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Oanlieding : Provinsjale Steaten hawwe op 18 july 2018 op basis fan it 

Steateútstel (mei skaaimerk 01507089) besletten oer de 
‘Tuskenstap Fryske feangreide-oanpak 2020-2030’. Dêr hawwe 
wy yn oanjûn in Maatskiplike Kosten/Batenanalyze (MKBA) 
útfiere te litten. Jimme hawwe witte litten op basis fan de MKBA 
it ambysjenivo te kiezen. Ek is dy gong fan saken bekrêftige yn 
it provinsjaal bestjoersakkoart ‘Lok op 1’ foar de perioade 2019 
– 2023.  

   
Europeeske 
kontekst 

: 

Net fan tapassing. 

   
Koarte gearfetting : Wy hawwe yn oparbeidzjen mei Wetterskip Fryslân in MKBA 

útfiere litten oangeande de boaiemdelgong yn it Fryske 
feangreidegebiet. De MKBA jout ynsjoch yn de maatskiplike 
kosten en baten fan mooglike alternativen. Op basis fan de 
útkomsten yn de MKBA stelle wy de folgjende oanpak foar: 
ynstimme mei in trije-spoare-oanpak foar it Fryske 
feangreidegebiet. Yn it earste spoar wurdt yn twa fan de 
kânsrike gebieten (Hege Warren en Aldeboarn De Deelen) it 
besteande gebietsproses yntinsivearre mei it doel in feroaring 
op gong te krijen. Yn it twadde spoar wurdt yn fjouwer kânsrike 
gebieten (Groote Veenpolder, Idzegea, Brekkenpolder en 
Grouster Leechlân) it rinnende proses mei stakeholders 
oanfolle mei in tal ‘no regret’-maatregels, lykas pilots op it mêd 
fan fruchtberens fan de grûn, grûnwetterstjoerd peilbehear en 
natuerynklusive lânbou. It tredde spoar is rjochte op it lytser 
meitsjen fan de ûnwissichheden dy’t oer binne, lykas de 
berekkene CO2-útstjit, effektiviteit ûnderwetterdrainaazje en 
alternative fertsjinmodellen mei it doel dat út te wurkjen yn in 
hieltyd mear rjochte karren. Dêrfoar wurdt yn dizze 
kolleezjeperioade in nij beslútfoarmingsmomint plend dêr’t de 
oanpak fierder yn oanskerpe wurde sil.   
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Beslútpunten : 1. Kennis te nimmen fan de MKBA boaiemdelgong yn it 
Fryske feangreidegebiet opkeare 

2. Yn te stimmen mei de trije-spoare-oanpak: 

a. Yn twa fan de kânsrike gebieten (Hege Warren 
en Aldeboarn de Deelen) it gebietsproses te 
yntinsivearjen om in feroaring op gong te krijen. 

b. Yn fjouwer gebieten (Groote Veenpolder, 
Idzegea, Brekkenpolder en Grouster Leechlân) it 
rinnende proses mei stakeholders oan te foljen 
mei in oantal ‘no regret’-maatregels, lykas pilots 
op it mêd fan grûnwetterstjoerd peilbehear, 
natuerynklusive lânbou en boaiemfruchtberens, 
ensfh. 

c. Restearjende ûnwissigens oangeande de 
berekkene CO2-útstjit, effektiviteit 
ûnderwetterdrainaazje en alternative 
fertsjinmodellen te ferlytsjen en út te wurkjen yn 
in hieltyd mear rjochte karren. 

3. Yn dizze kolleezjeperioade ynfolling en oanskerping te 
jaan oan it, yn de MKBA neamde senario ‘yntegrale 
oanpak’ (in kombinaasje fan lânbouútstel en 
inisjatyfútstel) en dat oan Provinsjale Steaten foar te 
lizzen. 

 

 

   
Taheakke : Taheakke 1: MKBA remming boaiemdelgong yn it Fryske 

feangreidegebiet.  
Taheakke 2: Rapport fan befinings Places of Hope-
bedriuwsystemen foar it fean yn it Lege Midden fan Fryslân. 
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Taljochting : Hantearre alternativen in de MKBA 
Yn de MKBA binne fiif alternativen útgeande fan de referinsjesitewaasje 
analysearre. Yn de referinsjesitewaasje ‘Recht zo die gaat’ wurde de 
djipste drûchlizzingen geandewei opheft, wat soarget dat it hjoeddeistige 
lângebrûk sa folle as mooglik bestean bliuwt. It tahearrende 
lânboukundige fertsjinmodel is gongbere en grûnbûne lânbou. 
 
It giet om de neikommende fiif alternativen: 
  
Generike Feangreidefisy: dêr’t de djipste drûchlizzingen (> 90cm) by 
opheft wurde en der gjin grutte feroarings yn agrarysk grûngebrûk of 
fertsjinmodel foarkomme. 
 
Lânbou-útstel: dêr’t de drûchlizzing fierder yn werombrocht wurdt en 
troch it brûken fan ûnderwetterdrainaazje feroarings yn agraryske 
fertsjinmodellen foarkommen wurde.  
 
Kânsrike gebieten belied: dêr’t yn in beheind tal kânsrike gebieten yn in 
part fan it gebiet fierdere drûchlizzing werombrocht wurdt konfoarm it 
lânbou-útstel en yn in oar part konfoarm it inisjatyfútstel dêr’t gruttere 
feroarings yn it fertsjinmodel by optrede;  
 
Yntegraal belied: dêr’t wat yn kânsrike gebieten bart, yn it folsleine 
feangreidegebiet by útset wurdt. 
 
Inisjatyfútstel: dêr’t de drûchlizzings it meast by redusearre wurde en der 
relatyf grutte feroarings yn it fertsjinmodel optrede.    
 
It inisjatyfútstel is troch de Steatefraksjes 50PLUS, ChristenUnie, D66, 
GrienLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren op 16 april 2018 
yntsjinne by de Provinsjale Steaten fan Fryslân.  
 
Yn tabel 3.1 (side 13) fan de MKBA steane de alternativen fierder 
beskreaun.  
 

Utgongspunten MKBA 
De MKBA hat in tiidhoarizon fan 100 jier: fan 2020 oant 2120 en in 
priispeil fan no (2018/19). Oan de kosteside fan de MKBA wurdt wurke 
mei jierlikse kosten. Oan de baatside komme ferskate foarkommen 
kosten foar, dy’t optrede nei in x oantal sintimeters oan boaiemdelgong, 
omdat der foar dat oantal foar it earst fersakkingsskea sichtber wurdt. 
Omdat net bekend is wannear’t dat oantal sintimeter foar elk objekt berikt 
wurdt, wurde skea/reparaasjekosten ferdield oer it tal sintimeter wêrnei 
oft it optreedt. 

Kosten 
Oan de kosteside fan de MKBA steane de kosten foar ynrjochting fan it 
wettersysteem (tal stuwen, dammen, dûkers en pompen), foar 
wetterbeskikberheid (tal ynlaten, wettergongen, kearingen en 
bergingsareaal) en foar ûnderwetterdrainaazje. 

Baten 
Oan de baatside fan de MKBA steane de gefolgen fan de feroaring yn 
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drûchlizzing en it tafoegjen fan ûnderwetterdrainaazje. It giet dêrby om 
gefolgen fan it opkearen fan boaiemdelgong, dus: 

- it ôfnimmen fan skea troch it sakjen fan de grûn 
(reparaasjekosten) oan keunstwurken en oare ynfrastrukturele 
objekten lykas diken en rioelen en it ôfnimmen fan 
fundearringskea troch it fersakjen fan wenningen;  

- it ôfnimmen fan klimaatskea of it ôfnimmen fan útstjit fan 
broeikasgassen;  

- it foarkommen fan Ramt Rjochtline Wetter-kosten (KRW-kosten) 
fan fosfaatútspielling troch ferbettering fan de wetterkwaliteit.  

It giet ek om effekten fan de fermindere drûchlizzing, nammentlik:  

- it ûntstean fan gaadliker leefgebiet foar greidefûgels, dêr’t 
minsken wolfeart úthelje omdat sy dy bisten in besteansrjocht 
gunne. 

- de feroaring yn lânbou-opbringsten en lânbousubsydzjes troch 
feroaring yn fertsjinmodellen; 

- it ta-/ôfnimmen fan de rekreative belibbingsbaten fan lânskip. 
  

Relaasje mei Grûnwetterstúdzje  
Jimme hawwe de Grûnwetterstúdzje (met skaaimerk 01670235) op 26 
juny 2019 krigen. De Grûnwetterstúdzje hâldt ferbân mei de útfierde 
MKBA. It Fryske feangreidegebiet foarmet in leechlizzende sône tusken it 
noardlike seeklaaigebiet en it súdeastlik lizzende sângebiet. 
Tastreamend grûnwetter út sawol it klaaigebiet as it sângebiet wei wurdt 
opfongen en fuort pompt troch de gemalen fan it wetterskip. Dêrmei hat it 
feangebiet de funksje fan in hydrologyske barriêre krigen: it grûnwetter 
kin net fierder it lân yn streame as it leechste punt. Troch feanôfbraak 
sakket it feangebiet yn de takomst fierder yn. Yn kombinaasje mei 
peilferlegings nimt de tastream fan grûnwetter nei it feangreidegebiet 
dêrtroch yn de takomst mei sa’n 50% ta. De dominante ynfloed fan it 
feangebiet op it grûnwettersysteem wurdt sa hieltyd grutter. 
 
Peilferheging yn it feangebiet en it ûnder wetter setten fan djippe 
feanpolders binne effektive maatregels om it proses fan sâlter wurden te 
fertraagjen. Ofhinklik fan it type maatregel en de skaal dêr’t er op tapast 
wurdt, komt dy fertraging del op inkelde jierren oant goed 100 jier. Op de 
langere termyn wurdt it effekt dochs wer fuort helle troch fierdergeande 
seespegelstiging, boaiemdelgong en klimaatferoaring. De omfang fan 
klimaatferoaring (û.o. seespegelstiging) is dêrom mei beskiedend foar de 
faasje fan it proses fan it sâlter wurden fan it grûnwetter. De 
Grûnwetterstúdzje hat in tiidhoarizon fan hûnderten jierren en de útfierde 
MKBA hat, lykas beskreaun, ien fan 100 jier. Alle ûndersochte 
alternativen yn de MKBA helpe mei oan in wieter wurden fan it 
feangreidegebiet, de omfang dêr’t dat yn bard is foar alle alternativen wer 
oars.  
 
Konklúzjes MKBA opkearen boaiemdelgong yn it Fryske 
feangreidegebiet 
Ut de útfierde MKBA binne in tal haadkonklúzjes te heljen: 
 
Konklúzje 1: ynvestearje yn it feangreidegebiet leannet maatskiplik 
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De earste heldere konklúzje út de MKBA is dat it maatskiplik de muoite 

wurdich is om te ynvestearjen yn it feangreidegebiet. Wylst meardere 

alternativen yn absolute sin in negatyf kosten/batensaldo hawwe, wurdt 

útgeande fan de referinsjesitewaasje by hast alle alternativen de 

sitewaasje sterk ferbettere. De maatskiplike opbringsten fan de 

ynvestearrings yn dy alternativen rinne fan rûchwei 4 kear oant mear as 

8 kear sa folle as de kosten derfan. Dat wurdt foar in grut part feroarsake 

troch de foarkommen maatskiplike kosten fan CO2-útsjit. De útsûndering 

dêrop is it alternatyf generike feangreidefisy, dat foar syn ekstra kosten 

hast gjin maatskiplike baten opsmyt. 

Twa alternativen liede ek yn absolute sin ta in posityf saldo. Dat binne de 

yntegrale oanpak en it lânbouútstel: dy smite al mei al mear baten op as 

kosten.  

Konklúzje 2: yn guon alternativen komme de lêsten foaral by de lânbou 

telâne  

Hast alle alternativen (útsein it alternatyf generike feangreidefisy) smite 

grutte maatskiplike mearwearde op foar de maatskippij/boargers oer it 

algemien. Dat sit him foaral yn de fermindering fan útstjit fan CO2 en 

oare broeikasgassen. 

De (netto) foar- of neidielen foar oare partijen1 binne relatyf beskieden. 

Utsûndering dêrop is it inisjatyfútstel, dat fan alle útstellen (yn earste 

ynstânsje) it meast neidielich útpakt foar de lânbou. Yn mindere mate jildt 

dat ek foar de yntegrale oanpak. Sawol it lânbouútstel as kânsrike 

gebieten liede net ta sokke neidielige effekten foar de lânbou, en wol ta 

foardiel foar de boargers (mar wol minder as yn de yntegrale oanpak of it 

inisjatyfútstel). 

Konklúzje 3: der bliuwe grutte ûnwissichheden  

De problematyk yn it feangreidegebiet is kompleks, mei 

wetterhúshâldingkundige-, ekonomyske-,  maatskiplike-, natuer-, wen- en 

oare aspekten. In wearde takenne oan al dy aspekten is dan ek net 

ienfâldich en lang net yn alle gefallen standert. Dêrom is it net in 

ferrassing dat der by de resultaten fan dizze MKBA noch in protte en 

bytiden flinke ûnwissichheden sitte. Sa binne der ferskillen tusken earder 

berekkene en resint mjitten CO2-emisjes. Resinte ûndersyksresultaten 

roppe ek twifel op oer de effektiviteit fan ûnderwetterdrainaazje, dat in 

wichtich ûnderdiel is fan it lânbou-útstel. De ynkomsten fan boeren soene 

ferhege wurde kinne troch alternative ynkomsteboarnen, bygelyks troch 

alternative teelten (foaral fan belang yn it inisjatyfútstel). Mar de 

mooglikheden dêrta en wurkberens dêrfan binne noch tige spekulatyf (en 

kontroversjeel, lykas by sinnepanielen). Oft molkprizen foar 

natuerynklusive en omrin-bedriuwsfoarmen yn de lânbou heger bliuwe as 

se grutskalich tapast wurden is net wis. Hoe heech oft de wearde is dy’t 

de maatskippij takent oan behâld fan kultuerlânskip (ynklusyf argeology) 

en natuer krekt sa. Ta eintsjebeslút soe ek it wurdearjen fan minder 

stikstofútstjit de útkomsten sterk beynfloedzje kinne. No moast troch it 

stuit fan it útbrekken fan de stikstofproblematyk yn de MKBA folstien 

                                                
1 Gemeenten, provincie, waterschap, rijk, woningeigenaren, netbeheerders. 
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wurde mei in beskieden fingeroefening foar in gefoelichheidsanalyze, dy’t 

wol it potinsjele belang fan stikstof ûnderstreke. 

De útkomsten fan de MKBA binne gefoelich foar boppeneamde 
ûnwissichheden. It inisjatyfútstel is sawol yn positive as negative sin it 
meast gefoelich foar feroarings yn oannamen. Dêrtroch kin it positive 
baten/kostensaldo fan dat útstel noch grutter wurde (faaks it heechst fan 
alle alternativen) mar kin it ek negatyf útfalle.  
 
Konklúzje 4: der komt net ien bêste algemien erkend alternatyf út de 
MKBA 
Yn de earste ynstânsje liket de konklúzje dat de yntegrale oanpak yn de 
MKBA it geunstichst nei foaren ta komt: dy hat it op ien nei heechste 
rendemint fan de ynvestearrings (elke ynvestearre euro betellet him fiif 
kear werom yn maatskiplik rendemint). Spitigernôch leit it yn de praktyk 
yngewikkelder. Yn it foarste plak is de fraach hokker middels beskikber 
binne en noch komme kinne. It lânbouútstel en de yntegrale oanpak 
binne de twa djoerste alternativen. Soenen de middels foar beide 
oanpakken der net wêze, dan weaget is maatskiplik rendemint de euro 
swierder, en dan skoart it inisjatyfútstel it bêste. 

It alternatyf kânsrike gebieten, ta beslút, hat in negatyf 
baten/kostensaldo, mar dat alternatyf is geandewei op te skalen nei de 
yntegrale oanpak en hat dan wol sin as opstapke en test. 
 
Konklúzjes gearfetten 

Gearfetsjend binne op basis fan de MKBA sawol it lânbouútstel, de 

yntegrale oanpak as it inisjatyfútstel te ferdigenjen, en de oanpak fan de 

kânsrike gebieten mitsdat dy as opstapke nei de yntegrale oanpak telt. 

Yn tsjinstelling ta it ûntbrekken fan in dúdlike foarkar foar in alternatyf hat 
de MKBA wol twa foar de hân lizzende ôffallers: de alternativen referinsje 
en generike feangreidefisy lizze it dúdlik ôf tsjin de oare alternativen. De 
maatskiplike baten fan beide binne mar krekt wat mear as de helte fan 
harren maatskiplike kosten. It generike feangreide-alternatyf liket de 
sitewaasje sels, ferlike mei de referinsje, minder te meitsjen: it kostet 
tsientallen miljoenen, wylst der suver gjin baten foaroer steane. 

   

Kontekst : Feangreidefisy  
Provinsjale Steaten stelden yn 2015 de feangreidefisy fêst. Wichtichste 
doelstelling dêrfan wie it beheinen fan de negative effekten fan 
boaiemdelgong en it bieden fan in takomstperspektyf foar de lânbou. De 
jierren dêrop binne ferskate proeven en pilots útein set en yn de ‘kânsrike 
gebieten’ binne ferskillende ferkennings útfierd. Op grûn dêrfan is in 
inkelde gebieten in breder gebietsproses útein set. 
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Tuskenstap Fryske Feangreide-oanpak 
Yn oktober 2017 kundige it nije regearakkoart in klimaatoanpak oan, dêr’t 
ek de winsk foar CO2-reduksje út feangreide wei by neamd is. Dat wie 
foar ús de oanlieding om in Tuskenstap yn te setten dy’t yn 2018 oan 
Provinsjale Steaten foarlein is (mei skaaimerk 01507089). Dêrby binne 
der troch sawol Provinsjale Steaten as it Algemien Bestjoer fan 
Wetterskip Fryslân ekstra finansjele middels tasein, ôfhinklik fan it noch 
fêst te stellen ambysjenivo. Jimme Steaten besleaten nei oanlieding fan 
de Tuskenstap dat jimme in ambysjenivo kieze soenen op basis fan in 
Maatskiplike Kosten/Batenanalyze. Dat soe dan wer liede kinne ta in 
begruttingswiziging dy’t by it keazen ambysjenivo past. De oanfrege 
MKBA foar it opkearen fan boaiemdelgong yn it Fryske feangreidegebiet 
is útfierd troch Witteveen en Bos. 
 
By de útfiering fan de MKBA is de bredere (nasjonale) kontekst gâns 
feroare. Twa wichtige feroarings wienen it klimaatakkoart en de krisis om 
de stikstofproblematyk hinne. 
 
Klimaatakkoart  
Op 28 juny 2019 stelde it kabinet it klimaatakkoart fêst. Dêr is in 
reduksje-opjefte fan 1 Mton CO2-ekwifalint foar de feangreidegebieten yn 
opnommen. In part dêrfan sil yn de Fryske feangreidegebieten 
realisearre wurde moatte. Yn it klimaatakkoart binne dêr middels foar 
reservearre.  
 
Stikstof 
De kommisje Remkes advisearret yn har advys ‘Niet alles kan’ om om 
stikstofgefoelige natuergebieten hinne maatregels te nimmen om de 
stikstofdeposysje te beheinen. Yn it Fryske feangreidegebiet giet it dêrby 
om de N2000-gebieten De Alde Feanen en de Rottige 
Meente/Brandemeer.  

   

Probleemstelling : Yn it Fryske feangreidegebiet sakket de grûn. Oarsaak is de ûntwettering 
fan it fean, wêrtroch’t  der in soad soerstof yn komt en it fean stadichoan 
ôfbrutsen wurdt. Dêr komt in soad broeikasgas (útdrukt yn CO2-
ekwifalinten) by frij. Yn in protte gefallen is dy boaiemdelgong 
ûnlykmjittich, wêrtroch’t huzen, diken en rioelen fersakje en 
natuergebieten hieltyd heger komme te lizzen yn ferhâlding ta harren 
agraryske omjouwing. De effekten fan boaiemdelgong binne 
ûnomkearber en bytiden yngripend foar de ynrjochting en it gebrûk fan it 
gebiet, en dêr-troch ek foar de minsken dy’t der wenje, wurkje en 
rekreëarje. 

   

Probleemanalyze : It Fryske feangreidegebiet stiet yn de kommende jierren foar grutte 
útdagings. Troch meanfjilddelgong ferdwynt it Fryske fean stadichoan. As 
der neat dien wurdt sil it fean oer hûndert jier ferdwûn wêze. 
 
Sa likernôch 4,7 miljoen ton oan CO2-ekwifalinten komme frij út de 
Nederlânske feangreidegebieten. Dat is 2,6 prosint fan de totale jierlikse 
CO2-emisje fan Nederlân. It Fryske feangreidegebiet nimt likernôch 35 
prosint foar syn rekken (1,5 oant 1,7 miljoen ton). It ferheegjen fan it 
wetterpeil is in oplossing om meanfjilddelgong op te kearen . Dat hat 
meastal gefolgen foar de lânbou. 
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Fierders reitsje ûnder oare de neikommende ûnderwerpen de 
feangreideproblematyk: stikstof, bioferskaat, enerzjy-oergong, 
klimaatadaptaasje, klimaatakkoart, wetterbehearsking, 
gebietsûntwikkeling en lânbou-oergong. 

   

Doelstelling / beëage 
effekten: 

: Bestjoerlike rjochting foar de yn Feangreideprogramma 2020-2030 út te 
wurkjen doelen en oanpak foar it Fryske feangreidegebiet. 
 

   

Risiko's : 1. De stikstofproblematyk is dúdlik wurden doe’t de MKBA al yn de 
ôfslutende faze wie. De maatskiplike effekten fan de 
stikstofoanpak binne dan ek net yn de MKBA meinommen. Wol 
binne der inkelde ferkennende berekkenings útfierd. Dêr docht út 
bliken dat it in grut effekt hawwe kin. Dat fersterket de konklúzje 
dat ynvestearje yn it feangreidegebiet lean-net. Wy stelle út dat 
neier te ferkennen yn de perioade tusken dizze beslútfoarming en 
it opstellen fan it Feangreideprogramma 2020-2030 (klear nei de 
simmer fan 2020).  

 
2. By de oanpak fan de opjeften yn it feangreidegebiet kin it byld 

ûntstean dat it ta skea wêze kin fan de lânbou of yndividuele 
boeren. By dizze oergong is it lykwols mei klam de bedoeling om 
der mei flankearjende maatregels foar te soargjen dat der in goed 
takomstperspektyf foar in duorsume lânbou bliuwt. Aktyf 
grûnbelied foarmet dêrby in ûnmisber ynstrumint. 

 
3. Der is noch gjin wissigens oer de finansjele bydrage fan it Ryk. 

Dy wissigens kin it Ryk op it stuit ek noch net jaan. Wol binne der 
ûnderwilens middels tasein foar de oanpak fan it gebietsproses 
Aldeboarn de Deelen út de klimaatslúf 2019 en út it 
Ynterbestjoerlik Programma (IBP) “Vitaal Platteland”. De hichte 
fan de bydrage fan it Ryk sil ek ôfhingje fan de resultaten dy’t 
helle wurde kinne, benammen fan  hoe grut de CO2-
emisjereduksje wêze sil, dy’t berikt wurde kin.  
 

4. De fokus op in oantal gebieten kin problematysk wurde as it 
proses dêr net foldwaande op gong komt en krekt yn oare 
gebieten kânsen ûntsteane. Dat is foar in part te op te heinen 
troch ‘fokus’ oer te setten yn de mearderheid fan middels en 
ynspannings rjochte op dy gebieten, mar net alle. Dan bliuwe der 
mooglikheden om ek earne oars wat te dwaan te kinnen. 
 

   

Probleemoplossing :  
Oplossingsrjochtingen 
 
1. Parallelle trije-spoare-oanpak 
Lykas bliken die út it foargeande is it absolút de muoite wurdich om te 
ynvestearjen yn it feangreidegebiet. Dêrby kin it bliken dwaan dat 
meardere alternative oanpakken weardefol wêze kinne. Hokker dêrfan de 
bêste is hinget ek gear mei in grut oantal ûnwissichheden dy’t noch oer 
binne (dêr’t resint de stikstofkrisis bykaam is). 
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Us antwurd op de ûnwissichheden is om net ôf te wachtsjen oant se 
allegear ferholpen binne (as dat al kin). Der is no al aksje nedich en 
mooglik. Wol is it, fanwege de ûnwissichheden, ôf te rieden alles op ien 
alternatyf yn te setten. Ek omdat nei alle gedachten fruchtbere 
kombinaasjes fan (eleminten út) alternativen mooglik binne. Troch it 
tapassen fan eleminten op maat kinne de resultaten fierder 
optimalisearre wurde. Dêrneist is ynsette op ien alternatyf as yntegrale 
oanpak of it inisjatyfútstel allinnich kânsryk wannear’t foar dy alternativen 
ek in goed takomstperspektyf foar de lânbou útwurke en foldwaande wis 
is. 
 

a. yn twa fan de kânsrike gebieten (Hege Warren en 
Aldeboarn de Deelen) it gebietsproses te yntinsivearjen 
om in feroaring op gong te bringen. 

b. yn fjouwer gebieten (Groote Veenpolder, Idzegea, 
Brekkenpolder en Grouster Leechlân) it rinnende proses 
mei stakeholders oan te foljen mei in oantal ‘no regret’-
maatregels, lykas pilots op it mêd fan grûnwetterstjoerd 
peilbehear, natuerynklusive lânbou en 
boaiemfruchtberens, ensfh. 

c. restearjende ûnwissichheden lykas de berekkene CO2-
útstjit, effektiviteit Ûnderwetterdrainaazje en alternative 
fertsjinmodellen ferlytse en oersette nei in hieltyd mear 
rjochte kar. 

 
2. Ynsette op ien alternatyf 
It kosten/batenoersjoch liket twa “winners” op te smiten mei it each op de 
referinsje ‘Recht zo die gaat’. De yntegrale oanpak hat it heechste 
baten/kostensaldo (€ 389 miljoen) en smyt de grutste wolfeart winst op. It 
inisjatyfútstel hat de heechste baten/kostenferhâlding (8,39) en 
generearret sa it heechste wolfeart rendemint foar elke ynvestearre euro. 
Dy befining docht bliken gefoelich te wêzen foar ôffallers. Wannear’t 
greidemolkprizen of erfgoedbaten ôffalle, ferliest it inisjatyfútstel syn 
geunstige ferhâlding en slacht it saldo om fan posityf nei negatyf. It 
lânbouútstel hat likegoed mear baten as kosten, mar hat relatyf sjoen in 
protte kosten oan ynrjochting, wetterbeskikberens en 
ûnderwetterdrainaazje. 
 
 
Wat de koers oanbelanget liket it op grûn fan it kosten/batenperspektyf  
oantreklik om te begjinnen mei it Kânsrike-Gebietenbelied en dat dan út 
te rôljen nei in yntegrale oanpak foar it hiele gebiet, dêr’t it lânbouútstel 
en it inisjatyfútstel optimaal yn kombinearre wurde kinne. 
 
It ynsetten op ien alternatyf is risikofol omdat der noch in soad ûnwis is, 
lykas de berekkene CO2-útstjit, effektiviteit ûnderwetterdrainaazje en 
alternative fertsjinmodellen. Wy wolle dat alternatyf dan ek ôfriede.  
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3. Trochsette hjoeddeistige oanpak 
Omdat yn de MKBA noch in soad ûnwis is, is it in opsje en wachtsje dy 
ûnwissichheden ôf oant der mear dúdlikheid komt en gean fierder 
neffens de koers dy’t troch jimme fêststeld is (Feangreidefisy 2015). Dat 
betsjut it opkearen fan boaiemdelgong, takomstperspektyf foar de lânbou 
en it ferminderjen fan de útstjit fan broeikasgassen.  
 
Wy riede dat ôf fanwegens de urginsje fan in oantal maatskiplike opjeften 
(neat dwaan is gjin opsje) en it draachflak dat yn in tal gebieten ûntstien 
is. Tagelyk docht út de MKBA bliken dat dat maatskiplik net winsklik is.  
 

   

Foarkaroplossing/ 
Yntegrale ôfwaging 

: Wy kieze mei Wetterskip Fryslân foar de trije-spoare-oanpak op basis fan 
de útkomsten fan de MKBA. 

a) yn twa fan de kânsrike gebieten (Hege Warren en Aldeboarn de 
Deelen) it gebietsproses te yntinsivearjen om in feroaring op gong 
te bringen  

ad a) Yn twa gebieten, Hege Warren en Aldeboarn de Deelen sjogge wy 
mooglikheden om in protte saken yn ien kear te berikken. Njonken it 
tsjingean fan boaiemdelgong en CO2-útstjit falt winst te boeken 
oangeande greidefûgels, bioferskaat, it realisearjen fan wetterdoelen, 
lânskiplike kwaliteit en/of reduksje fan de stikstofútstjit en kultuer-
histoarysk en argeologysk weardefol behâlden. Boppedat jildt foar dy 
gebieten in besef fan urginsje en is der reeëns ta feroaring. Dat binne 
twa fan de gebieten dy’t yn de Feangreidefisy 2015 as kânsryk 
bestimpele binne. 

De feroaring soe op gong brocht wurde moatte mei yntegrale 
gebietsprosessen yn oparbeidzjen mei de gebietspartners, wylst yn elk 
gebiet oplossingen op maat útwurke wurde en winsken en kânsen (ek) út 
it gebiet sels oandroegen wurde. Dêrby kinne beskikbere ynstruminten 
as frijwillige oankeap fan lân, kavelruiljen, ôfwurdearje fan grûn en ynset 
fan de WILG (Wet inrichting landelijk gebied) tapast wurde. Wichtich is 
om dêrby de ûnderfinings en resultaten fan de ûndersiken dy’t yn ûnder 
oaren it gebietsproses Aldeboarn de Deelen útfierd binne te beheljen. 
Mei it ministearje fan BZK soe besjoen wurde kinne yn hoefier’t it mooglik 
is en gean fleksibel mei eventuele obstakels yn regeljouwing om (yn de 
regiodeal natuerynklusive lânbou en it IBP fitaal plattelân is dêrfoar 
reeëns útsprutsen). Dêrneist is it oan te rieden en sjoch nei mooglike 
fruchtbere kombinaasjes mei it inisjatyf Natuer mei de Mienskip en de 
regiodeal natuerynklusive lânbou.  

b. yn fjouwer gebieten (Groote Veenpolder, Idzegea, 
Brekkenpolder en Grouster Leechlân) it rinnende proses 
mei stakeholders oan te foljen mei in oantal ‘no regret’-
maatregels, lykas pilots op it mêd fan boaiemfruchtberens, 
grûnwetterstjoerd peilbehear en natuerynklusive lânbou 
ensfh. 

 
ad b) yn fjouwer oare gebieten dêr’t de ôfrûne jierren ferkennings en 
ûndersiken útfierd binne, lizze ek kânsen om mear saken yn ien kear te 
berikken. Yn dy gebieten is wifeljende reeëns om te ferkennen hokker 
mooglikheden der binne om in bydrage oan de maatskiplike doelen te 
leverjen en om kânsen dy’t harren foardwaan te fersulverjen. It giet dêrby 
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om de gebieten Groote Veenpolder, Idzegea, Brekkenpolder en Grouster 
Leechlân. Ek dy gebieten hearre ta de kânsrike gebieten út de 
Feangreidefisy 2015. Yn dy gebieten wolle wy ús rjochtsje op it tafoegjen 
fan ‘no regret’-maatregels. Dêrby kin tocht wurde oan it útfieren fan pilots 
foar grûnwetterstjoerd peilbehear wêrby’t mei fleksibel peilbehear 
besocht wurdt it útsakjen fan simmer grûnwetterstannen foar te kommen, 
it eksperimintearjen mei it sels behearen fan it wetterpeil troch (groepen) 
boeren, it eksperimintearjen mei oare foarmen fan lânbou. Mei dizze 
pilots kin mear ynsjoch yn de effektiviteit fan mooglike maatregels, mar 
ek yn de mooglikheden dy’t oare fertsjinmodellen biede, krigen wurde. In 
oare ‘no regret’-maatregel is dat yn dizze gebieten ynset wurde kin op it 
frijwillich oankeapjen fan grûn wannear’t dy in bydrage leverje kin oan it 
berikken fan de maatskiplike opjeften. Dat wol likernôch net sizze dat yn 
oare gebieten gjin ‘no regret’-maatregels naam wurde kinne, mar de 
fokus sil op dizze gebieten lizze. 
 

c) Oerbleaune ûnwissichheden lykas de berekkene CO2-útstjit, 
effektiviteit ûnderwetterdrainaazje en alternative fertsjinmodellen 
ferlytsje en útwurkje yn hieltyd mear rjochte karren 

 
ad c) Njonken de prosessen dy’t wy yn boppeneamde gebieten 
trochsette wolle, stelle wy ek foar de oerbleaune ûnwissigens yn stappen 
werom te bringen, sadat hieltyd in mear wisse en rjochte kar mooglik 
wurdt. Dat slút oan by de gefoelichheidsanalyze en 
oanrekommandaasjes út de MKBA. Sa folle as mooglik slute wy dêrmei 
oan by it nasjonaal kennisprogramma boaiemdelgong en de 
rinnende/foarnommen regionale ûndersiken en pilots. Ek stelle wy út 
sels: 

‐ Neier ûndersyk nei de ferskillen yn effekten fan de ferskate 
alternativen foar elk boaiemtype/feandikte útfiere te litten; 

‐ De relaasje tusken it bioferskaatwerstelprogramma en feangreide 
te ûndersykjen; 

‐ De relaasje tusken de grûnwetterstúdzje (û.o. ferdrûging en it 
sâlter wurden fan de grûn) en feangreide fierder út te wurkjen; 

‐ It effekt dat it beheljen fan de gebietsrjochte stikstofoanpak op de 
útkomsten fan de fiif farianten hat, yn byld (te) bringe(n) (te litten); 

‐ Kennis oer de omfang fan de fundearringsproblematyk op te 
bouwen en diele mei oanbelangjenden; 

‐ De mooglikheden foar (mei)finansiering (út bgl. klimaatakkoart, 
mienskiplik lânboubelied, stikstofoanpak en oare mooglikheden) 
fierder yn kaart te bringen;  

‐ Fierdere ûntwikkeling fan oare fertsjinmodellen te stypjen en de 
oanbelangjende partijen te helpen dy te ymplemintearjen; 

‐ De mooglikheden ta funksjeferoaring (net fan de iene soarte 
lânbou nei in oare, mar fan lânbou nei wat hiel wat oars, lykas 
wetteropslach of rekreaasje&toerisme), ek mei it each op de 
‘kantelgebieten’ lykas yn it ûntwerp Nasjonale Omjouwingsfisy 
útsteld wurde, fierder te ferkennen; 



 - 12 / 16 - 01709677 

 

‐ Sa gau as mooglik foarm te jaan oan in grûnbank nije styl, en 
dêrby de mooglikheden fan in strategyske grûnfoarried (lykas yn 
Seelân) te beheljen.  

Oare gebieten 

It kânsrike gebiet Snitsermar-East út de Feangreidefisy is pilotgebiet 
wurden yn it ramt fan ‘Natoer mei de Mienskip’ (NmdM). Dat betsjut dat 
NmdM de lûker wurdt fan it gebietsproses, dêr’t ek de 
feangreidedoelstellings yn meinommen wurde. Dat betsjut dat der in 
goede gearwurking wêze moat tusken in NmdM-team, it feangreideteam 
en oare partijen om yntegraal te wurkjen. Yn it kânsrike gebiet 
Snitsermar-West wurdt de urginsje fan boaiemdelgong mar beheind 
ûnderfûn. Dat hat te krijen mei in tsjokke laach klaai boppe-op it fean dy’t 
de boaiemdelgong opkeart. Sjoen de beneamde ûnwissichheden lizze 
wy de fokus op de earder beskreaune gebieten. 
 

Finânsjes  
In wichtige konklúzje út de MKBA is dat it de muoite wurdich is om te 
ynvestearjen yn it feangreidegebiet, benammen fanwege it mijen fan 
klimaatskea troch it beheinen fan de emisje fan broeikasgassen. Hoe 
heech oft dy ynvestearring wêze moat en kin is op it stuit noch net oan te 
jaan. Foar it Feangreideprogramma 2020-2030 wurdt in rûzing fan de 
kosten makke. Op basis dêrfan kin in beslút naam wurde oer de yn te 
setten middels.  

Provinsje en Wetterskip Fryslân hawwe by de Tuskenstap feangreide yn 
2018 elk 1,25 miljoen it jier reservearre foar de perioade 2020-2030. As 
oanfolling dêrop is der yn it provinsjaal bestjoersakkoart ”Lok op 1” 
nochris 10 miljoen reservearre. Yn it klimaatakkoart is mei-inoar 276 
miljoen reservearre foar de lanlike feangreide-oanpak. In part fan dy 
middels sil foar de oanpak yn Fryslân brûkt wurde kinne. Foar it 
gebietsproses Aldeboarn de Deelen binne dêrneist middels út de 
klimaatslúf 2019 (3,15 mln.) en it IBP “Vitaal Platteland” (1,5 mln.) 
takend. 

 

Underbouwing oare beslispunten 

Yn dizze kolleezjeperioade in fierder útwurke oanpak oan Provinsjale 
Steaten foar te lizzen. 
De konstatearre ûnwissichheden biede no net genôch ûndergrûn om al in 
definityf beslút nimme te kinnen. Oer inkelde jierren binne der mear 
resultaten bekend út it nasjonaal kennisprogramma boaiemdelgong, 
lykas de CO2 útstjit en de wurking fan ûnderwetterdrainaazje. Ek is der 
dan mear dúdlik oangeande de stikstofoanpak. Op basis fan de 
resultaten fan dat ûndersyk en oare ûndersyksresultaten kinne wy mear 
ûnderboude karren meitsje. As de resultaten fan it kennisprogramma 
boaiemdelgong earder bekend binne, sille wy it beslútfoarmingsmomint 
nei foaren helje. De rjochting dy’t wy no op geane biedt romte om yn in 
letter stadium dy ûnderboude karren wol meitsje te kinnen. Dy 
ûnderboude karren liede dan ta oanskerping fan it 
Feangreideprogramma 2020-2030. 
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Útfiering : Op basis fan de troch jo Steaten fêststelde rjochting wurdt yn de 
kommende tiid it Feangreideprogramma (útfieringsprogramma) 2020-
2030 foarm jun. Dat programma sil nei de simmer fan 2020 foar 
beslútfoarming oan jimme foarlein wurde. De oanpak yn it 
feangreidegebiet wurdt oant dy tiid fuortsetten op basis fan de yn dit 
útstel foarstelde oanpak. By de beslútfoarming oer it 
Feangreideprogramma 2020-2030 sil ek frege wurde om reservearre 
middels beskikber te stellen foar de útfiering. 

   

Monitoaring/evaluaasje : Wy sille by it opstellen fan it Feangreideprogramma 2020-2030 omtinken 
jaan oan prestaasje-yndikatoaren en de tahearrende monitoaring en 
evaluaasje. 

   

Stjoering : Wy lizze nei de simmer fan 2020 it Feangreideprogramma 2020-2030 
oan jimme Steaten foar beslútfoarming foar. Wannear’t dat nedich is sille 
wy jimme ynformearje oan de hân fan brieven.  
 
By it opstellen fan de MKBA hawwe fertsjintwurdigers (njonken dy fan 
Wetterskip Fryslân) fan de lânbou en fan natuer en miljeu behelle west. 
De útkomsten fan de MKBA en it advys binne bepraat yn it Bestjoerlik 
Oerlis Feangreide (BOF) en yn de Provinsjale Kommisje Lanlik Gebiet 
(PCLG). By de útwurking fan it Feangreideprogramma 2020-2030 sille de 
belanghawwende partijen nau behelle wurde.  

   

Ferfolchproseduere : Op basis fan de troch jimme Steaten fêststelde rjochting wurdt de 
kommende tiid it Feangreideprogramma (útfieringsprogramma) 2020-
2030 foarm jun. Ek lizze wy jimme Steaten yn dizze kolleezjeperioade in 
nij beslútfoarmingsmomint foar, dêr’t de formulearre oanpak neier yn 
oanskerpe wurde sil.  
 

   

Oare punten : Wat en wêrfoar is in MKBA 
Dit advys is basearre op de Maatskiplike Kosten/Batenanalyze (MKBA) 
oer it feangreidegebiet. In MKBA is in helpmiddel om beslútfoarming te 
stypjen troch alle (positive en negative) maatskiplike effekten foar alle 
maatskiplike faktoaren yn byld te bringen en dêrmei ûnderskate 
beliedsalternativen ûnderling ferlykber te meitsjen. Dat binne de (positive 
of negative) baten. Dat betsjut dat in MKBA per definysje ek al it 
relevante belied foar de skôge alternativen en it besjoene gebiet ôfdekt. 
Ek bringt it alle middels yn byld dy’t nedich binne om in beskaat alternatyf 
ta stân te bringen (dat kin jild wêze, mar ek tiid, bygelyks). Dêrnei besiket 
in MKBA safolle as mooglik fan dy effekten yn jild út te drukken. As it 
saldo fan de positive en negative baten heger is as de kosten, is in 
alternatyf maatskiplik ferantwurde.  
Omdat it meastentiids net helber is en druk alle effekten op betroubere 
wize út yn jild, wurde dy effekten kwalitatyf of yn oare ienheden 
(megatonnen útstjit ensfh.) útdrukt. Yn sa’n gefal kin fêststeld wurde 
hoefolle jildwearde oan dy effekten takend wurde moatte soe om in 
alternatyf maatskiplik ferantwurde en/of better as in oar alternatyf te 
meitsjen. Dan kin fêststeld wurde oft dy effekten ‘it jild wurdich binne’.  
Fanwegens de kompleksiteit en ûnwissichheden yn in protte sitewaasjes 
dêr’t in MKBA by makke wurdt is in MKBA foaral brûkber dêr’t it oer 
grutte ferskillen yn útkomst giet. By in MKBA is it maatskiplik saldo 
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wichtich. Mar as der net genôch middels binne, is ek it maatskiplik 
rendemint fan belang: hoefolle ekstra baten leverje dy ekstra 
ynvestearrings op? Ek al wurdt der net berikt dat de wolfeart maksimaal 
tanimt, yn alle gefallen wurdt der in signifikante ferbettering behelle. 
 
Moasjes en tasizzings  
Moasje 1738 

• Yn de 'Tuskenstap' it útgongspunt fan de feangreidefisy bystelle 
fan ‘behâld fan lânboufunksje’ nei ‘balâns tusken lânbou, natuer 
en miljeu’. 

• De maatregels ôfstimme op it nije útgongspunt yn de foar te 
lizzen oanpak.  

 
Wy sille dit útgongspunt ferwurkje yn it Feangreideprogramma 2020-
2030.  

 
 
 
Ljouwert, 
Deputearre Steaten fan Fryslân, 
 
 
 
 
 
drs. A.A.M. Brok, foarsitter 

 
 
 
 
 
R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM, sekretaris 
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UTSTEL 
 
 

Underwerp : Maatskiplike Kosten-BatenAnalyze (MKBA) Fryske 
feangreidegebiet (01709677) 

Provinsjale Steaten fan Fryslân 

 

Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 26 novimber, oangeande 
Maatskiplike Kosten-BatenAnalyze (MKBA) Fryske feangreidegebiet  

Mei it each op 

Oerwagende dat : • Jimme Steaten by behanneling fan de 
Tuskenstap besletten hawwe in senariokar 
meitsje te wollen foar it Fryske feangreidegebiet 
op basis fan in  MKBA; 

• Dy funksje fan de MKBA bekrêftige is troch it 
provinsjale bestjoersakkoart ‘Lok op 1’; 

• De problematyk yn it feangreidegebiet gjin 
útstel fan oanpak ferneare kin, mar oan de oare 
kant grutte ûnwissigens in definitive kar 
ûnferstannich en te betiid meitsje. 

 

Beslute : 1. Kennis te nimmen fan de MKBA 
boaiemdelgong yn it Fryske feangreidegebiet 
opkeare. 

2. Yn te stimmen mei de neikommende trije-
spoare-oanpak: 

a. Yn twa fan de kânsrike gebieten (Hege 
Warren en Aldeboarn de Deelen) it 
gebietsproses te yntinsivearjen om in 
feroaring op gong te bringen; 

b. Yn fjouwer gebieten (Groote 
Veenpolder, Idzegea, Brekkenpolder en 
Grouster Leechlân) it rinnende proses 
mei stakeholders troch te setten mei as 
doel yn dy gebieten in oantal ‘no regret’-
maatregels yn te setten, lykas pilots op 
it mêd fan grûnwetterstjoerd peilbehear, 
natuerynklusive lânbou en 
boaiemfruchtberens, ensfh.; 

c. restearjende ûnwissichheden lykas de 
berekkene CO2-útstjit, effektiviteit 
ûnderwetterdrainaazje en alternative 
fertsjinmodellen te ferlytsjen en út te 
wurkjen yn in  hieltyd mear rjochte 
karren. 
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3. Yn dizze kolleezjeperioade ynfolling en 
oanskerping te jaan oan it, yn de MKBA 
neamde senario ‘yntegrale oanpak’ (in 
kombinaasje fan lânbouútstel en inisjatyfútstel) 
en dat oan Provinsjale Steaten foar te lizzen. 

 
Sa fêststeld troch Provinsjale Steaten fan Fryslân yn harren iepenbiere gearkomste fan, 
 
 
 
 
 
drs. A.A.M. Brok, foarsitter 

 
 
 
 
 
A.G. Rosier, griffier 

 
 

 


