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Ambities van het provinciale Uitdaagrecht (2017) zijn o.a.: 

•  Meer verantwoordelijkheid Friese samenleving

•  Meerwaarde bij uitvoering

•  Zo mogelijk goedkoper

•  Draagvlak samenleving

Kansen voor natuur en landbouw
Uitkomsten evaluatie Natuer mei de Mienskip (NmdM) 2018-2021

Ambities van partijen bij start NmdM (2018) zijn o.a.:

•   Meer natuur voor hetzelfde budget (79 miljoen)

•  Samenwerking landbouw & natuur

•   Eindbeheerder Centraal (EBC) 
(agrariërs e.a. kans geven natuur te ontwikkelen)

•  Mienskip doet mee

Eerste resultaten 2018 – 2021 o.a.:

•  Uitdaagrecht: partijen aan de slag met natuurontwikkeling

•  Evaluatiecriteria maken scherp waaraan NmdM moet 
voldoen

•  Burgumer Mar & De Leijen: kansrijke koppeling ambities 
agrariërs met natuurontwikkeling en water (ca 125 ha)

•  Tsjoch Op! - nieuwe natuurinitiatieven met agrariërs e.a. 
(indicatie ca 120 ha)

•  “Eindbeheerder Centraal” is kansrijk concept

•  Agrariërs: merendeel tevreden met aanpak NmdM

•  Leeratelier heeft toegevoegde waarde

•  Meer aandacht nodig voor de uitvoeringsorganisatie NmdM

•  Is NmdM goedkoper dan provinciale aanpak??

Adviezen voor vervolg van NmdM o.a.:

•  Werk met haalbare doelen en reële tijdsplanning bij  
Friese natuurontwikkeling

•  Laat Mienskip meedoen bij invulling van het vervolg NmdM

•  Ga verder met Leeratelier, Tsjoch Op!, gebiedsgewijze 
aanpak en Eindbeheerder Centraal

•  Provincie Fryslân: ga aan de slag met 
	 ◗  Financiën voor prioriteit 1 t/m 4 en met voldoende 

ruilgrond
	 ◗  Uitdaagrecht beter bekend maken in Fryslân
	 ◗  Meenemen provinciale organisatie bij uitdagingen

De evaluatie is gemaakt door het Netwerk Right to Challenge (m.m.v. Wageningen University & Research,  
Unie van Waterschappen en het ministerie van Binnenlandse Zaken). Informatie: www.righttochallenge.nl/nieuws of 06 51 718 778 
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Uitkomsten van evaluatiecriteria:
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