
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 1 maart 2022   
Ons kenmerk 9/5.1/2022000258  
Behandeld door team 3P (0592) 36 55 55 
Onderwerp: aanvullende informatie behorend bij Statenstuk 2022-45 
Status: Ter bespreking 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
In aanvulling op het Statenstuk Drentse aanpak stikstof; capaciteit en middelen 
(2022-45) ontvangt u hierbij extra informatie. Er zijn namelijk een aantal actuele 
ontwikkelingen die relevant zijn voor de bespreking van dit stuk. Dit zijn:  

- de brief die we als Noord-Nederland gezamenlijk aan het Rijk hebben ge-
stuurd: “Aanbod Noord-Nederlandse stikstofaanpak”. Deze heeft u op 16 
februari jl. ontvangen; 

- de brief die we samen met de andere provincies vanuit IPO hebben ge-
stuurd op 22 februari jl., waarin de gezamenlijke provincies budget vra-
gen aan het Rijk: “Uitvoeringskosten realisatie transitie landelijk gebied”. 
Deze brief is als bijlage bijgevoegd; 

- een aantal vragen van verschillende fracties die we hebben ontvangen. 
Deze worden met deze brief beantwoord.  

We gaan kort in op deze brieven en hoe deze in relatie staan tot het Statenstuk 
en de benodigde capaciteit en middelen. 
 

- Brief Noord-Nederland van 16 februari 2022 
In de brief die we samen met Groningen en Fryslân hebben opgesteld vragen wij 
het Rijk om € 20 tot € 40 miljoen vrij te maken voor het uitvoeren van innova-
tieve maatregelen om de stikstof uitstoot in het Noorden te beperken. Het ge-
vraagde geld is dus bedoeld voor het nemen van maatregelen, niet voor forma-
tie. 
 

- Brief IPO van 24 februari 2022 
In de brief van IPO vragen wij, samen met de andere provincies om bijdragen 
voor: 
1. De structurele extra uitvoeringskosten voor de transitie van het landelijk 



 

 

gebied; 
2. De voorbereidingskosten gemaakt in 2022 — 2023 door de provincies; 
3. De voorbereidingskosten gemaakt in 2022 — 2023 door het IPO; 
4. De kosten voor lopende initiatieven uit gebiedsprocessen in 2022 en 2023. 
 
Voor de posten 1, 2 en 4 sluit dit aan op de capaciteit- en middelenvraag in het 
Statenstuk. Bij de eerste, de structurele uitvoeringskosten, wordt gevraagd om 
een ROB-onderzoek wat nog dit jaar moet leiden tot een advies aan de minister 
om hier voor de periode vanaf 2024 (inwerkingtreding Transitiefonds van € 25 
miljard) structureel budget aan provincies beschikbaar te maken voor het onder-
werp stikstof. 
 
Bij de tweede wordt gevraagd om € 1,2 miljoen per jaar per provincie, waarvan € 
700.000,-- personeelskosten betreft en € 500.000,-- out of pocket kosten. De 
derde betreft vergoeding aan het IPO. De vierde betreft financiering voor maat-
regelen die voortkomen uit de gebiedsprocessen, voor te financieren uit het eer-
dergenoemde transitiefonds. 
 
Statenstuk Drentse aanpak stikstof; capaciteit en middelen  
In het Statenstuk Drentse aanpak stikstof; capaciteit en middelen (2022-45) wordt 
gevraagd € 3,6 miljoen voor 2022 beschikbaar te stellen voor de Drentse aanpak 
Stikstof. Hiermee lopen we vooruit op het Nationaal Programma Landelijk Ge-
bied en het bijbehorende transitiefonds, waarin tot 2035 cumulatief € 25 miljard 
is voorzien.  
 
De komende jaren is een stevige inzet nodig om de gebiedsgerichte aanpak op te 
starten en uit te voeren. In het kader van de gebiedsgerichte aanpak is verder 
ook stevige inzet nodig op stikstofreductie, natuurherstel en ontwikkelruimte. 
 
De vraag vanuit IPO is er een gezamenlijk van alle provincies. Niet in elke provin-
cie is de problematiek even groot en de vraag aan inzet en formatie gelijk. De ge-
vraagde bijdrage aan het Rijk vanuit de voorbereidingskosten gemaakt in 2022 — 
2023 zal voorlopig niet voldoende zijn om alle inzet vanuit Drenthe te dekken. 
Tegelijk is deze opgave dermate urgent en belangrijk dat we niet kunnen wach-
ten op voldoende dekking vanuit Den Haag, maar aan de slag moeten om ont-
wikkelruimte in Drenthe te creëren voor ontwikkelingen en herstel van de na-
tuur. Wij menen dat onderstaande formatie noodzakelijk is om de opgave aan te 
kunnen pakken en zo ontwikkelruimte voor Drenthe te creëren.  
 
Als het gaat om de vraag van € 3,6 miljoen voor 2022 is dit in grote lijnen opge-
bouwd uit: 

- Personeel ten behoeve van de uitvoering van 12 gebiedsprocessen (plm 12 
fte);  

- (Aanvullende) deskundigheid op het gebied van landbouw, mobiliteit, 



 

 

economie, ecologie (plm 6 fte);  
- (Aanvullende) deskundigheid op het gebied van luchtspecialisten Aerius, 

monitoring en stikstof (plm 4 fte); 
- Vergunningverleners en handhavers bijvoorbeeld t.b.v. PAS problematiek 

en juristen (plm 8 fte). 
 
Daarnaast gaan we uit van out of pocket kosten van € 600.000,-- per jaar. Deze 
proceskosten zijn bedoeld voor de gebiedsgerichte aanpak, denk daarbij bijvoor-
beeld aan middelen ten behoeve van te organiseren bijeenkomsten en communi-
catiemiddelen. 
 
Wij hebben hiervoor een bijzondere campagne gevoerd. Wij hebben gekozen om 
dit vroegtijdig te doen om zo de juiste mensen in een krappe arbeidsmarkt aan 
ons te binden. De campagne heeft succes gehad, want inmiddels hebben we on-
geveer 2/3 van de gevraagde extra personele inzet ingevuld. 
 
De urgentie om hier vroegtijdig in te investeren, is dat we als provincies halver-
wege 2023 een plan – opgebouwd uit verschillende gebiedsplannen – voor moe-
ten leggen aan het Rijk. Om die reden is het noodzakelijk om nu aan de slag te 
gaan. Het belang is meervoudig, nationaal zijn de provinciale plannen en uitvoe-
ring nodig om ontwikkelingen in Nederland op gang te krijgen en als provincie 
hebben we evenzeer dit belang omdat in de praktijk van alledag blijkt dat van 
woningbouw, mobiliteit, vergunning tot festival er geen ruimte is voor nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
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Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedseikwaliteit

T.a.v. mevrouw C. van der Wal-Zeggelink en de heer drs. H. Staghouwer
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onderwerp

Uitvoeringskosten realisatie transitie landelijk gebied

Geachte heer Staghouwer, Geachte mevrouw Van der Wal-Zeggelink,

De provincies hebben op dit moment verschillende beleidsvormende en regisserende taken op het

terrein van Natuur, Landbouw en Stikstof. In dit kader lopen er binnen de provincies al

programma’s waarvoor door het Rijk geld beschikbaar is gesteld, zoals bijvoorbeeld het

Programma Natuur. Deze programma’s blijven bestaan en lopen door, echter komen daar nu de

stikstofopgave vanuit het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en de transitieopgave

landelijk gebied (op basis van het Nationaal Programma Landelijk Gebied) bij. Dit leidt tot extra

uitvoeringskosten voor de provincies, evenals voor gemeenten en waterschappen.

In deze brief doen wij u een voorstel voor de compensatie van deze extra uitvoeringskosten,

bestaande uit vier onderdelen:

1. De structurele extra uitvoeringskosten voor de transitie van het landelijk gebied;

2. De voorbereidingskosten gemaakt in 2022 — 2023 door de provincies;

3. De voorbereidingskosten gemaakt in 2022 — 2023 door het IPO;

4. De kosten voor lopende initiatieven uit gebiedsprocessen in 2022 en 2023.

1. Structurele extra uitvoeringskosten voor de transitie van het landelijk gebied

In de ontwikkeling en de realisatie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) hebben

de provincies als gebiedsautoriteit een belangrijke rol. Dat leidt vanwege de ambities uit het

coalitieakkoord (op integrale aanpak en het maken van snelheid) tot extra uitvoeringskosten voor

de provincies. Deze kosten zijn aanvullend op de kosten die provincies nu al maken voor de

uitvoering van hun reguliere taken en programma’s. Het Rijk geeft aan dit te onderkennen en

bereid te zijn hier nadere afspraken over te maken. In dit kader is relevant dat er in het
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coalitieakkoord een transitiefonds is voorzien van € 25 miljard, waaruit de extra uitvoeringskosten

van de provincies kunnen worden vergoed.

De vraag naar de omvang van deze extra uitvoeringskosten voor de provincies kan nu nog niet

beantwoord worden, daarvoor is nader onderzoek nodig. Dat geldt ook voor de vraag welk

percentage van het budget dat beschikbaar is in het transitiefonds aangewend kan worden ter

dekking van deze extra uitvoeringskosten. Ter vergelijk: in het Programma Natuur wordt gerekend

met l5%; de vraag is of dit ook een reëel percentage is voor het transitiefonds.

Ons voorstel is daarom nu een procesafspraak te maken. Dit behelst het starten van een

onderzoek conform Artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet, waarbij het ROB om een advies

wordt gevraagd over de vraag naar de omvang van de structurele extra uitvoeringskosten (over de

periode vanaf 2024 - het jaar van de inwerkingtreding van het transitiefonds - tot en met 2035) en

de vraag welk percentage van het budget dat beschikbaar is in het transitiefonds hiervoor

aangewend kan worden, met als doel zo mogelijk nog in 2022 op basis van dit advies door de

Minister voor Natuur en Stikstof in overleg met de provincies een besluit te laten nemen. Dat

besluit kan - uitgaande van een operationeel Transitiefonds per 1 januari 2024 - ingaande 2024

geëffectueerd worden. LNV en provincies formuleren samen de opdracht aan ROB en spreken van

te voren af dat ze het advies van het ROB onverkort overnemen.

2. De voorbereidingskosten gemaakt in 2022 — 2023 door de provincies

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het transitiefonds in 2024 worden door de provincies in

2022 en 2023 al voorbereidingskosten gemaakt. Ten eerste wordt in 2022 het NPLG ontwikkeld; dit

vraagt inzet en capaciteit van de provincies omdat belangrijk is dat de provincies als uitvoerders

hierin vanaf het begin positie nemen, waarbij zij meedenken over de uitvoerbaarheid van

beleidsvoornemens en afspraken die in het NPLG worden vastgelegd en de manier waarop

inpassing plaatsvindt van lopende gebiedsprocessen en de stikstofaanpak zoals vastgelegd in de

Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering.

Ten tweede moeten de provincies in 2022 en 2023 intern aan de slag. Zowel op het punt van het

aanpassen of aanvullen van beleid als met het gereed maken van de eigen organisaties voor de

transitieopgave die volgt uit het NPLG, in zekere zin de pendant van de landelijke regieorganisatie.

Dit vraagt extra inzet van de provincies, in de vorm van het inzetten van eigen menskracht of

inhuur (denk daarbij o.a. aan kwartiermakers/projectleiding, beleidsadviseurs,

omgevingsmanagers, HR, financials, etc.).

Ten derde is betrokkenheid van de provincies nodig bij het ontwerpen en inrichten van de

landelijke regieorganisatie (R-RTLG), specifiek waar het gaat om taken, producten, werkwijzen en

governance. Daarnaast moet aan de slag gegaan worden met het ontwikkelen van de diensten van

de R-RTLG en de vraagstukken die er liggen t.a.v. het ontsluiten van kennis en capaciteit. Het is

belangrijk dat de provincies hiervoor daadwerkelijk mensen kunnen leveren vanuit de gedachte dat

een behoorlijk deel van het werk door LNV en de provincies samen moet worden gedaan. Het is

zaak te voorkomen dat gebrek aan middelen hierbij belemmerend werkt.

Ons voorstel is om de provincies voor deze voorbereidingskosten in 2022 en 2023 vanuit LNV een

bijdrage beschikbaar te stellen. Ten behoeve van de VJN LNV is een globale inschatting van deze

bijdrage gemaakt. Deze komt uit op € 1,2 mln. per jaar per provincie. Dit bedrag is als volgt

beredeneerd: circa 6-8 extra fte = € 0,7 mln, en onderzoeks- en out-of-pocketkosten € 0,5 mln.
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Dit zou het minimum bedrag voor dit jaar en volgend jaar kunnen zijn, zodat de provincies hierover

zekerheid hebben en aan de slag kunnen. Het voorstel is om deze voorbereidingskosten ook mee

te nemen in het bij onderdeel 1 voorgestelde ROB-advies i.h.k.v. het onderzoek conform Artikel 2

van de Financiële-verhoudingswet. Op basis van dit advies kan daarna dus nog een correctie en

verrekening plaatsvinden.

3. De voorbereidingskosten gemaakt in 2022 - 2023 door het IPO

Van het IPO wordt in het kader van hun ondersteunende rol voor de provincies in 2022 en 2023

ook extra inzet en effort verwacht als het gaat om het tot stand brengen van het NPLG, het

inrichten, bemensen en ontwikkelen van producten, diensten, processen en kaders voor de

landelijke regieorganisatie (R-RTLG) en het helpen van de provincies met het zodanig richten van

hun eigen beleid en organisatie dat deze gesteld staat voor de uitvoering van het NPLG. Het IPO

doet een beroep op LNV hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar te stellen.

Ons voorstel is dat LNV aan het IPO voor 2022 en 2023 op basis van een nader onderbouwde

begroting een bedrag van indicatiefC 1 miljoen per jaar beschikbaar stelt ter dekking van deze

kosten, met verantwoording achteraf over de besteding.

4. De kosten voor lopende initiatieven uit gebiedsprocessen in 2022 en 2023

In een aantal provincies lopen er al gebiedsprocessen en sommige provincies zijn bezig met het

opstarten hiervan. Het is van groot belang dat deze processen niet stokken. Naast de vraag van de

extra uitvoeringskosten en de voorbereidingskosten van de provincies is er in 2022 en 2023 sterk

behoefte aan financiële ondersteuning van initiatieven die voortkomen uit de gebiedsprocessen en

vooruitlopen op de realisatie van de NPLG doelen en ondersteuning en advies hierbij vanuit de

landelijke regieorganisatie (R-RTLG). Voor de realisatie hiervan zijn middelen nodig vanuit het

Transitiefonds, terwijl dit fonds nog niet actief is.

Onze vraag aan LNV is om naar een oplossing te zoeken voor deze situaties, zodat initiatieven

voortkomend uit lopende en in oprichting zijnde gebiedsprocessen doorgang kunnen vinden.

groet,

JCIAAL OVERLEG

Met

INTERI

J.
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