
Jaarplan 2018 Ledencommissie (Lc) NM Fryslân 

a. Context en uitgangspunten

De Lc opereert vanuit geheel Friesland en alle Friese leden en werkt daarom samen met de
beheereenheden Friese weiden en wadden en Noordenveld.
Het Jaarplan 2018 borduurt voort op het Jaarplan 2017, de op onze vijf strategische 
bijeenkomsten Tijnje1 en 2, Skrok 1, Schier en Skrok 2 gemaakte afspraken en de werk- en
activiteitenplannen 2018 van de beheereenheden Noordenveld en Friese weiden en 
wadden. 
Na de opheffing van het Regiokantoor is provinciaal ambassadeur Arjen Kok (deels) voor de
bestuurlijke contacten in Groningen en Friesland  verantwoordelijk. Hij valt onder Public 
Affairs van het Ck. In lijn met de besluiten van de Ledenraad (LR) over het Streefbeeld 
2020 wil de Lc de relatie met de versterkte beheereenheden uitbouwen en hen desgewenst
met raad en daad ondersteunen. De nauwe contacten met de Lc’s van Groningen en 
Drenthe blijven ook in 2018 onderhouden. Ook het willen zijn van een goed en deskundig 
beheerder en een (burger)beweging van NM werkt door in het Jaarplan 2018 van de Lc. 

We onderscheiden drie rollen van de Lc, in oplopende mate van intensiteit:
1.op de hoogte blijven en volgen van landelijke en regionale ontwikkelingen op het
gebied van natuur en landschap (= antenne functie)
2.meedenken en -doen met activiteiten van anderen, binnen NM, en buiten NM 
voor zover relevant voor ons werk en functioneren als Lc
3.zelf nemen van initiatieven en trekken van daarbij behorende acties

Voor alle drie rollen geldt: het alert zijn op het informeren en/of horen van onze 
achterban door bijvoorbeeld onze nieuwsflits. We spelen signalen uit de achterban en de 
regio door naar de NM organisatie. Als we ons voor iets inzetten moeten we ons steeds 
afvragen: “wat betekent het voor onze leden/achterban”. Dus steeds de nut en noodzaak 
vraag stellen. Wanneer het niet mogelijk is de leden tevoren over een bepaald onderwerp 
te consulteren, varen we op ons gezond verstand, onze eigen kennis en ervaring en ons 
inschattingsvermogen. Naast de informatie die de leden kunnen putten uit algemene 
informatie vanuit NM (Puur Natuur, mailings, web site, persberichten e.d.) of van een 
beheer eenheid (Nieuwsbrieven FWW en Noordenveld) proberen we als Lc de Friese leden 
te bereiken via onze eigen website pagina van Natuurmonumenten, bijdragen aan Puur 
Natuur, mailings en onze Lc Fryslân Nieuwsflitsen naar onze achterban en klankbordgroep.

Verandering in de samenstelling van de Lc kunnen leiden tot een andere onderlinge 
taakverdeling 
Als hieronder een trekker wordt aangewezen, betekent dat niet dat deze de enige is die 
zich voor dit onderwerp inzet. Het blijft een coproductie en een verantwoordelijkheid van 
de gehele Lc. 
Het Jaarplan 2018 is een levend document en kan worden aangepast aan nieuwe inzichten 
en ontwikkelingen. Anders dan vorige jaren gaan we onze Jaarplannen geregeld monitoren.

b. Inhoud

A. Acties in de relatie Lc/beheereenheden

1. Algemeen
Actie: we maken concrete afspraken met de teams van Chris en Enit over het aanschuiven 
bij onze vergaderingen (wie komt wanneer). We vragen hun informatieve punten tevoren 
te krijgen via de mail, zodat we in de vergadering ons kunnen concentreren op de met hen 
te bespreken punten. 



Hoewel het werkgebied van Noordenveld maar deels in Friesland ligt gaan we meer kennis  
maken met het team van Enit door een paar Lc leden een dagdeel bij hen te laten mee 
lopen. 
Rol Lc: meedenken en –doen (=2)
Trekker: LM voor agenda en inplannen aanwezigheid, HO voor meelopen
Planning: voorjaar

2. Gebieden
Slotplaats
Jaarlijks wordt op de Slotplaats een festival gehouden, waaraan meestal Hubert 
deelneemt. Dit jaar zal voor de Slotplaats (+ Beetsterzwaag en Rengersmiede) een 
kwaliteitstoets worden uitgevoerd, met uitloop naar 2019.
Acties: 
1.het bemensen van een kraam op het festival en uitleg geven over NM en de Lc
2.het aanbieden van deelname (meedenken, voorzitten) aan de kwaliteitstoets
Rol: meedenken en –doen (=2)
Trekker: HO
Planning: najaar

Fochteloërveen
Noordenveld wil een omgevingsgroep bij elkaar brengen. Het gebied ligt deels in Drenthe 
en deels in Friesland. In het Fochteloërveen organiseert Noordenveld 1 à 2x per jaar een 
VIP excursie (“verwen moment”) voor leden.
Actie: we leggen contact met Lc Drenthe en daarna met Noordenveld welke bijdrage we 
vanuit de ledenvertegenwoordiging kunnen geven aan de vorming van een omgevingsgroep.
We doen mee aan de excursies.
Rol: meedenken en –doen (=2)
Trekker: voorlopig HO (als we een Fries Lc lid hebben gevonden voor deze regio wordt 
deze trekker)
Planning: voorjaar zoeken Fries lid, meedenken en -doen hele jaar.

Haulerpolder
De voor 2017 voorgenomen kwaliteitstoets is verschoven naar dit jaar. Jur is al eerder door
Enit gevraagd de toetsdag voor te zitten.
Acties:
1.Voorzitten van de toetsdag en 2.eventueel later meewerken aan het uitwerken in een 
beheernotitie voor de Haulerpolder (JT) 
Rol Lc: meedenken en –doen (=2)
Trekker JT
Planning: 1. voor- en 2. najaar

Gaasterland
Voor het Oudemirdumerklif is een natuurvisie aangekondigd.
Voor het Lycklamabos wordt een kwaliteitstoets voor september voorbereid. Vanuit de Lc 
denken en doen we hier graag aan mee. Overleg met beheerders over hoe en wanneer.
Voor de Rijsterpolder is het proces om met omwonenden een landschapsplan te maken 
weer in de koelkast gezet omdat de provincie geen geld meer heeft voor de benodigde 
grondruil en -aankoop.
Actie: medewerking van Lc aanbieden bij natuurvisie en kwaliteitstoets
Rol Lc: meedenken en –doen (=2)
Trekker: AvdR, HB.
Planning: ?

Wadden ( excl Schiermonikoog)
Het nationale en internationale beleid en beheer blijft in ontwikkeling. Er wordt nu 
gewerkt aan een Gebiedsagenda Wadden waarin zowel eilanden, Waddenzee en kuststrook 



zijn opgenomen. Dit moet het nieuwe beleidsstuk ( ter opvolging PKB e.d.) worden en 
landen in het omgevingsbeleid. Tegelijk wordt er vanuit diverse kanten en perspectieven 
getrokkken aan het instellen van een waddenautoriteit voor het beheer. Welke 
bevoegdheden deze persoon / organisatie krijgt is nog onduidelijk. Evenals de verhouding 
tot bestaande samenwerkingsverbanden zoals RCW en Beheerraad. 
Dit jaar vindt de trilaterale regeringsconferentie Wadden plaats in Leeuwarden. Daar 
zullen wellicht enkele afspraken worden gemaakt tussen Nederland, Duitsland en 
Denemarken. En Nederland draagt daar het voorzitterschap van de samenwerking voor de 
komende 3-4 jaar over. 
Voor kombergingsgebied Vlie loopt vanuit de samenwerkende beheerders 
( inclusief de natuurorganisaties een proces met stakeholders (werkgemeenschap). NM 
trekt de werkgemeenschap voor dit kombergingsgebied (ook voor de andere 
kombergingsgebieden is er een werkgemeenschap). Wellicht volgt hieruit een natuurvisie. 
Vanuit de Lc nemen we deel aan dit proces.
Acties: deelnemen aan werkgemeenschap Vlie, volgen en eventueel deelnemen aan 
beleidsontwikkeling. 
Rol Lc: meedenken en –doen (=2)
Trekker Lc: LM 
Planning: hele jaar

Schiermonnikoog 
NM beheert het Nationaal park dat vrijwel het gehele eiland omvat. Dit vergt veel tact en 
samenwerking met bewoners, de gemeente en het overlegorgaan. Dit voorjaar presentatie 
plannen nieuw bezoekerscentrum. 
Acties:
– bijdragen aan dialoog met eilanders over diverse aspecten van beheer NP  en 
betrokkenheid bewoners daarbij via o.a. volgen planontwikkeling bezoekerscentrum, 
vergaderingen overlegorgaan Schier en deelnemen aan enquêtes NM 
-deelnemen aan werkgroep Horizon op Schier
–volgen discussies over PAS en veehouderij 
–relatie vrijwilligers <> verenging <> ledencommissie behartigen 
Rol Lc: meedenken en –doen (=2)
Trekker: RB
Planning: gehele jaar

Hegewiersterfjild
Deze zomer, 18 juni, feestelijke opening / afronding  kleiwinning voor omwonenden. 
Beheereenheid gaat plan maken voor meer belevingsmogelijkheden vanuit Harlingenen en 
meer contact met o.a. Harlingers ( community).
Actie:
- aanwezigheid van de Lc bij de opening en bij excursies , meedenken, -doen over 
belevingsmogelikheden en community met de beheereenheid (LM)
– leggen van contacten met leden en belangstellenden (LM)
Rol Lc: meedenken en –doen (=2)
Trekker: LM
Planning: gehele jaar

Skrins,Skrok,Leonserpolder
De gebieden zijn een klein en kwetsbaar weidevogelgebied. Kwetsbaar ook, omdat zij niet 
aaneengesloten zijn en sterk worden beïnvloed door het agrarisch gebruik ertussen en in 
de onmiddellijke omgeving. Bij de aanbieding van het boek over de Cultuurhistorie van de 
Greidhoeke heeft gebiedsmanager de aanwezige bestuurders (gedeputeerde en wethouder 
van SWF) gewezen op hun verantwoordelijkheid voor de bescherming van het gebied. Wie 
pakt nu de handschoen op? Verbinden van de gebieden biedt meer kansen voor 
weidevogelpopulaties. Met beheereenheid en Ck meedenken over strategische aanpak.



Onze themadag Landbouw en weidevogels, verbonden door het weiland,12 mei in Leons 
sluit hier naadloos op aan.
Actie: themadag 12 mei
Rol Lc:  trekker ( themadag), overig meedenken en –doen (=2)
Trekker:  HO, LM (themadag)
Planning: hele jaar, 10 april bijeenkomst

Bantpolder
Dit interessante, maar veraf gelegen gebied in een regio met weinig NM leden, mag wel 
wat meer bekendheid krijgen. Optie voor een orchideeën excursie als speciale 
verwenexcursie is besproken met CB . Deze overlegd met Erik Jansen.
Actie: speciale excursie
Rol Lc: meedenken, -doen 
Trekker: beheerders
Planning:?

B. Acties in de relatie Lc/overige NM organisatie

We missen de ontwikkelingen in de beleidsdossiers, de overzichten van Erik, Quirin en 
Geert Jan over waar zij beleidsmatig mee bezig zijn. We hebben daardoor veel te weinig 
zicht op wat er op inhoudelijk gebied door de werkorganisatie in onze provincie wordt 
gedaan en wat we daar als Lc aan kunnen bijdragen. En ook niet op welke onderwerpen de 
samenwerking met de collega natuurorganisaties verloopt.  
De provinciale ambassadeur Arjen Kok is ruim een jaar in functie. Voorjaar 2017 is hij bij 
een Lc vergadering aangeschoven en was zich toen nog op zijn functie aan het oriënteren.
Actie: afspraak maken met Arjen ( zijn voornemens, hoe krijgen we meer info over 
beleidsdossier, hoe we wederzijds ondersteunen). We sturen, ook hem, steeds onze 
vergaderstukken.
Rol Lc: meedenken en –doen (=2)
Trekker: LM, JT
Planning: voorjaar afspraak maken

Relatie Lc/Ck 
Dit blijft nog steeds een zoektocht en uitdaging. Eerste aanspreekpersonen zijn voor ons 
Ines van Hees (verenigingsmanager) en Sandra Barbe (verenigingssecretaris). De 
gereorganiseerde werkorganisatie is voor ons nog te veel een black box. Het 
verenigingsbeleid blijft in ontwikkeling en het streefbeeld  voor de vertegenwoordiging en 
betrokkenheid van leden is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Communicatie met leden is 
een gevoelig punt ook met oog op nieuwe privacy wetgeving. De wens tot betere 
bescherming van natuur, landschap en cultuurwaardeen en meer contact met mensen met 
hart daarvoor delen we met elkaar.

Thema's
Een aantal specifieke thema's die we volgen (volgen en op de hoogte blijven = 1) zijn :
1. Cultuurhistorie en landschap. Voor verbinding tussen natuur en het landschap en de 
cultuurhistorie van het geheel aandacht vragen en vasthouden van werkorganisatie op 
verschillende niveaus.  AvdR
2. Deltaplan Biodiversiteit. Volgen van de samenwerking en acties van verschillende 
actoren (boeren, zuivelorganisaties, natuurorganisaties) HvB
3. Waddenbeleid en -beheer.  Een waddenautoriteit, een basismonitoring, de 
samenwerking tussen natuurorganisaties.  LM
4. PAS uitvoering van de diverse maatregelen, effecten, inzet van de terreinorganisaties, 
provincies en boeren. RB 
 
C. Relatie met de Friese leden/achterban



a. Nieuwsflits.
Ten behoeve van onderhouden van contact brachten we vorig jaar driemaal een A4-tje met
specifiek Fries nieuws en nieuws uit de VR (de Nieuwsflits) naar de personen die zich 
daarvoor hebben opgegeven. gaan we hiermee door. Hierin bevindt zich ook de groep die 
we af en toe kunnen benaderen met een vraag. Overgang naar verzending van onze 
nieuwsflits  vanuit Ck is weer op losse schroeven gezet. Nu insteek vanuit Ck dat de Lc's in 
de landelijke nieuwsbrief item kunnen aankaarten met een verwijzing naar hun eigen 
webpagina. ( als het goed gaat en er goede afspraken gemaakt worden). Inhoud blijft 
verantwoordelijkheid van de Lc. 
Acties: 3 keer uitbrengen Nieuwsflits  (HvB) in iedergeval naar Friese klankbordgroep.
Rol Lc: zelf initiëren en trekken (=3)
Trekker: gehele Lc met als taakverdeling 1. Ieder levert stukje tekst voor eigen 
afgesproken onderwerp, 2. Hans zorgt redactie  3. voorlopig bijhouden actuele 
adressenbestand LM en verzending AvdR.
Planning: continue aandacht in iedere Lc vergadering

b. e-mail raadpleging (korte enquête) over actueel Fries of landelijk thema. 
Om input te krijgen voor onze Lc meningen en standpunten (die we weer meenemen naar 
de LR) willen we de klankbordgroep 1-2x per jaar een paar korte vragen voorleggen. 
Wellicht is dit dan mee te nemen in de nieuwe landelijke email nieuwsbrief
Actie: 1-2 keer enquête vraag uitzetten en verwerken
Rol Lc: zelf initiëren en trekken (=3)
Trekker: JT
Planning: 

c. Bijeenkomsten en ledenvergaderingen.
In 2017 hielden we een ledenvergadering met excursie in voorjaar en een 
themabijeenkomst in najaar. Op dit model willen we voortborduren, twee bijeenkomsten 
per jaar voor leden en belangstellenden. Voor 2018 is inmiddels voor 12 mei een thema 
bijeenkomst weidevogels en landschap met voorafgaande excursie in Leons in 
voorbereiding. In het najaar willen we in Leeuwarden een (avond)ledenvergadering met 
thema Wadden organiseren en zo mogelijk de Waddenfilm.
Bij dit soort bijeenkomsten werken we samen met de (medewerkers van de) 
beheereenheden. Belangrijk dat ook in hun jaar- en werkplan opgenomen wordt.
Acties: Voor najaar: locatie zoeken, afspraken maken met de locatie, uitnodiging maken, 
presentaties, agenda en vergaderstukken regelen.
Rol Lc: zelf initiëren en trekken (-=3)
Trekker en planning: voorjaar LM en najaar HO

d. Contacten met jongeren
In 2017 hebben we met studenten van het van Hall getracht een excursie op te zetten voor
studierichting wildlifemanagement. Dit is niet gelukt. Wel hebben 2 van hen een keer 
deelgenomen aan een Lc vergadering. Conclusie is dat via korte stage opdrachten van de 
beheereenheden wel enige betrokkenheid van studenten kan groeien. Dit vergt wel goed 
contact met stage coördinatoren. Dit kan beste vanuit de beheerders worden gedaan.

C. Eigen Lc huis op orde

a.Lc op sterkte houden 
Dit jaar moeten er twee nieuwe Lc leden benoemd worden ( plak van JP en AvdR). Hubert 
en Hans zijn nog kandidaat lid. Door het uittreden van Jac hebben we in de regio 
Slotplaats/Fochteloërveen geen (kand.) Lc lid. Hubert neemt dit waar. Via Harro (Lc 
Drenthe) is werving uitgezet.
Actie: resultaten werving volgen en ev. nieuwe pogingen doen
Rol Lc: initiatief nemen en trekken (=3)



Trekker: HO
Planning: voorjaar

b. Adresbestand (Nieuwsflits en klankbordgroep en Lc) actueel houden
Actie: 
Rol Lc: initiatief nemen en trekken (=3)
Trekker: LM 
Planning: bijhouden, continu

c. Budgetbeheer. Na het opheffen van het regiokantoor moet iedere Lc een eigen 
financiële contact persoon hebben, via wie de declaraties naar de centrale 
budgetbeheerder worden gestuurd. Ook moet een begroting worden gemaakt
Acties: begroting en declaraties
Rol Lc: initiatief nemen en trekken (=3)
Trekker: HO
Planning: begroting zodra budget bekend is, de rest continu

d. Websitepagina. Binnen de website van NM heeft iedere Lc een eigen “pagina” Deze doet
actueel gehouden worden. 
Acties: actualisering tekst
Rol Lc: initiatief nemen en trekken (=3)
Trekker: Liesbeth
Planning: continu

e. Platform 
I.p.v. Webby files is er een nieuw platform voor alle Lc's . Hierop plaatst ook het Ck 
uitnodigingen, vergaderstukken (VR) en nieuws. Dit is in dec 2017 in de lucht gegaan. Het 
heeft ook een email functie en emailadres voor elk van ons. Het gehele platform  moeten 
we wel nog leren gebruiken en in ons denken integreren. De stukken van ons oude 
webbyfiles deel zijn op het nippertje gered maar nog niet weer geplaatst. Aangezien deze 
ons archief zijn willen we deze wel weer plaatsen.  
Actie: platform deel inrichten en actueel houden en gebruiken
Rol Lc: initiatief nemen en trekken (=3) voor eigen deeltje, en geheel gebruiken allen
Trekker: Liesbeth, gebruiken allen
Planning: continu 

f. Informatie uitwisseling met en leren van andere Lc’s
Met de Lc's van Groningen en Drenthe hebben goed contact / uitwisseling en we bereiden 
gezamenlijk de LR voor. Hiermee gaan we door. Dit betekent 2 keer per jaar een 
bijeenkomst met een delegatie vanuit Gron. Dr. en Frsl. Bij toerbeurt wordt de 
vergadering voorbereid en voorgezeten. Helaas is uitwisselen info via platform nog een wit 
gebied voor ons.
Actie:  bij toerbeurt agenda en ev. notitie maken, voorzitten en verslaglegging
Rol Lc: initiatief nemen en trekken (=3)
Trekker: Jur
Planning: 1 à 2x per jaar, e.k. in mei

g. Contact onderhouden met de twee gebiedsmanagers, de ambassadeur en het Ck.
Door de reorganisatie (opheffen regiokantoor en versterking beheereenheden) zijn de 
verhoudingen gewijzigd. De ondersteuning van de Lc wordt nu geleverd door de 
beheereenheden of door het Ck (vooral Sandra Barbé en Ines van Hees). De ervaring met 
inzet van de b.e. bij de voorbereiding van de Ledendag 2017 was positief.
Actie: geregeld contact 
Rol Lc.: meedenken en -doen (=2)
Trekker: Jur, Liesbeth
Planning: continu



h. Contacten met andere groene organisaties 
Collega-organisaties kunnen ons inspireren en het kan netwerken opleveren. Daarom willen
we af en toe aanhaken bij hun bijeenkomsten of acties, bijv. de lunchbijeenkomsten van 
de FMF.

i.  Gebieden
De verdeling van NM gebieden over de portefeuilles van de Lc leden (contactpersoon zijn 
voor beheerder en in alle drie rollen) is : 
Liesbeth: Wadden ( incl Griend en Richel) , Hegewiersterfjild, Filenspolder en Flitsterbosk,
Westerhitzumerbos
René: Schiermonnikoog, Bantpolder
Hubert: Slotplaats, Skrok, Skrins, Leonserpolder,
Hubert voorlopig waarnemend: Fochtelooërveen, Beetsterzwaag, Rengersmiede 
Jur: Haulerpolder
Arnoud/ Hans: Oudemirdumerklif, Lycklamabos, Rijsterpolder, Zuiderfennepolder, 
IJsselmeerkust.

j.  Onder het reguliere Lc-werk vallen verder:
Op de hoogte blijven van landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van natuur 
en landschap, themadagen, werkgroep belangenbehartiging, Lc vergaderingen, 
voorbereiding LR, LR zelf, diverse regionale en landelijke bijeenkomsten, commissies en 
werkgroepen. Dit zijn taken van allen en worden in overleg verdeeld.
Een aantal specifieke taken zoals maken BOTT-notities en Jaarplannen. Jaarverslag, Lc-
agenda's en verslagen nemen vz en secr voor hun rekening. Deelname aan  
voorzittersoverleg doet de vz.JT 
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