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voorgenomen bezuinigingen van Gedeputeerde Staten van Fryslan op It
Fryske Gea, FMF en IVN natuureducatie

Geachte Statenleden,

Op 17 mei hebben we van gedeputeerde Hoogland vernomen dat het College van
Gedeputeerde Staten besloten heeft om met ingang van l januari 2025 een bedrag van

300.000 euro per jaar te bezuinigen op de boekjaarsubsidies van It Fryske Gea, Friese Milieu

Federatie (FMF) en IVN. Deze bezuiniging zou gebaseerd zijn op het Rapport Zero Based

Budgetting Fase 2 welke inmiddels openbaar is. Dit aangekondigde voornemen van

Gedeputeerde Staten is ons rauw op ons dak gevallen. Wij roepen u op om bij de behandeling

van de Kademota en het betreffende rapport deze aangekondigde bezuiniging te schrappen

om de komende jaren voldoende inzet van de maatschappelijke partijen op het gebied van

Natuur en Landschap te kunnen benutten. Dat willen wij hieronder toelichten.

Natuur en milieu zijn kerntaken van provincie Fryslan

Als aanname van de zogenaamde "zero based budgetting" exercitie wordt gesteld dat de

provincie zou moeten focussen op haar kerntaken en dat de mimte voor eventuele

bezuinigingen zou moeten liggen waar de provincie mogelijk een te brede taakopvatting heeft.
Wij zijn het met de analyse van het rapport eens dat het gaat om kerntaken van de provincie

als we spreken over de taakvelden "Milieu, energie & klimaat en Vitaal platteland" en
"natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden". Het zijn ook beleidsvelden waarin de

komende jaren grote opgaven op de provincie afkomen. Waar we het niet mee eens zijn is dat

de werkzaamheden van IVN, IFG en FMF onder een (te) brede taakopvatting van de

provincie zouden vallen. Brede taakopvatting betekent in dit rapport "geen kerntaak,

optioneel". In het rapport ontbreekt daarvoor een analyse. Onze werkzaamheden dragen sterk

bij aan draagvlak, initiatief uit de Mienskip en cofinanciering van projecten in deze
beleidsvelden en zijn daarom essentieel voor de uitvoering.

Opgaven provincie Fryslan

Er staan de provincie Fryslan de komende jaren geweldige opgaven te wachten. Om er een
paar te noemen: inspelen op de gevolgen van klimaatverandering, realisatie van het
veenweideprogramma en programma's voor de Waddenkust en IJsselmeerkust, het omzetten

van de stikstofaanpak van een bedreiging naar een vliegwiel voor natuurinclusieve landbouw
en natuurontwikkeling, transitie naar duurzame energie, realisatie van het Natuumetwerk. Op

dit moment benut de provincie onze organisaties intensief voor dit type opgaven:



• We initiëren programma's, die inspelen op deze opgaven. Bijvoorbeeld Aanvalsplan

Grutto, de Vismigratierivier en de natuurprojecten langs de Friese IJsselmeerkust zijn

door ons opgezet, in samenwerking met anderen;

• we demonstreren handelingsperspectieven in concrete projecten. Voorbeelden zijn

Valuta voor Veen, Operatie Steenbreek voor natuur en opvang van water in de stad en

Fryske Siedmingsels, waarin zaaigoed uit Friese bronpopulaties beschikbaar komt

voor allerlei projecten;

• we faciliteren in gebiedsprocessen conform de Friese Aanpak (van onderop). Een

eerste voorbeeld is Natuer mei de Mienskip, een tweede voorbeeld is het Fügelweb,

waarin de weidevogelkernen rond Workum worden vormgegeven in samenwerking

tussen natuurorganisaties, agrarische collectieven, onderzoekers en overheden. Een

derde voorbeeld is Natuerlik Ferskaat, waarin tal van natuurprojecten in de bebouwde

kom op gang zijn geholpen;

• we creëren door ons netwerk van grote aantallen vrijwilligers en leden lokaal

draagvlak en bewustwording en een actieve houding voor natuur- en

milieuvraagstukken. Duizenden schoolkinderen per jaar doen een blijvende

natuurindruk op tijdens educatieve activiteiten en leren hoe zij in hun gedrag de natuur

positief of negatief kunnen beïnvloeden.

• door de aanleg, samen met buurtbewoners, kinderopvanglocaties en scholen, van

Groene Schoolpleinen, Tiny Forests en Voedselbosjes zorgen we voor toegankelijke

natuur dichtbij.

Wij verwachten dat het beroep dat de provincie doet op onze organisaties alleen maar

toeneemt. Wanneer de provincie gaat bezuinigen op onze organisaties zullen de provinciale

doelen moeilijker gehaald worden. Ook moet de provincie meer zelf doen, wat niet strookt
met de Friese Aanpak en slecht uit komt in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt.

Multiplier
De provincie investeert jaarlijks zo'n 1,4 miljoen euro in onze organisaties. Deze middelen

worden zeer effectief besteed. Elke euro die de provincie aan de organisaties verdient zich

meerdere keren temg. We hebben daarvoor een aantal voorbeelden:

• Grutto Aanvalsplan: IFG en FMF behoren bij de initiatiefnemers en aanjagers van het

Aanvalsplan. Dit plan is een belangrijke basis van het huidige provinciale

weidevogelbeleid. Voor dit plan is er voor het beheer zo'n 69 miljoen euro extra bij

elkaar geregeld. Daarvan gaat er naar onze inschatting zo'n 20 miljoen euro naar de

provincie Fryslan;

• vismigratierivier: It Fryske Gea haalde samen met de Waddenvereniging 7,5 min. euro

binnen voor realisatie van de Vismigratierivier en beleving;

• valuta voor Veen: De Friese Milieufederatie ontwikkelde een instrument voor

eigenaren van grond om de "koolstofwinst" bij veranderingen in grondgebruik te

incasseren en uit de koolstofmarkt te laten bekostigen. De eerste boeren hebben hier al

gebmik van gemaakt;

• versterking Friese IJsselmeerkust en Programmatische Aanpak Grote Wateren: It

Fryske Gea maakte samen met de provincie, gemeenten en Wetterskip de plannen,

waarvoor tot nu toe 28 min. euro is binnengehaald;

• aansluiting bij het programma Jong Leren Eten. IVN voert dit programma samen met

de GGD uit. Het programma is na 4 jaar opnieuw verlengd met 4 jaar (tot en met

2024). In totaal stelt het Rijk hiervoor 1,2 miljoen beschikbaar, dat volledig ten goede
komt aan projecten die structureel bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem;



• door de ondersteuning vanuit IVN kunnen er grotere thema's in gezamenlijkheid met

NME-centra en gemeenten worden opgepakt; zo ontwikkelde we het Energieproject

en het project 'Een bord vol natuur' en konden we met behulp van een externe fonds-

aanvraag het 52-buitenavonturenboekje aan alle scholen ter beschikking stellen.

Voor de komende periode biedt onze visie Natuurlijk Fryslan 2050 een basis om landschap,

watersysteem en bodem te benutten voor de uitdagingen van de 21e eeuw. De visie geeft

integrale oplossingen aan voor watertekorten of-overschotten, koolstof uitstoot, stikstof en de
transitie naar natuurinclusieve landbouw. Met deze gedachte sorteerden we voor op het

Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dit voorwerk helpt om kansrijke projecten te

formuleren en de benodigde middelen naar Fryslan te halen.

Met het voornemen van het College van GS verwachten we dat het nemen van dit type

initiatieven moeilijker wordt. Het gaat immers niet om uitvoeringsgeld in projecten, maar om

een netwerk van mensen, kennis en locaties dat het mogelijk maakt om deze initiatieven te

nemen en in de uitvoering met de provincie samen op te pakken.

Samengevat
Het aangekondigde voornemen van het College om te bezuinigen op de inzet van
maatschappelijke organisaties voor uitvoering van natuur- en milieubeleid is voor ons

onbegrijpelijk. Gelet op de opgaven waar de provincie voor staat en de inzet van IVN, FMF
en IFG is zo'n bezuiniging niet slim. Zoals de Engelsen zeggen "Penny wise, pound foolish":

uiteindelijk kan de provincie haar kerntaken op het gebied van natuur en milieu minder goed

doen als zij op de inzet van de maatschappelijke organisaties in dit werkveld bezuinigt. Wij

vragen u dan ook om de voorgestelde bezuiniging niet door te voeren. Wij zijn graag bereid
om nader toe te lichten welke producten we voor de boekjaarsubsidie leveren.

Hoog

Tnes, directeur It Fryske Gea

l van der Werf, directeur Friese Milieufederatie

Henriëtte Beukema, directeur Regio Noord, IVN natuureducatie en duurzaamheid


