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Onderwerp : Bekostiging Natuer mei de Mienskip in 2022

Geachte Statenleden,

Middels deze brief informeren wij u dat wij hebben besloten € 68.510 additioneel budget toe
te kennen aan Natuer mei de Mienskip (NmdM) voor de periode 1 januari 2022 tot aan het
besluit op 23 maart 2022 van uw Provinciale Staten over het aanbod van NmdM over het
vormgeven van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Wij achten het noodzakelijk dit bedrag toe te kennen, zodat het samenwerkingsverband
NmdM in deze periode het in gang gezette werk aan het NNN kan continueren.

Brief van NmdM

Aanleiding is de brief van 4 oktober 2021 van de stuurgroep van NmdM, waarin wordt ver-
zocht am aanvullend budget ter overbrugging van de periode 1 januari t/m 31 maart 2022.
Als belangrijke reden voor dit verzoek stelt NmdM dat ze graag het werk aan de gebieds-
ontwikkeling bij Swartfean Burgumer Mar en De Leijen wil voortzetten. Aanvullend wil men
verder met de initiatieven vanuit de pilot Tsjoch op!. Bijbehorende afstemming in het pro-
grammateam en de Stuurgroep worden voortgezet.

Door het beschikbaar stellen van de middelen bieden wij NmdM de mogelijkheid om verder
te werken aan de opgestarte pilots voor de realisatie van het NNN. Het toegekende budget
is in lijn met de eerder beschikbaar gestelde budgetten. Bij de start van de van de pilots in
juli 2019 werd € 300.000 beschikbaar gesteld voor NmdM.
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Aanvullend werd, na een verzoek hiertoe door NmdM, in december 2020 €290.00 beschik-
baar gesteld vanuit de programmering van het Natuurpact om pilot en evaluatiefase goed te
kunnen afronden. Mede door het effect van corona en de opstart was dat noodzakelijk.

Evaluatie

De pilot NmdM is in juli 2021 afgerond. Daarna heeft het netwerk Right to Challenge de
evaluatie uitgevoerd van Natuer mei de Mienskip, aan de hand van de in juli 2020 door uw
Staten vastgestelde evaluatiecriteria. Eind 2021 zal Natuer mei de Mienskip de evaluatie en
het aanbod aanbieden aan GS. Op 23 maart 2022 zullen uw Staten een besluit nemen over
het aanbod van Natuer mei de Mienskip. In de tussentijd kan het samenwerkingsverband
NmdM in ieder geval, met het beschikbaar gestelde budget de werkzaamheden continue-
ren

VVij verwachten u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Gede put rde Staten van Fryslan,

drs. A.A.M\Bo1c i T

R.E. mersma, MBA MCM, secretaris
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