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Onderwerp: Provinciale prestatieovereenkomst

Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de provinciale prestatieovereenkomst (PPO) tussen de
provincie en Prolander ter uitvoering van het besluit dat wij op 17 juli 2018 hebben ge-
nomen.

ln deze PPO staan de werkzaamheden die Prolander in 2019 voor de provincie

Drenthe in het kader van het Programma Natuurlijk Platteland gaat uitvoeren. Het gaat
om werkzaamheden om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) via functieverandering
en inrichting, maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), monitoring,
(agrarisch) natuurbeheer en landbouwstructuurverbetering te realiseren.

Zoals tijdens de presentatie aan de commissies Omgevingsbeleid en Financiën,
Cultuur, Bestuur en Economie van 18 april 2018 over de stand van zaken van het Pro-
gramma Natuurlijk Platteland aangekondigd heeft het opstellen van de PPO 2019 in
tegenstelling tot voorgaande jaren eerder in het jaar plaatsgevonden. Dit met als doel
dat de gemaakte afspraken uit de PPO als input dienen voor het opstellen van de pro-
vinciale (meerjaren)Begroting 2019. Door betere afstemming van de opgestelde meer-
jarenraming door Prolander met de provinciale meerjarenbegroting worden het inzicht
in de stand van de natuurprojecten als ook de beheersing van de natuurgelden, los
van boekjaren, vergroot.

Voor 2019 zijn een aantalspeerpunten benoemd. Het programma Natuurlijk Plat-
teland telt acht deelprogramma's waarin gebiedsgericht wordt gewerkt. De komende
jaren zetten wij samen met onze gebiedspartners in om projecten in de deelpro-
gramma's van de Drentscha Aa, de Hunze, het Oude Diep en Zuidwest Drenthe in uit-
voering te brengen, waar wij in Bargerveen al vol in uitvoering zijn. ln Noordwest-
Drenthe en de Reest ligt de nadruk meer op het afronden van de gebiedsopgaven.
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Voor het deelprogramma het Nieuwe Drostendiep geldt dat het waterschap voor de
meeste projecten het voortouw neemt. Verder is 2019 een belangrijk jaar voor de uit-
voering van de PAS-maatregelen. Zo worden nog dit jaar voor verschillende projecten
waaronder in het Bargerveen POP3 middelen aangevraagd voor de zogenaamde hy-
drologische maatregelen PAS die vana'f 2019 concreet worden uitgevoerd. Het do-
cument PPO 2019 is te downloaden vanaf de website van de provincie Drenthe.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris , voorzitter
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