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Onderwerp : Nieuwsbrief voortgang uitvoering Natura 2000-maatregelen

Geachte Statenleden,

Graag willen wij u middels bijgevoegde nieuwsbrief infomeren over de voortgang van de uit-
voering van de maatregelen in de Natura 2000-gebieden waarvoor de provincie Fryslan trek-
ker is. In 2015 is gestart met de voorbereiding van de uitvoering en momenteel vindt vooral
de uitvoering plaats. Dit doen we samen met onze partners, zoals It Fryske Gea, Staatsbos-
beheer, Natuurnnonumenten, Wetterskip Fryslan, Rijkswaterstaat en de betreffende gemeen-
ten.

Op de vier Waddeneilanden zijn vooral maatregelen uitgevoerd om de natuurlijke dynamiek
weer terug te krijgen en de verruiging tegen te gaan. Dit doen we door terreinen te plaggen,
te begrazen en verstuivingen terug te laten komen. In Midden-Fryslan liggen Natura 2000-
gebieden die belangrijk zijn voor de laagveen habitats. Om het laagveen te verbeteren is het
belangrijk om de waterhuishouding aan te pakken. Er zijn vooral maatregelen uitgevoerd om
natuurlijker waterpeilen te krijgen en de waterkwaliteit te verbeteren door bijvoorbeeld de
verruigde grand weg te halen. Hiermee krijgt waterriet weer een kans en wordt het leefge-
bied van de Roerdomp, Porseleinhoen en Noordse woelmuis verbeterd. De Natura 2000-
gebieden in Zuidoost Fryslan liggen op de hogere zandgronden. Maatregelen in deze gebie-
den zijn vooral gericht op het zoveel mogelijk vasthouden van water door bijvoorbeeld sloten
(deels) te dempen. Daarnaast om de verruiging tegen te gaan door te plaggen en jonge
boompjes/struiken weg te halen. Hiermee wordt het leefgebied voor de bijzondere insecten,
reptielen, amfibieen en vogels in standgehouden.
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Afronden Natura 2000-beheerplan eerste beheerplanperiode
Natura 2000-beheerplannen worden voor zes jaar opgesteld. Twee beheerplannen (Groote
Wielen en Friese Meren) zijn inmiddels voor drie jaar verlengd. Dit najaar bekijken we voor
de avenge beheerplannen of deze ook worden verlengd of dat het beheerplan voor de twee-
de beheerplanperiode wordt opgesteld. Dit jaar stellen we voor alle beheerplannen evalua-
tiedocumenten op. 0.a. het stikstofdossier is voor deze keuze richtinggevend. In de evalua-
tiedocumenten worden de monitoringsgegevens geanalyseerd, de voortgang van de maatre-
gelen beschreven en de realisatie van de doelen geanalyseerd. De evaluatiedocumenten
vormen de basis voor de beheerplannen voor de tweede beheerplanperiode.

Gebiedsplannen stikstof
In het kader van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering is een amendement aangeno-
men, waarin staat dat binnen twee jaar een gebiedsplan stikstof per stikstofgevoelig Natura
2000-gebied opgesteld moet worden. Hierin moet een beschrijving van de brongerichte en
natuurherstelmaatregelen komen. Oak zullen de te behalen doelen wat betreft omgevings-
waarden (mate van behalen van de stikstofreductie en oppervlakte habitattypen onder de
Kritische Depositie VVaarde) erin worden opgenomen, aangevuld met de instandhoudings-
en uitbreidingsdoelstellingen. Hier zit een directe relatie met de Natura 2000-beheerplannen.
VVij verwAhten dat de evaluatiedocumenten hier ook een goede input voor kunnen zijn.

Gedepuiteetde Staten van Fryslan,
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