeld te krijgen en te houden van de kernkwaliteiten van de

onderscheiden landschapstype  en het uitvoeren hiervan.

ad 3. beschrijven rol en organisatie model voor het realiseren van een digitale databank

voor de houtwallen en elzensingels  in de Noardlike Fryske Wâlden die voor ver-

schillende gebruikers raadpleegbaar zijn; uitvoeren taken hierbinnen zoals inventa-

risatie en organisatie.

ad 4. aanleveren data voor zover betrokkenheid LBF.

ad 5. geen.

ad 6. aan de hand van een format rapporteren over geselecteerde (steekproef)projecten

met betrekking tot de  kwaliteit gesubsidieerde projecten.

ad 7. ontwikkelen van een systeem om de afgesproken prestatie bij te houden aan ha

bos, beplanting, als gevolg van gesubsidieerde groene projecten. Ten behoeve van

de oplopende voorraad te herplaatsen bos (voortkomende uit boscompensatie)

wordt per jaar (of langer) een oppervlakte afgesproken waarvoor herplantruimte

gezocht wordt.

2.3.4   Draagvlaklijn, betrekken andere overheden, burgers en bedrijven 

Kader draagvlaklijn 2010-2013

35 organisaties in Nederland, de toenmalige ministeries van LNV en VROM en de

gezamenlijke provincies in het IPO hebben in 2008 het Akkoord van Apeldoorn

ondertekend. De rijksoverheid zegt daarover het volgende: “Het Nederlands land-

schap is van ons allemaal. Om in te wonen, te werken en te recreëren. Toch staat

het karakteristieke, unieke en mooie landschap van Nederland steeds meer onder

druk. Bedrijventerreinen, grootschalige veehouderijbedrijven, woonwijken, spoorlij-

nen en snelwegen: alles vraagt om een plek. Daarom heeft de ministerraad besloten

tot de Agenda Landschap. De aanpak verloopt langs drie sporen: zorgvuldig

omgaan met de ruimte (waarborgen landschapskwaliteit), het betrekken van over-

heden, bedrijven en burgers (participatie-, draagvlaklijn) en het zorgen voor een

duurzame financiering (financieringslijn) van het landschap. Het wordt mooier als u

meedoet”

Het doel van de draagvlaklijn is gericht op het in brede zin komen tot participatie in

landschap en daarmee het creëren van draagvlak voor landschap. Onderscheidend

daarin zijn overheden, bedrijven en burgers. Bij de overheden gaat het dan met

name over het landschapsinclusief denken bij ruimtelijke ontwikkelingen en het

inschakelen van lokale kennis daarbij (landschap als inspiratiebron), bij de (agrari-

sche) bedrijven gaat het om landschapsinclusieve productie (agrarisch landschapsbe-

heer, biodiversiteit en maatschappelijk betrokken ondernemen) en bij burgers gaat

het met name om welzijn/leefbaarheid, dat zich uitdrukt in beleving en toeganke-

lijkheid, kennis en inzicht in landschap, vrijwilligerswerk en landschap en gezond-

heidsaspecten en landschap.
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In het kader van de “Agenda Landschap” van de toenmalige ministeries van LNV en

VROM en de partners worden daarnaast gezamenlijke publieksactiviteiten aange-

pakt. Een belangrijk project van het rijk hierbij is Mooi Nederland. Landelijk onder-

deel van de draaggolfcampagne  is de Canon van het Nederlandse Landschap. Als

provincie Fryslân hebben we ons specifieke aandeel in deze publieksactiviteiten als

onderdeel van deze draaggolfcampagne. Wij zullen vooral de inpassing van de gro-

tere stallen en de agrarische bouwblokken  in de verschillende Friese landschappen

als Fries onderdeel uitwerken en het fenomeen fondsvorming landschap onder de

aandacht brengen: “mooi dat u zo meedoet”. Door middel van het project Moai

Fryslân willen we zorgen dat onze provincie haar landschappelijke kwaliteiten

behoud en versterkt, waarbij de aandacht vooral gevestigd wordt op de noodzaak

tot investeren in herstel, verbetering en onderhoud. Om zo de mooiste provincie

van het land te kunnen blijven.

Uit landelijke metingen komt naar voren dat de waardering van het landschap in

Fryslân niet bovenmatig scoort. Bekend is dat vooral de aanwezigheid van bos posi-

tief scoort. Wanneer we draagvlak voor de Friese landschappen gaan meten moeten

we dat op een uitgekiende manier doen.

Provinciale agenda draagvlaklijn 2010-2013

1 Er zijn afspraken met instellingen over activiteiten die mensen gevoelig maken voor

landschap, waarmee draagvlak voor landschapsbeleid groter wordt.

2 In beeld hebben hoe het met het draagvlak voor landschap staat in de provincie.

3 Voorgenomen activiteiten zodanig organiseren dat die tevens uitdrukking geven

aan de landelijke campagne draaggolf landschap.

Rol Landschapsbeheer Friesland draagvlaklijn 2011-2013

De rol van Landschapsbeheer Friesland in de draagvlaklijn kan worden vastgesteld

als:

ad 1. Landschapsbeheer Friesland geeft uitwerking aan een samenhangend programma

door middel van het geven van voorlichting, cursussen, adviezen, excursies, partici-

perende processen, creëren netwerken etc, erop gericht dat bedrijven en burgers

meer actief kunnen deelnemen aan landschapsbeheer inclusief agrarisch landschaps-

beheer:

– vergroten toegankelijkheid landelijk gebied door grondgebruikers;

– vergroten van kennis op het gebied van natuur- en landschapsbeheer;

– vergroten betrokkenheid bij natuur- en landschap (incl. Nationale Landschappen);

– vergroten betrokkenheid eigen omgeving landschap en dorp;

– stimuleren van landschapsinclusief denken en bevordering groen-blauwe doorade-

ring.

Naast deze algemene taken zal Landschapsbeheer een gerichte - steeds vernieuwde

- projectencatalogus blijven ontwikkelen.

ad 2. na een verkenning van bestaand onderzoek, bepalen welk onderzoek relevant kan

zijn en in overleg een nulmeting voor het draagvlak voor landschap onder de Friese 

bevolking houden, inclusief de mogelijkheden voor een meerjaarlijkse monitoring.

ad 3. in overleg zoeken naar mogelijkheden jaarlijks een Friese landschapsactiviteit te ver-

binden met de landelijke draaggolf campagne.
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2.3.5   Financieringslijn 

Kader financieringslijn 2010-2013

Centraal in het rijksbeleid staat naast overheidfinanciering ook financiering vanuit

private bronnen. Het ministerie van LNV zei daarover: “Onderdeel van de landelijke

zorg voor het landschap is het komen tot een adequate financieringslijn voor

beheer en onderhoud en ontwikkelen van het Nederlands landschap. Iedereen

geniet van een mooi landschap. Het kabinet wil de financiering van het landschap

verduurzamen en meer private middelen aantrekken. De kosten voor het ontwikke-

len en onderhouden van het landschap komen niet altijd terecht bij degenen die

daar baat bij hebben. Veel agrariërs onderhouden het unieke landschap met liefde,

maar door schaalvergroting dreigen kenmerkende en waardevolle landschapsele-

menten, zoals heggen, kerkenpaden en houtwallen onrendabel te worden. Daarom

gaat het kabinet, op basis van het advies van de Task Force Rinnooy Kan, samen met

provincies in beeld brengen welke financiering nodig is om het landschap in stand

te houden. Daarbij gaat het om de betalingen aan agrariërs maar ook aan anderen

die het landschap beheren en erin investeren. Ook wordt onderzocht of door land-

schapsfondsen het landschap duurzaam kan worden ondersteund. De resultaten van

‘vier voorbeeldgebieden financiering landschap’ leveren hier ook input voor.

Bovendien zal het kabinet de mogelijkheden voor verbreding van het fiscaal instru-

mentarium serieus in overweging nemen”. 

Provincies (IPO) hebben in 2010 samen met het rijk de kosten van landschapsbeheer

door KPMG laten berekenen. Voor de meest bijzondere landschappen (ca 50% van

heel Nederland) is de eerste decennia ca 400 miljoen per jaar nodig om herstel en

onderhoud te kunnen garanderen. Geconcludeerd wordt dat naast de overheid ook

private partijen nodig zijn om hieraan bij te dragen. 

In het kader van Moai Fryslân is in de provincie een begin gemaakt met het oprich-

ten van gebiedsfondsen. Voor het (kansrijke) gebied Oranjewoud - Katlijk wordt via

een pilot ervaring opgedaan in het opzetten van een dergelijk fonds, inclusief de

werving van private geldstromen. De Stichting die dit op gaat pakken is eind 2010

opgericht. Hiermee wordt voor 28 jaar aanleg, herstel en beheer van het landschap

geborgd, waardoor boeren en andere landschapsbeheerders langjarige betrouwbare

afspraken kunnen maken. Na deze ervaring zal voor Zuidoost-Fryslân een verken-

ning plaatsvinden waarna het plaatje voor heel de provincie gemaakt kan worden.

Provinciale agenda financieringslijn 2010-2013  

1 In 2010 is de pilot Oranjewoud als eerste Fries gebiedsfonds van de grond gekomen.

2 In 2010 is in het kader van het IPO-onderzoek inzicht verworven in de totale finan-

cieringsbehoefte voor diverse landschapscategorieën.

3 In 2010/2011 heeft op basis van de pilot een verkenning naar een gebiedsfonds voor

heel Zuidoost-Fryslân plaats gevonden inclusief creatieve ideeën voor vormen van

private financiering. 

4 In 2011 is daarna de gebiedsfondsnotitie Fryslân opgesteld waarin een beeld is

geschetst hoe voor heel de provincie de financiering van het landschap gestalte

krijgt.

5 Er is een beeld in hoeverre en wanneer modulatiegelden (Europa) inzetbaar zijn

voor groene en blauwe diensten.
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6 In 2010 is samen met LBF vastgesteld welke andere acties soulaas bieden om voor

landschap gelden binnen te halen 

7 Specifiek is nader in beeld gebracht welke bijdrage verwerking van biomassa een

rol kan spelen bij financiering landschap.

Rol Landschapsbeheer Friesland in de financieringslijn 2011-2013

De rol van Landschapsbeheer Friesland  in de financieringslijn kan worden vastge-

steld als:

ad 1t/m 4 van de pilot tot aan de gebiedsfondsnotitie voor de hele provincie is LBF de mee-

ontwikkelaar, meedenker, praktijkontwikkelaar.

ad 5. geen

ad 6. In 2011 is samen met LBF vastgesteld welke andere acties soulaas bieden om land-

schapsgelden binnen te halen (zoals de werkwijze via reïntegratietrajecten en  zorg-

trajecten), daarmee tijdelijk te investeren, waarna door afspraken met derden uit-

zicht is op overname (werkwijze kerkhoven in het groen),  nut en noodzaak daar-

van te bepalen, ook in het licht van andere provinciale doelstellingen zoals zorg en

afspraken te maken over mogelijk aandeel landschapsgelden.

ad 7. Landschapsbeheer draagt op stimulerende wijze bij aan vermarkting van biomassa

ten behoeve van financiering van het landschap, door kennisontwikkeling, stimule-

ring en participatie bijvoorkeur in specifiek hiervoor ontwikkelende projecten.  

2.3.6.   Subsidielijn, projectenlijn

Kader subsidielijn, projectenlijn  2010-2013

Uiteindelijk gaat het bij landschap natuurlijk om daadwerkelijk te investeren in het

landschap. Voor de provincie gaat het dan om subsidie ter beschikking te stellen,

voor Landschapsbeheer Friesland om projecten van de grond te brengen. De subsi-

dielijn landschap is grotendeels opgenomen in het pMJP. Bij de te subsidiëren pro-

jecten maken we onderscheid in: 

 De Nationale Landschappen, waarvoor in het kader van ILG rijkssubsidies

beschikbaar zijn en provinciaal geld in FYLG; Voor de twee Nationale

Landschappen zijn kaders voor ontwikkeling als uitvoeringsprogramma’s

opgesteld en vastgelegd in de subsidieverordening van het pMJP. Deze subsi-

dies zijn grotendeels bestemd voor het realiseren van landschappelijke doelen.

In de loop van het pMJP 2007-2009 is al een groot aantal projecten verplicht.

Deze zijn onder te verdelen in daadwerkelijke landschappelijke projecten, pro-

cesondersteuning  en educatie rond projecten. 

 De POP-middelen,  met provinciale cofinanciering uit het FYLG,  die ook voor

de rest van het landschap kunnen worden ingezet.

 De autonome provinciale middelen die voor generiek landschap voor heel de

provincie worden ingezet.

 Budgetsubsidie voor Landschapsbeheer Friesland voor het stimuleren van

betrokkenheid van het landschap in het algemeen, ondersteuning van provin-

ciale advisering, adviesloket voor concrete vragen over landschap  en het

fysiek tot uitvoering brengen van landschapsbeleid(schop in de grond) en

landschapsbeheer.

 Procesondersteuning (projectsubsidies zoals consulenten landschap, natuur en

landschap FMF en vereniging NFW).
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Subsidiabele activiteiten provinciaal zijn: 

 Activiteiten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Hieronder wordt verstaan:

a Herstel, inrichting en aanleg van landschappelijke, aardkundige en cultuur-

historische elementen.

b Projecten ten behoeve van landschappelijke inpassing van ruimtelijke ingrepen.

c Projecten ten behoeve van versterking van het landschap in brede zin.

d Projecten die bijdragen aan verbreiding van kennis over landschap, aardkun-

de en cultuurhistorie van het landschap.

 Ondersteunende/proceswerkzaamheden van de in het eerste lid genoemde

activiteiten.

Sinds 2010 heeft, vanwege de beperkt beschikbare middelen een nadere priorite-

ring plaatsgevonden. Subsidie wordt toegekend als de beoogde activiteit daadwer-

kelijk een bijdrage levert aan de instandhouding en/of versterking van de land-

schappelijke kernkwaliteiten.

Provinciale agenda subsidielijn 2010-2013

1 Het beschikbaar hebben van werkprogramma’s waarin opgaven en gebieden ten 

aanzien van herstel, inrichting en aanleg van elementen in Fryslân inzichtelijk zijn.

Het beschikbaar hebben van onderzoeksgegevens over de steun voor het landschap

in Fryslân, waardoor gerichte projecten in gebieden kunnen worden opgezet

komen. Op basis van deze werkprogramma’s programmasturing instellen voor een

deel van de subsidielijn, met daarnaast een flexibel deel voor van onderop aan te

vragen projecten.

Het voeren van overleg met het rijk om middelen beschikbaar te hebben voor het

realiseren van beleidsdoelen via het Uitvoeringsprogramma Nationale

Landschappen.

2 Het mee met landschapsgeld in stand houden van organisaties als de Vereniging

Noardlike Fryske Wâlden ter ondersteuning van het gebiedsproces van het NL. Het

zodanig geprioriteerd hebben van de middelen met eventuele aanpassing van de

uitvoeringsprogramma’s van de nationale landschappen dat minstens de helft van

de middelen besteed zijn aan fysieke projecten (schop in de grond).

3 Het voeren van overleg over POP-gelden, zodanig dat samen met de autonome pro-

vinciale middelen tot 2013 subsidie beschikbaar is voor de hierboven benoemde

doelen. Er voor zorgdragen dat de middelen minstens voor 65-75% zijn besteed aan

concrete fysieke projecten met zichtbare resultaten. Daarvoor de subsidieregeling

aanpassen.

4 Voor het in stand houden van een basisorganisatie van Landschapsbeheer Friesland

budget gereserveerd hebben waarmee de in dit beleidskader aangeduide basista-

ken – mogelijk met prioriteitsstelling - kunnen worden uitgevoerd. Zorgdragen voor

een inzichtelijke prestatieovereenkomst met Landschapsbeheer Friesland, waarbij bij

eventuele kortingen in subsidies duidelijke prioriteiten worden gesteld. 

5 Naast  het gerealiseerd hebben van allerlei kwalitatieve waarden en daarmee een

verbeterde ruimtelijke kwaliteit is de prestatie in kwantitatieve zin gericht op het-

geen als opgave voor het pMJP 2010-2013 is geformuleerd.



Rol Landschapsbeheer Friesland in de projectenlijn 2011-2013

De rol van Landschapsbeheer Friesland in de projectenlijn kan worden vastgesteld

als:

ad 1 t/m 5. zorgdragen voor de totstandkoming van programma’s voor beheer en onderhoud

en nulmeting/gegevens  beleving landschap.

uitvoeren van projecten (schop in de grond)  met gebruikmaking van subsidies:

– projecten ter ondersteuning van het versterken van de kwaliteiten van het land-

schap, zoals houtwallen en elzensingels (bescherming en instandhouding, herstel,

onderhoud, verwerking als biomassa, inventarisatie, monitoring). 

– projecten ter bevordering  van de beleving en toegankelijkheid van het landschap

(bv. wandelpaden, dorpsommetjes, routes etc). 

– ondersteuning bij projecten ter bevordering van kennis en inzicht in kwaliteiten

van een gebied (zoals voorlichting, studies, cursussen, stimulering opstellen LOP’s). 

– projecten ter bewustwording van groene en cultuurhistorische waarden in het

landschap zoals workshops, cursussen, werkdagen, excursies, ondersteuning en

faciliteren vrijwilligerswerk.

– het streven is minstens 65-75% van de aan te vragen subsidie (gemeten over de

gehele beleidsperiode) voor te ontwikkelen projecten te bestemmen en te benut-

ten voor fysieke uitvoering (schop in de grond); per jaar kan een quotum aan

lengte houtwal, c.q. lineaire beplanting (of oppervlakte boselement) herstel , aan-

leg en onderhoud afgesproken worden; onderdeel hiervan zijn de te herstellen of

te verbeteren erven rond agrarische bedrijven waarover quota zijn afgesproken.

De overige 25-35% kan aan andere type activiteiten zoals boven genoemd

besteed worden.
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3.1 ■ Kader Soorten 2010 - 2013

Verbeteren leefgebieden bedreigde planten en diersoorten.

Soortenbeleid neemt een eigen plaats in binnen behoud, beheer en ontwikkeling

van de natuur in Nederland. Bedreigde dier- en plantensoorten en hun leefgebied

worden beschermd door Europese en nationale wetten, regelgeving en procedures.

Actieve soortenbescherming is een aanvulling op het hoofdspoor van behoud en

ontwikkeling van biodiversiteit op grond van de gebiedsbescherming via de

Ecologische Hoofdstructuur en de Natuurbeschermingswet (Natura2000 gebieden).

De nadruk ligt bij soortenbeleid op die soorten waarvan het bestaan niet (alleen)

door de bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur, de Natura2000 gebieden

en de Nationale Landschappen duurzaam in stand kan worden gehouden. Actieve

soortenbescherming is voor soorten waarvoor specifieke maatregelen effectief zijn,

anders dan voor soorten die meer gebaat zijn bij algemene maatregelen en bijvoor-

beeld bij beleid tegen vermesting, verzuring of verdroging.

Provincies zijn verantwoordelijk voor het actieve soortenbeleid dat gericht is op het

uitvoeren van stimulerende maatregelen die het leefgebied van bedreigde planten-

en diersoorten verbetert. Naast het adviseren en de wettelijke bescherming van popu-

laties worden maatregelen gesubsidieerd die de leefomstandigheden verbeteren.

Doel van het actieve soortenbeleid is de leefgebieden van in Fryslân bedreigde plan-

ten- en diersoorten te verbeteren. Dit beleid uitgewerkt in het provinciale Werkplan

Soortenbeleid 2006-2013 dat is vastgesteld op 29 november 2005. Dit plan vormt de
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basis voor projectsubsidies voor maatregelen ter bescherming en uitbreiding van

bedreigde soorten. In een later stadium is het soortenbeleid verbreed tot de zoge-

naamde leefgebieden benadering. 

Dat wil zeggen maatregelen ter verbetering van de leefomstandigheden van

bedreigde soorten, rekening houdend met de verschillende eisen die de diverse

soorten stellen aan hun omgeving. De maatregelen moeten er toe leiden dat de

populaties zo vitaal worden dat bescherming van individuen van een soort van min-

der belang wordt.

3.2 ■ Provinciale Agenda Soorten 2010-2013 

In het Werkplan Soortenbeleid is aangegeven wat de provincie verwacht van ande-

ren en wat de provincie zelf gaat doen. Projecten en initiatieven die een positieve

bijdrage leveren aan de leefgebieden van landelijke en provinciale aandachtssoor-

ten kunnen in principe in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor het actieve soortenbeleid verwacht

de provincie voor de uitvoering samenwerking en initiatieven van o.a.

Landschapsbeheer Friesland.

Landschapbeheer Friesland kan met name buiten de terreinen van de terreinbeheer-

organisatie een belangrijke rol vervullen voor de uitvoering van de maatregelen

voor inrichting van leefgebieden bij particulieren. Te denken valt aan maatregelen

voor amfibieën, reptielen, vlinders en libellen. Projecten worden als incidentele sub-

sidieaanvragen beoordeeld en toegekend. Afhankelijk van de grootte van een pro-

ject kan het kort lopend c.q. meerjarig zijn. 

Landschapsbeheer vormt door de uitvoering van dergelijke soortenprojecten een

belangrijke speler. Landschapbeheer Friesland kan een belangrijke rol spelen door

kansrijke initiatieven van particulieren als projectvoorstel voor subsidie voor te dra-

gen en door in haar eigen onderhoud -  en beheerwerk maatregelen ter verbete-

ring van leefgebieden op te nemen.

Uitgangspunt voor projecten zijn de in de provincie Fryslân gekozen leefgebieden

met de aangeduide aandachtsoorten:

1 droge zandgrond: kamsalamander, aardbeivlinder en gentiaanblauwtje.

2 beekdal: weidebeekjuffer, spaanse ruiter, zilveren maan, heikikker, adder, ring-

slang.

3 moeras: bittervoorn, meervleermuis, noordse woelmuis, otter, roerdomp, krabbe-

scheer, zwarte stern.

4 agrarisch gebied: dotterbloem, kwartelkoning, stinzenplanten, veldleeuwerik, 

grutto, stinkende kamille.

5 stads - en dorpsnatuur: vleermuizen, gierzwaluw, muurplanten.
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3.3 ■ Rol Landschapsbeheer Friesland in soortenbeleid 2011-2013

De rol van Landschapbeheer Friesland in soortenbeleid kan als volgt worden vastge-

steld:

ad 1. in samenwerking met grondgebruikers en wegbeheerders projecten ontwikkelen

die zorg dragen voor verbetering van het leefgebied en verbindingen voor de kam-

salamander (faunapassages).

ad 2. op basis van integrale leefgebiedenbenadering ontwikkelen van een heideherstel-

project(en) met als leidende soort de adder. In samenwerking  met SBB, IFG en par-

ticuliere grondgebruikers en de Bosgroep uitwerken van projectvoorstel(len) voor

het waar mogelijk verbinden en het herstel van heideterreinen en andere natuur-

terreintjes in Zuidoost Fryslân.

ad 3, 4. ontwikkelen van projecten

het accent wordt gelegd op ontwikkeling van projecten in het agrarisch gebied

zodat met name soorten als Purperreiger, Zwarte stern en andere moerasvogels

voor hun biotoop omstandigheden niet alleen afhankelijk zijn van de natuurgebie-

den. Gedacht wordt aan het (her)inrichten van sloten, taluds en perceelsranden in

het agrarische gebied ten behoeve van een gevarieerde vegetatie met de daarbij

horende insectenwereld. Verwacht wordt dat deze inrichting kansen biedt als foera-

geergebied en kuikenopgroeigebieden voor moeras- en boerenlandsoorten.

daarnaast wordt ingezet op het herstel van karakteristieke stinzentuinen door het

ontwikkelen van herstelprojecten voor de stinzenflora op een historische locatie.

ten behoeve van de kennisvergroting wordt een inventarisatieproject ontwikkeld in

een nationaal landschap ten behoeve van het vergroten van kennis van soorten

(kwaliteitsindicatoren) en de mogelijke effecten van een duurzamere landbouw.

ad 5. Het ontwikkelen van projecten voor het creëren van winter- en zomerverblijven

voor vleermuizen.

Landschapbeheer Friesland, kenniscentrum voor bedreigde soorten

Klachten en vragen over vleermuizen werden altijd afgehandeld door het ministerie

van LNV. Met ingang van 1 januari 2002 heeft LNV deze verantwoordelijkheid over-

gedragen aan de gemeenten. In de Friese praktijk blijkt dat gemeenten deze ver-

antwoordelijkheid onvoldoende oppakken. De beschermde vleermuizen krijgen

daardoor onvoldoende bescherming. In de praktijk proberen vrijwilligers in deze

leemte te voorzien. De hoeveelheid vragen en klachten bedraagt meer dan 100 per

jaar, met name in juni/juli. Dit is voor vrijwilligers een onhoudbare zaak. In 2005

heeft het adviesbureau Altenburg&Wijmenga opdracht gekregen om deze proble-

matiek in beeld te brengen en te komen met aanbevelingen.

De conclusies uit dat rapport zijn: 

 professionaliseren van deze taak is sterk aan te bevelen; 

 uitbreiding naar andere beschermde diersoorten ligt voor de hand o.a. mar-

terachtigen (en eventueel nog breder); 

 onderbrengen van de afhandeling van klachten bij Landschapsbeheer Friesland

ligt het meest voor de hand, die hierbij gebruik kan maken van een op te zet-

ten vrijwilligers netwerk

Door de provincie is het advies overgenomen en het meldpunt vleermuizen en mar-

ters structureel ondergebracht bij Landschapsbeheer. 

Landschapsbeheer zorgt voor bemensing en goede bereikbaarheid van het meld-
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punt en geeft advies aan melders over hoe om te gaan met vleermuizen en marters.

Wat mag wel, wat niet, zijn er oplossingen om mogelijke overlast te beperken en

wat zijn alternatieven? Hiervoor is een deskundige in dienst, is een website ontwik-

keld en is een groep van vrijwilligers opgeleid. Met name het aantal klachten over

de steenmarters neemt hand over hand toe en vraagt steeds meer en intensievere

inzet van de deskundige.

Uitbouw van het meldpunt tot een loket voor vragen en klachten over beschermde

soorten in algemene zin zou een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke

vraag van één herkenbaar loket voor vragen over bedreigde en beschermde soor-

ten. De vragen en klachten zouden vervolgens doorgegeven moeten worden aan de

diverse soortendeskundigen zodat er gericht aandacht aan besteed kan worden.

ad 1,2,3,4, en 5.

In overleg met het bureau natuurmonitoring van de provincie Fryslân wordt de uit

projecten beschikbare verspreidingsinformatie soorten ontsloten en aangeleverd

aan de provincie. 



De agenda Landschap 2010-2013 en de agenda Soortenbeleid 2010-2013 hebben

een hoog ambitieniveau. Dit hoge ambitieniveau betekent dat de in dit beleidska-

der verwoorde rol en activiteiten van LBF ook zeer ambities zijn. De budgetsubsidie

die LBF jaarlijks ontvangt voor de uitvoering van haar activiteiten in het product-

plan bestaat uit een bijdrage uit de provinciale middelen en een doeluitkering van

het rijk via het ILG.

De mate waarin wij onze gezamenlijke ambities kunnen verwezenlijken wordt dan

ook voor belangrijk deel bepaald door de financiële positie van rijk en provincie.

Met name de door het rijk in het Regeerakkoord aangekondigde korting op het

Investeringsbudget Landelijk Gebied zet de ambitie onder druk. Nieuwe afspraken

met het rijk worden vastgelegd in een nieuwe Bestuursovereenkomst Landelijk

Gebied. 

Jaarlijks wordt aan de hand van het beschikbare budgetsubsidie bepaald welke acti-

viteiten in het beleidskader daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd door

Landschapsbeheer Friesland. Vanwege de beperkte middelen is prioritering noodza-

kelijk. Onderstaand wordt eerst inzicht gegeven in de aard van de activiteiten waar-

voor Landschapsbeheer Friesland haar budgetsubsidie ontvangt. Dit zijn uitgangs-

punten voor de prestatieovereenkomst. Er wordt ingegaan op de uitgangspunten

voor de besteding van de provinciale budgetsubsidie. Vervolgens zijn de criteria

voor de prioritering aangegeven. 
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4.1 ■ Inzet uren door Landschapsbeheer Friesland

De provinciale budgetsubsidie wordt verstrekt voor de afgesproken prestaties, weer-

gegeven in zogenaamde  producttaken in het jaarlijkse productplan. Aangegeven

wordt welke concrete activiteiten/taken Landschapsbeheer Friesland gaat doen in

een betreffend jaar op basis van de rol weergegeven in het beleidskader voor de

organisatie.

Het producttakenoverzicht is de “offerte” van Landschapsbeheer Friesland aan de

provincie als “vertaling” van de provinciale uitgangspunten voor de besteding van

het in dat jaar beschikbare budgetsubsidie.

Landschapsbeheer Friesland heeft de organisatie verdeeld in twee dienstonderdelen:

 de basisorganisatie, waarin de taken zoals afgesproken in de prestatieovereen-

komst met de provincie gedaan worden, de producttaken. 

 de projectorganisatie, waarin de projecttaken (incl. die van de uitvoerings-

dienst) gedaan worden. De financieringsbasis van de twee dienstonderdelen is

tweeledig:

 de basisorganisatie via de budgetsubsidie van de provincie. 

de projectenorganisatie via projectfinanciering. De inhoudelijke beoordeling van de 

projecttaken vindt ook via deze lijn plaats.

De kosten van de interne taken (PIOFA, management en communicatie samengevat

als PMC) worden verrekend over de twee onderdelen van de organisatie. Dit wordt

in een opslag op het te hanteren tarief verwerkt.

LBF schrijft uren van de medewerkers, voor de projectleiders voor de provinciale

budgetsubsidie. In het uurtarief waarmee gerekend wordt is overhead van PMC

opgenomen. Bij het aanvragen van projectsubsidies bij provincie wordt die over-

head ook gerekend. 

Bij de provinciale budgetsubsidie hoort de ontwikkeling van projecten. Wanneer de

projecten ontwikkeld zijn en worden uitgevoerd is sprake van projectsubsidies.

Wanneer er projecten zijn ontwikkeld,  wordt voor de uitvoering subsidie gevraagd.

Die uitvoering wordt niet door LBF gedaan, men huurt in. Dat betekent dat er geen

sprake is van acquisitie voor LBF zelf, de rol van LBF is alleen begeleiding van de uit-

voering.  De projecten die ontwikkeld worden,  zijn deels vraaggestuurd (men wil

iets van onderop),  deels is het meer aanbodgestuurd vanuit de provinciale agenda’s.

Deze laatste categorie projecten wordt aangestuurd door dit beleidskader. 

4.2 ■ Projecten 

Projecten komen dus van bovenaf en van onderop en moeten ook een mix zijn van

beleidsgestuurde en draagvlakgestuurde. Projectsubsidies komen niet alleen van de

provincie. 

Het is van belang om bij de prestatieovereenkomst tussen provincie en LBF vooraf

een schatting te maken van het beschikbare projectgeld, om zeker te weten dat

wanneer projecten ontwikkeld worden,  er ook geld voor uitvoering is. 

Bij projecten wordt een levenslijn aangehouden. Dit houdt in dat, oude projecten die

niet meer gedraaid worden uit de catalogus van LBF verdwijnen, catalogusprojecten

die nog steeds een meerwaarde hebben, worden gecontinueerd en vernieuwende

projecten worden benut om de catalogus up to date te houden.  
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Ingeval van werkzaamheden voor DLG gaat het meestal om de implementatie van

plannen,  maar soms ook om planontwikkeling in een veel eerder stadium. Een hel-

dere taakverdeling tussen DLG en LBF is van belang.

4.3 ■ Prioriteiten 

Bij het bepalen van de uit te voeren activiteiten door Landschapsbeheer Friesland

worden de volgende prioriteitscriteria gehanteerd.

Duidelijkheid in inzet, thema per (een of twee) jaar

Het is van belang dat de inzet van Landschapbeheer Friesland helder en duidelijk is.

Ook voor de provinciale agenda’s landschap en soorten is duidelijkheid naar de

Friese samenleving van belang. In dat kader is de keus voor een periodiek wisselend,

aansprekend thema denkbaar. Het thema heeft een ordenende functie voor de acti-

viteiten. 

Beleidsrelevantie

In de opsomming van activiteiten in het productplan vindt een eerste schifting

plaats in 2 sterren (groot belang om uit te voeren beleidsmatig) en 1 ster ( moet

wel, maar kan later) en A (going concern met oud voor nieuw erin). Activiteiten

met twee sterren en A hebben voorrang. 

Lijnen

De activiteiten vormen een goede verdeling over de verschillende lijnen, zodat ook

monitoring en ontwikkeling een plek houden. 

Doelgroepen, doelgebieden

Een goede  verdeling over gebieden is uitgangspunt. Voor een goede verdeling

over doelgroepen worden de beleidsprioriteiten van het handboek Grutsk gevolgd.

Binnen en buiten de Nationale Landschappen goed verdeeld, rekening houdend

met meer spelers in de Nationale Landschappen. 

Tijd 

Schifting in, kan het zeker al in 2011 of is dat mogelijk nog niet aan de orde? Kan

doorgeschoven worden zonder grote gevolgen? 

Sense of urgency, het moet nu! 

Is er op termijn zeker zicht op projectgeld, misschien of wel heel moeilijk.

Ontwikkelen en rendement houden

Actueel houden van de Catalogus aanhouden door oude projecten te schrappen en

nieuwe te ontwikkeling,  waardoor de inzet voor het ontwikkelen ook rendement.

Dus nieuw heeft in zekere mate voorrang

Kerntaken 

Is dit echt de taak van LBF  of kan DLG dit net zo goed doen. De inzet van LBF moet

in op de eerste plaats om haar kerntaken gaan.  
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