
 

 

Provinciale Commissie Landelijk Gebied 
 
 

Beleidsadvisering aan het college van Gedeputeerde Staten 

 
 
Datum PCLG behandeling: 19 februari 2021 
 
Onderwerp: Herstelprogramma Biodiversiteit 
 
Overwegende dat:  

• De startnotitie herstelprogramma Biodiversiteit op 14 februari 2020 ter advisering is besproken 
en de provincie de door de PCLG-gegeven adviezen heeft verwerkt in het Herstelprogramma 
Biodiversiteit. 

• Het resultaat van dit traject nu voorligt: een gezamenlijke agenda herstel biodiversiteit en het 
Provinciaal programma herstel biodiversiteit waarin de provinciale rol, taken en 
verantwoordelijkheden zijn beschreven.  

• Op 28 januari jl. tijdens een webinar de gezamenlijk agenda herstel biodiversiteit Fryslân 
gepresenteerd is. Tijdens deze bijeenkomst de aanwezige bestuurders en organisaties 
aangegeven hebben positief te staan tegenover de gepresenteerde plannen en hun bijdrage 
te willen leveren aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. 

 
Adviseert de PCLG: 

• Positief over de gezamenlijk Agenda herstel biodiversiteit en het Provinciaal programma herstel 
biodiversiteit.   

• Voor de uitwerking van de uitvoeringsorganisatie de benodigde overleggen aan te laten sluiten bij 
de bestaande overlegstructuren.  

• Een gebiedsgerichte aanpak.  

• De nadruk te leggen op de leefgebieden van de soorten en op de voorwaarden die gerealiseerd 
moeten worden om doelen te behalen.  

• Bij de monitoring na te gaan in hoeverre de monitoring van de biologische boeren hierbij kan 
aansluiten.  

• Bij concretisering voldoende  capaciteit en budget vrij te maken.  

• Te onderzoeken of the Theory of Change bij de uitwerking een handvat kan bieden voor het 
doelbereik.  

• De rol van de landbouw en de grondgebruikers groter te maken waarmee ook die beter kunnen 
bijdragen.  

• Een toekomstgericht uitgangspunt te kiezen waarin gekeken wordt naar mogelijkheden voor de  
verbetering van biodiversiteit. Hierbij aangeven wat we over ca. tien jaar bereikt willen hebben.  
De PCLG is van mening dat ‘het verleden of het herstel van biodiversiteit’ niet het uitgangspunt 
hoeft te zijn. 
 

Bevestigt de PCLG dat:  

• Het voorstel om deze agenda gezamenlijk met alle betrokken organisaties in de periode tot 1 juli 
2021  nader uit te werken. 

• De zes thema’s zoals benoemd in de Agenda als vertrekpunt te nemen waaraan alle betrokken 
partijen kunnen bijdragen. 

• De gezamenlijke agenda vraagt om een stuk coördinatie en regie van de Provincie. De provincie 
is uiteindelijk verantwoordelijk voor de biodiversiteit. Tegelijkertijd is het belangrijk een provinciaal 
platform te hebben dat alle initiatieven monitort en erop toeziet dat mogelijkheden benut worden. 

• Gebruik te willen maken van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). 

• Er aandacht nodig is voor bebouwde omgeving en na te denken over ruimtelijke inpassing van 
nieuwe ontwikkelingen in combinatie met biodiversiteit.  

• Een goede koppeling met het actieve provinciale soortenbeleid moet worden gemaakt. Dit vraagt 
om een nadere uitwerking en analyse van soorten in Fryslân. 
 

 

 



 

 

 

Samengevat:  

De leden van de PCLG adviseren Gedeputeerde Staten met in achtneming van bovenstaande 
aandachtspunten positief over de nota Herstelprogramma Biodiversiteit en zijn graag betrokken  
bij de ontwikkelingen die volgen en betrekking hebben op de verdere uitvoering.  
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