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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over en ontvangt u de provinciale prestatieovereenkomst
(PPO) 2020 tussen de provincie en Prolander.

ln de PPO staan de werkzaamheden die Prolander in 2020 voor de provincie Drenthe
in het kader van het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) gaat uitvoeren. Het gaat
om werkzaamheden om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) via functieverandering
en inrichting, natuurherstelmaatregelen, monitoring, (agrarisch) natuurbeheer en
landbouwstructuurverbetering te real iseren.

De PPO staat ook op de site van de provincie, via deze link komt u bij het document
terecht: www. provi ncie.drenthe. nl/natuurlijkplatteland.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

Bijlage Prestatieovereenkomst 2020 provincie Drenthe - Proland
md/coll.
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We doen het in 2020 met meer maatwerk 

Voor u ligt de prestatieovereenkomst 2020 (PPO) tus sen de provincie Drenthe als 
opdrachtgever en Prolander als opdrachtnemer. De re alisatie -uiterlijk 2027- van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Groningen en Drent he, is de belangrijkste opdracht van 
Prolander. Dat doen we in een landelijk gebied waar  alles samenkomt: van de mondige 
burger tot voedselproductie, van waterberging tot r uimte voor recreatie in natuurgebieden. 
Prolander ontwikkelt en realiseert projecten samen met bewoners, gebruikers en 
stakeholders. 

Buiten zetten we in 2020 bijvoorbeeld stappen in de deelgebieden Bronnegermaden en Achterste 
Diep binnen de Hunze, ronden we in Zuidwest het LIFE project ‘Going up a level’ af en zijn we 
stevig in actie met de buffers rond het Bargerveen. Een greep uit een gevarieerde en zichtbare 
bijdrage aan een mooier en natuurlijker Drenthe! 

In het kader van de PPO 2020 heeft opdrachtgever Drenthe verzocht te onderzoeken wat nodig 
is qua middelen en menskracht en mogelijk is om de NNN-opgave te realiseren en daarbij het 
huidige en noodzakelijke tempo vast te houden. Uit deze inventarisatie blijkt dat de 
geactualiseerde meerjarenplanning kan worden vastgehouden met tijdelijk extra inzet ter grootte 
van circa 8.000 uur. Planvorming en vaak ook bijbehorend onderzoek in de verschillende 
deelgebieden vraagt de komende twee jaar meer inzet dan de jaren hiervoor. Immers: in steeds 
meer situaties zijn de grondposities zodanig dat het een uitdaging is het NNN te realiseren en 
tegelijkertijd perspectief te blijven bieden aan de landbouw. Dit zorgt ervoor dat er ter plekke én 
samen met de betrokkenen een specifieke maatwerk-oplossing moet worden gevonden. Zo’n 
aanpak vergt veel creativiteit en relatief veel inzet. Dit is de extra focus voor 2020 en 2021; om 
daarmee het NNN in 2027 te realiseren. Deze extra capaciteit is tijdelijk en zal de vorm krijgen 
van inhuur. En niet onbelangrijk: ook deze intensivering doen we samen met de provincie, onze 
gebiedspartners en de bewoners en gebruikers van de gebieden. 

We werken vanuit de acht deelprogramma’s van het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) en 
de opdrachtbundel natuur en de bundel grond en kavelruil. Deze ordening faciliteert nauwe 
projectmatige samenwerking tussen de provinciale deelprogrammaleider en de projectleider van 
Prolander, inclusief de vele andere betrokkenen die in beide organisaties en bij onze partners 
actief zijn in de projecten. De bundels maken regie op strategisn provinciaal niveau mogelijk. 

In de professionalisering van de aansturing verschuift het accent naar een maandelijkse 
voortgangsrapportage vanuit Prolander op niveau deelprogramma/bundel, zodat sneller dan 
voorheen kan worden gedeeld wat de voortgang is en welke sturing eventueel nodig is. De PPOV 
wordt nu vooral gebruikt om ‘bovenover’ de (tussen)balans op te maken en de sturingsbesluiten 
formeel vast te leggen, tevens dient de PPOV als input voor de bestuursrapportage van de 
provincie. 

Om de doelen van het PNP  te realiseren is beschikbaarheid van de grond essentieel. Naast 
particulier beheer en aankoop ter plaatse, wordt ingezet op verkrijgen van ruilgrond. Ruilgrond is 
de basis om de als natuur begrensde grond te verkrijgen en vervolgens in te richten en 
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tegelijkertijd de landbouw perspectief te bieden. Op de huidige grondmarkt is het noodzaak samen 
met de provincie en gebiedspartners de maximale creativiteit op te zoeken. 

De uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) heeft ertoe 
geleid dat ook projecten binnen het PNP in de knel en/of vertraging kunnen komen. 
Onduidelijkheid over een nieuw vergunningenstelsel en verschillende handelingskaders maken 
het op dit moment lastig om aan te geven wat de mogelijke gevolgen zijn. 

Op het personele vlak is belangrijk dat in 2020 bij Prolander circa een kwart van de medewerkers 
gebruik maakt van het generatiepact. Prolander heeft in 2018 en 2019 de personele ruimte die 
hierdoor is ontstaan, geleidelijk ingevuld met nieuwe medewerkers. Dit heeft een belangrijke 
impuls gegeven en gezorgd voor nieuwe kennis en kunde. In 2020 wordt deze “verjongde 
samenstelling” een goed werkend geheel waarbij we nog steeds kunnen putten uit medewerkers 
met veel ervaring en we tegelijkertijd extra vernieuwingskracht hebben. 

 

Namens de provincie maakt Prolander in de periode 2020 tot en met 2023 in totaal bijna 2400 ha 
beschikbaar voor inrichting (inclusief particulier beheer), realiseren we in dezelfde periode 3000 
ha NNN en investeren we in totaal circa € 190 miljoen in het landelijk gebied van Drenthe. De 
vaart zit erin! Voor 2020 worden circa 54.000 uren van Prolander toegewezen aan de 
deelprogramma’s en bundels, via opdrachten worden daarnaast circa 8.000 extra uren verstrekt.  
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1. Speerpunten van 2020 

Vanuit het Programma Natuurlijk Platteland (PNP, 2016) werkt de provincie samen met haar 
partners in het landelijk gebied aan een aantal grote integrale opgaven op het gebied van natuur 
en water. Hierdoor wordt er invulling gegeven aan de afspraken (NNN en Natura-2000 
herstelmaatregelen) die de provincies met het Rijk hebben gemaakt in het Natuurpact van 2013. 
De provincie zet bij het  realiseren van het Programma Natuurlijk Platteland sterk in op de drie 
B's: beleven, benutten en beschermen. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar koppelkansen met 
onder andere de landbouw, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de vrijetijdseconomie. 

Prolander speelt bij het realiseren van de ontwikkelopgave -inclusief natuur herstelmaatregelen, 
natuurbeheer en monitoring- een belangrijke rol. Prolander is de uitvoeringsorganisatie van de 
provincies Groningen en Drenthe en elk jaar wordt er met Prolander een provinciale 
prestatieovereenkomst (PPO) gesloten. In de PPO worden prestaties vastgelegd wat de inzet is 
qua uren en financiële middelen voor de verschillende opdrachten. Hiermee worden de prioriteiten 
voor het betreffende jaar gesteld. In de PPO voor 2020 is naast een planning voor 2020 ook een 
meerjaren-doorkijk tot en met 2023 opgenomen. 

Voor 2020 gelden de volgende speerpunten: 

POP3 

In 2019 zijn in de deelprogramma’s Drentsche Aa, Zuidwest, Oude Diep, Reest en Bargerveen 
voor in totaal circa € 15 mln POP3 subsidieaanvragen ingediend. Het gaat dan om onder andere 
maatregelen ten behoeve van biodiversiteit, natuur en landschap; maatregelen voor klimaat en 
water en maatregelen voor kavelstructuurverbetering. Het voorbereiden en uitvoeren van de 
bijbehorende onderzoeken en inrichtingsmaatregelen verloopt via de gebiedsprocessen in de 
desbetreffende deelprogramma’s, voornamelijk in de periode van 2020 tot en met 2022.  

Naast de POP3-subsidies zal in Zuidwest in 2020 het LIFE project ‘Going up a level’ financieel 
afgerond worden en is in 2019 een LIFE project ten behoeve van de buffer zuid in het Bargerveen 
ingediend bij Europa, die bij positieve beschikking in 2020 van start zou gaan. Ook worden in 2020 
nieuwe mogelijkheden voor INTERREG-subsidie (samenwerking met Duitsland) en verschillende 
platteland- en landbouwsubsidies voor specifieke gebieden verkend en -wanneer er kansen zijn- 
opgepakt worden. 

Benodigde extra inzet op gebiedsprocessen 

Het PNP telt sinds 2017 acht deelprogramma’s. Gelet op de deadline van 2027 zijn de komende 
paar jaar cruciaal om de concrete uitvoering van projecten dichterbij te brengen. Dit geldt met 
name in de deelprogramma’s Drentsche Aa, Hunze, Oude Diep en Zuidwest Drenthe. Zoals in de 
inleiding reeds is vermeld, vergt het een forse arbeidsinvestering om de maatwerk-oplossingen te 
vinden die nodig zijn om doelen te realiseren. Daarnaast is Bargerveen nog steeds vol in 
beweging. In 2020 ligt in Bargerveen het accent op de voorbereiding van de uitvoering van de 
buffers aan zuid-, west- en noordoostzijde, gekoppeld aan het uitvoeren van de 
herstelmaatregelen Natura-2000. In de Reest ligt de nadruk meer op het afronden van de 
gebiedsopgaven, terwijl het in Noordwest Drenthe naast de afronding van de NNN-opgave gaat 
om de uitvoering van de herstelmaatregelen Fochteloërveen. In het Nieuwe Drostendiep geldt dat 
het waterschap voor de meeste projecten het voortouw neemt. 

Kavelruil 

Het gaat hierbij om kavelruil ten behoeve van de landbouw, of voor de landbouw in combinatie 
met natuurontwikkeling. In samenspraak met de provincie blijft Prolander zoeken naar 
koppelkansen met het programma Toekomstgerichte landbouw van de provincie. 
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Grond 

Om in 2027 het NNN in Drenthe te kunnen afronden, moet er nog ongeveer 3.300 ha grond 
beschikbaar komen voor inrichting. Tegelijkertijd is het essentieel dat de landbouw toekomst heeft 
én houdt in het landelijk gebied van Drenthe. Dat vraagt een slimme inzet van het beschikbare 
instrumentarium. Ons doel is het realiseren van de NNN-opgave, in samenspel met alle andere 
gebruiksfuncties van het landelijk gebied, zoals landbouw en recreatie. Na een aantal jaren is de 
grondmarkt weer meer in beweging gekomen. Al zorgt de onduidelijkheid over het lange termijn 
perspectief voor de landbouw bij veel ondernemers nog steeds voor de nodige voorzichtigheid en 
terughoudendheid. Voor 2020 zetten we in op het sluiten van overeenkomsten ten behoeve van 
123 hectare particulier beheer, 269 hectare via verwerven ter plekke en 228 hectare verwerven 
ruilgrond. Deze ruilgrond zetten we in om grond binnen het NNN beschikbaar te krijgen voor 
inrichting. Het zijn ambities, omdat we afhankelijk zijn van anderen om via vrijwillige 
onderhandelingen tot deze resultaten te komen. Deze aanpak met stevige inzet, maatwerk en 
creativiteit, wordt in de breedte van de deelprogramma’s toegepast. Met nagenoeg elke hectare 
van de 3.300 zijn we “aan de slag”. Dit leidt echter niet altijd -en ook niet altijd direct- tot resultaat. 
Op deelprogramma-overstijgend niveau werkt Prolander samen met de provincie aan de 
doorontwikkeling van onze werkwijze en het beschikbare instrumentarium. Om deze 
doorontwikkeling en de bijbehorende intensieve samenwerking met de provincie te ondersteunen, 
worden bijeenkomsten georganiseerd om gezamenlijk te leren en te ontwikkelen. 

Nieuwe manieren van inschakelen van de streek 
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In 2020 gaan we door met het zoeken naar nieuwe manieren om de streek in te schakelen bij het 
uitvoeren van beleid. We zien elders in het land regelmatig ‘zelfrealisatie’ waarbij een NNN-project 
door de streek wordt opgepakt: realisatie van NNN door particulieren zelf. Een aanpak die effectief 
en efficiënt kan zijn. In 2019 zijn eerste stappen gezet in bijvoorbeeld de Hunze, richting een 
concrete pilot met co-creatie. In de pilot krijgt   
de streek de sturing op de realisatie van de 
(vastgestelde) doelen door gebieds- en 
natuurontwikkeling ter plekke. Ook het 
initiatief van de Boermarke Zeijen kan een 
vorm zijn om langs nieuwe wegen de NNN-
doelen te realiseren met inschakeling van de 
streek. Prolander neemt hierbij meer een 
faciliterende rol op zich.  Voor 2020 
afhankelijk van het beschikbaar komen van 
middelen vanuit de IBP Vitaal Platteland.  

 

 

Sturen en verantwoorden op deelprogrammaniveau . 

Het opstellen van de PPO 2020 heeft (net als die van 2019), relatief vroeg in het jaar 2019 
plaatsgevonden. Met als doel dat de PPO-afspraken als input dienen voor de provinciale 
(meerjaren) begroting 2020. Bij de PPO 2019 was de meerjaren-doorkijk nieuw, voor zowel de 
financiën als voor de uren. Die verandering is een blijvende. Prolander kan hierdoor beter inspelen 
op de opgave voor de komende jaren met haar strategisch personeelsplanning. Halverwege het 
jaar 2019 is overgeschakeld naar maandelijks rapporteren op het niveau van deelprogramma of 
bundel. Prolander rapporteert (als opdrachtnemer) aan de provincie (als opdrachtgever). Door dit 
maandelijks te doen kan zo nodig sneller bijgestuurd worden. Daarmee verandert het karakter 
van de PPOV naar een ‘bovenover’ stand van zaken en vooral het definitief en formeel vastleggen 
van sturingsacties, die vaak al eerder op het lagere niveau zijn besloten. 

Externe communicatie  

Communicatie is een belangrijke drager van gebiedsontwikkeling. Duidelijk en periodiek 
communiceren leidt tot begrip en draagvlak in het gebied en voorkomt frustratie en ongewenste 
(juridische) procedures. Bij de projecten van Prolander is communicatie daarom een sleutelfactor 
voor succes. Prolander zet veelvuldig allerlei middelen in, zoals inspraakavonden, schetssessies 
en nieuwsbrieven, om communicatie vorm en inhoud te geven. Vanaf eind 2018 is de 
communicatie in handen van één externe partij die trekker is bij de uitvoering van de communicatie 
in de deelprogramma’s. Op deze manier is er een uniforme werkwijze ontstaan die effectief is en 
efficiënt. Er wordt nauw samengewerkt tussen het externe bureau en de 
communicatiespecialisten van Prolander en de provincie.   
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2. Doelen, prestaties, middelen 

In dit hoofdstuk staan de doelen, prestaties en bijbehorende middelen centraal. Per 
deelprogramma/bundel geven we inzicht in de belangrijkste prestaties per doel, de bijbehorende 
financiële middelen en de verdeling van personeel. 

Doel van de PPO 

Het Programma Natuurlijk Platteland vormt de basis van onze werkzaamheden. Het is een forse 
en uitdagende klus om tot en met 2027 in Drenthe nog ongeveer 3.300 ha grond beschikbaar te 
krijgen en ongeveer 7.350 ha in te richten. Een zeer groot deel hiervan ligt in projecten die 
Prolander momenteel onder handen heeft. 

In deze prestatieovereenkomst worden  

• opdrachten, prioriteiten en prestaties vastgelegd voor het jaar 2020 met een doorkijk tot 
en met 2023; 

• uren aan de verschillende opdrachten toegewezen, concreet voor het jaar 2020 met een 
doorkijk tot en met 2023; 

• kasmiddelen 2020 geraamd in aansluiting op de reeds toegekende financiële 
verplichtingen. Hierbij wordt tevens een doorkijk gegeven tot en met 2023. Voor omzetten 
van ramingen naar financiële verplichtingen op opdrachtniveau geldt een separaat 
besluitvormingstraject via GS. 

Prolander heeft voor de uitvoering van de prestatieovereenkomsten met de provincies Groningen 
en Drenthe in totaal circa 77.000 uur beschikbaar in 2020. Volgens de afgesproken verdeling is 
in dat jaar 53.850 uur beschikbaar voor de uitvoering van het werkpakket voor de provincie 
Drenthe. Zoals aangegeven, heeft Prolander geïnventariseerd welke mogelijkheden er in 2020 
zijn om het huidige tempo vast te houden en welke maatwerkoplossingen er mogelijk zijn. Met de 
bijbehorende noodzakelijke arbeidsintensieve aanpak leidt dit ertoe dat de vraag groter is dan de 
beschikbare uren. Voor 2020 en 2021 is gekozen voor intensivering van de bestaande capaciteit. 
Dit leidt tot een extra inzet van circa 8.000 uur in Drenthe. Deze extra capaciteit is tijdelijk en zal 
vorm krijgen van inhuur, de externe opdrachten verlopen in principe via Prolander en worden in 
overleg met de provincie ingevuld. Nadere afspraken moeten hierover worden gemaakt. 

2.1. Prestaties per doel 

De hoofdopgave van Prolander is het opleveren van ingerichte hectares natuur binnen het NNN. 
Vóór we kunnen inrichten, is nodig dat de grond daarvoor beschikbaar is. Dat kan via vele 
manieren waarvan particulier beheer (via de regeling SKNL), (kavel)ruilen en aankopen de 
belangrijkste zijn. In onderstaande tabel zijn de te realiseren prestaties voor de periode 2020 – 
2023 per thema weergegeven. Zichtbaar is dat de investeringen van de afgelopen jaren in 
beschikbaar krijgen van grond en het maken van uitvoerbare en betaalbare plannen, gaat leiden 
tot meer realisatie van ingerichte NNN per jaar dan in de afgelopen periode, met name in 2021 en 
2023. 
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De woorden “ambitie” en “verwachting” boven de kolommen zijn gerelateerd aan het feit dat 
Prolander te maken heeft met omstandigheden waar wij slechts deels invloed op hebben of op 
kunnen anticiperen. Vanuit professioneel opdrachtnemerschap zal Prolander zich inspannen om 
de gestelde doelen te halen, maar is soms afhankelijk van de mate van bezwaren van de directe 
omgeving. Een andere factor is dat de natuurrealisatie is gebaseerd op vrijwilligheid. Het vinden 
van gedragen oplossingen is daarmee een speerpunt. Prolander spant zich richting een 
ondernemer in voor deelname aan particulier beheer voor een bepaald perceel (ruil of verkoop). 
Echter het besluit om wel of niet te ruilen of te verkopen is uiteindelijk aan die ondernemer zelf. 
Dit maakt dat de opgegeven oppervlaktes geen resultaatverplichting kunnen zijn. Voor de verkoop 
van NNN maakt Prolander in de loop van 2019 een verkoopstrategieplan. In afwachting daarvan 
zijn prognoses 2021 – 2023 momenteel nog niet af te geven. Zodra het verkoopstrategieplan er 
is, kan dit wel. In goed overleg met de provincie zet Prolander vanzelfsprekend wel alles op alles 
om de ambitie waar te maken. 

 

 

Bij de inrichting van het NNN in 2020 moeten relatief kleinere gebieden in 5 deelprogramma’s 
opgeleverd worden (zie onderstaande tabel). Kleinere gebieden vragen overigens relatief veel tijd 
voor het beschikbaar krijgen van grond, planvorming en overleg met partijen en betrokkenen. Voor 
2021 en 2023 is op dit moment de prognose dat in die jaren meer dan 1.000 ha NNN ingericht 
wordt opgeleverd. 

Voor landbouwstructuurverbetering is een langjarig gemiddelde van circa 1.000 ha kavelruil per 
jaar haalbaar. De laatste twee jaar worden hogere oppervlaktes bereikt, waardoor de prognose is 
bijgesteld naar 1.100 ha per jaar. Daarbij moet worden opgemerkt dat met kavelruilen zelden 
alleen landbouwdoelen worden gediend maar vrijwel altijd ook NNN-realisatie mogelijk wordt 

Beleidsprestatie
Ambitie 

2020-2023
Verwachting 

2020
Verwachting 

2021
Verwachting 

2022
Verwachting 

2023
NNN aankopen 1.104 269 265 269 301

NNN SKNL 1.282 123 84 522 553

NNN verkopen 141 141 nnb nnb nnb

Ruilgrond aankopen 691 228 184 199 80

Ruilgrond verkopen 594 140 158 173 123

NNN inrichting 3.088 183 1.097 457 1.351

Landbouw structuur verbeteren 4.400 1.100 1.100 1.100 1.100
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gemaakt. Realisatie van NNN is immers zeer vaak op landbouwgrond. En perspectief bieden voor 
“NNN-begrensde landbouw” opent dan tevens de deur voor de NNN. 

Let op: 

Net als de PPO van 2019 bevat deze PPO een meerjaren-doorkijk waardoor de sturing op het 
eindresultaat beter is geborgd en de Prolander-organisatie beter kan worden “klaargezet” voor de 
werkzaamheden die met de uitvoering zijn gemoeid. De opsplitsing van de planning voor de 
inrichting van NNN per deelprogramma is gemaakt in de tabel in bijlage 1 (p. 23). 

 

  

NNN inrichting per 
programma

Ambitie 
2020-2023

Verwachting 
2020

Verwachting 
2021

Verwachting 
2022

Verwachting 
2023

Drenthe Drentsche Aa 1.144 366 47 731

Drenthe Noordw est 386 66 193 15 112

Drenthe De Hunze 47 42 5

Drenthe Zuidw est 545 46 153 40 307

Drenthe Oude Diep 455 130 129 196

Drenthe De Reest 130 124 6

Drenthe Bargerveen 381 29 131 220

Totaal 3.088 183 1.097 457 1.351
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2.2. Financiering inrichting en grond  

In deze paragraaf geven wij een overzicht van de benodigde financiële middelen voor het bereiken 
van de in paragraaf 2.1. genoemde prestaties. De middelen zijn verdeeld in de kosten, baten en 
de financiering vanuit de provincie.  

In totaal investeert Prolander namens de provincie in 2020 voor ruim € 62 miljoen in het landelijk 
gebied van Drenthe. Daarvan is € 27,3 mln voor grondtransacties en € 34,7 mln voor inrichting 
van gebieden, met een zeer fors aandeel van Bargerveen. Tegenover de investeringen staat in 
2020 € 24,4 mln aan opbrengsten: € 1,6 mln uit grondverkopen en € 22,8 mln uit bijdragen aan 
de inrichtingsprojecten vanuit vooral waterschappen, gemeenten en (Europese) subsidies. De 
projectgelden zijn gesplitst in lopende financiering en nieuwe, bestuurlijk nog te verstrekken 
financiering.  

In de gehele periode 2020 tot en met 2023 betreft de voorgenomen totaalinvestering voor 
(ruil)grond en inrichting bijna € 190 mln (€ 87,9 mln inrichting, € 61,6 mln aankopen NNN (lasten 
+ voorraad) en € 40,5 mln ruilgrond (voorraad).  

Het limiet van het investeringskrediet is door Provinciale Staten vastgesteld op €38 miljoen. Op 
dit moment vindt er een nadere analyse van aan- en verkopen plaats die op het moment van 
schrijven van de PPO2020 nog niet is afgerond. Ten alle tijden is de hoogte van de door de 
Staten vastgestelde investeringskrediet leidend voor de PPO. Indien noodzakelijk zal de PPO 
hierop worden bijgesteld via de reguliere voortgangscyclus van de PPOV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Arbeidsinzet Prolander 

 

Programma
Financiële 
status

Totaal 
investering 

2020-2023
2020 2021 2022 2023 2020  2021  2022  2023  2020   2021   2022   2023   

Drenthe Drentsche Aa Lopend 6.453.703 3.835.551 814.444 1.752.709 51.000 691.165 1.323.237 1.093.179 3.144.386 -508.793 659.530 51.000

Nieuw 6.761.270 1 356.653 3.710.187 2.694.429 193.326 1.767.593 1.082.254 1 163.327 1.942.594 1.612.175

Totaal Drenthe Drentsche Aa 13.214.973 3.835.552 1.171.097 5.462.896 2.745.429 691.165 1.516.563 2.860.772 1.082.254 3.144.387 -345.466 2.602.124 1.663.175

Drenthe Noordwest Lopend 2.458.192 1.022.192 1.126.000 310.000 463.500 307.000 558.692 819.000 310.000

Nieuw 1.715.004 350.000 107.004 150.000 1.108.000 150.000 18.500 21.500 270.000 200.000 88.504 128.500 838.000

Totaal Drenthe Noordw est 4.173.196 1.372.192 1.233.004 460.000 1.108.000 613.500 325.500 21.500 270.000 758.692 907.504 438.500 838.000

Drenthe De Hunze Lopend 499.187 250.000 100.808 92.289 56.090 175.000 75.000 100.808 92.289 56.090

Nieuw 1.189.983 97.001 255.940 323.425 513.617 48.500 127.970 143.739 230.471 48.501 127.970 179.686 283.146

Totaal Drenthe De Hunze 1.689.170 347.001 356.748 415.714 569.707 223.500 127.970 143.739 230.471 123.501 228.778 271.975 339.236

Drenthe Zuidwest Lopend 7.071.192 2.531.042 3.453.922 603.300 482.928 1.931.230 1.611.247 118.300 599.813 1.842.675 485.000 482.928

Nieuw 2.660.741 591.413 961.530 852.249 255.551 61.183 122.367 122.366 530.230 839.163 729.883 255.551

Totaal Drenthe Zuidw est 9.731.933 3.122.455 4.415.452 1.455.549 738.479 1.992.413 1.733.614 240.666 1.130.043 2.681.838 1.214.883 738.479

Drenthe Oude Diep Lopend 8.459.723 2.101.562 3.163.300 1.173.938 2.020.923 1.183.077 622.344 123.438 918.485 2.540.956 1.050.500 2.020.923

Nieuw 1.290.005 100.000 240.003 400.002 550.000 32.500 71.000 112.500 82.500 67.500 169.003 287.502 467.500

Totaal Drenthe Oude Diep 9.749.728 2.201.562 3.403.303 1.573.940 2.570.923 1.215.577 693.344 235.938 82.500 985.985 2.709.959 1.338.002 2.488.423

Drenthe De Reest Lopend 1.320.000 1.110.000 150.000 60.000 400.000 710.000 150.000 60.000

Nieuw 4 3 1 1 3

Totaal Drenthe De Reest 1.320.004 1.110.000 150.003 60.000 1 400.000 1 710.000 150.003 60.000

Drenthe Bargerveen Lopend 24.833.760 18.884.215 4.742.421 1.144.124 63.000 14.770.188 2.130.214 494.620 4.114.027 2.612.207 649.504 63.000

Nieuw 17.725.449 2.364.500 6.374.290 8.986.660 1.403.633 3.568.570 5.114.786 960.867 2.805.720 3.871.874

Totaal Drenthe Bargerveen 42.559.209 21.248.715 11.116.711 10.130.784 63.000 16.173.821 5.698.784 5.609.406 5.074.894 5.417.927 4.521.378 63.000

Bundel Natuur Lopend 296.808 207.058 86.750 3.000 207.058 86.750 3.000

Totaal Bundel Natuur 296.808 207.058 86.750 3.000 207.058 86.750 3.000

Bundel Landbouw Lopend 1.190.241 418.241 383.500 388.500 418.241 383.500 388.500

Totaal Bundel Landbouw 1.190.241 418.241 383.500 388.500 418.241 383.500 388.500

Bundel Grondzaken Nieuw 3.952.500 885.000 987.500 1.040.000 1.040.000 1.050.000 950.000 800.000 800.000 -165.000 37.500 240.000 240.000

Totaal Bundel Grondzaken 3.952.500 885.000 987.500 1.040.000 1.040.000 1.050.000 950.000 800.000 800.000 -165.000 37.500 240.000 240.000

Eindtotaal 87.877.761 34.747.775 23.304.067 20.990.383 8.835.539 22.778.216 11.429.275 10.300.521 2.465.226 11.969.559 11.874.792 10.689.863 6.370.313

Lasten Baten Provinciale middelenProjectgelden

Soort Jaar Lasten Baten
Voorraad 

NNN
Voorraad 
Ruilgrond

Lasten Baten
Voorraad 

NNN
Voorraad 
Ruilgrond

NNN 2020 12.575.750 2.219.250 209.385 -953.865

Ruilgrond 2020 12.540.000 1.386.000 -6.314.000

NNN 2021 12.388.750 2.186.250 nnb nnb

Ruilgrond 2021 10.120.000 1.303.500 -7.386.500

NNN 2022 12.575.750 2.219.250 nnb nnb

Ruilgrond 2022 10.670.000 951.500 -8.563.500

NNN 2023 14.819.750 2.615.250 nnb nnb

Ruilgrond 2023 7.150.000 503.250 -9.561.750

Eindtotaal 52.360.000 9.240.000 40.480.000 4.353.635 -953.865 -31.825.750

Aankopen VerkopenMiddelen Grond
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Voor 2020 heeft Prolander voor de 
werkzaamheden in Drenthe 53.850 
uur menskracht beschikbaar, 
volgens de afgesproken verdeling 
met de provincie Groningen. Zoals 
aangegeven wordt daar voor 2020 
circa 8.000 uur aan toegevoegd. In 
totaal is dan circa 62.000 uur 
beschikbaar. Deze uren zijn 
verdeeld over de deelprogramma’s 
en opdrachten. Voor 2020 is de 
werkwijze dat vooraf alle uren 
worden toegedeeld aan 
deelprogramma’s en bundels en dat vervolgens gedurende het jaar in overleg tussen provincie 
en Prolander wordt gekeken welke verschuivingen nodig en mogelijk zijn. 

Voor de periode 2021 – 2022 is een inschatting gemaakt van de benodigde inzet gekoppeld aan 
de verwachte activiteiten. Gezien de opgave en de periode voorzien voor uitvoering, groeit de 
arbeidsbehoefte naar ruim 61.000 uur in 2021 en zakt dan weer naar circa 56.000 uur in 2022. 
Voor deze uren zijn op dit moment geen afspraken gemaakt, het zijn uren die theoretisch effectief 
kunnen worden ingezet. Anders dan in de PPO van 2019 zijn de uren voor de bundel landbouw 
vanaf 2020 opgenomen binnen de bundel grond. 

 

 

 

 

 

 

 

De uren zijn toebedeeld aan de programma’s en bundels naar rato van de mogelijkheden om 
NNN te realiseren. De ‘grond-uren’ die worden besteed aan ruiling en verwerving zijn opgenomen 
in het betreffende deelprogramma. De bundel grondzaken bevat de uren voor transacties 
(administratie, onderzoeken en dergelijke), exploitatie en beheer van de (ruil)gronden die tijdelijk 
in bezit zijn van de provincie en de uren voor kavelruil. 

Uren 2020 Uren 2021 Uren 2022
8.990 11.466 7.555

3.875 3.790 3.355

6.610 6.545 6.670

10.393 10.018 9.465

6.413 5.386 5.386

937 760 569

723 696 666

7.420 5.950 5.822

7.030 6.872 6.892

8.175 7.800 7.650

1.824 1.824 1.824

Totaal 62.390 61.107 55.854

Oude Diep

De Reest

Nieuw  Drostendiep

Bargerveen Schoonebeek

Grondzaken algemeen Dr

Bundel Natuur Dr

Advisering en Programmering Dr

Drentsche Aa
Programma / bundel

Noordw est

De Hunze

Zuidw est
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In de feitelijke beschikbaarheid van arbeid is rekening gehouden met het generatiepact zoals dat 
van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 bij Prolander is opengesteld, conform de 
arbeidsvoorwaarden van Drenthe die Prolander volgt. De bedoeling van dit pact is instroom te 
bevorderen van jonge medewerkers. Het biedt Prolander ruimte voor flexibiliteit, interne mobiliteit 
en/of inplaatsing van nieuwe medewerkers. Dit heeft in 2018 en 2019 de nodige inspanning 
gevraagd omdat de eerste deelnemers al per 1 januari 2018 zijn gestart en gedurende beide jaren 
overeenkomstig de feitelijke GP-deelname nieuwe medewerkers zijn geworven en ingewerkt. 
Deze situatie wordt voltooid in 2020, gegeven het feit dat december 2019 op het laatste mogelijke 
moment een relatief groot aantal medewerkers nog instapt. Prolander heeft dan een “nieuwe mix” 
van ervaring en nieuwe instroom. Door extra financiele ruimte behorende bij de 8.000 uur kan de 
capaciteit worden aangevuld via tijdelijke inhuur, waarbij externe opdrachten in principe via 
Prolander verlopen (nadere afspraken moeten hierover worden gemaakt). Dit vraagt een 
inspanning om de extra capaciteit te werven in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en 
vervolgens te zorgen ‘dat het gaat werken’: inwerken en mogelijk herverdeling van 
werkzaamheden. 

In onderstaande tabel is te zien voor welke disciplines en functies volgens de huidige planning in 
met name 2020 extra capaciteit nodig zou zijn, voor alle deelgebieden samen. Afhankelijk van de 
voortgang van de projecten én van de ontwikkelingen buiten, zal in overleg met de provincie hierop 
geanticipeerd worden. Bovendien is de invulling van de benodigde capaciteit afhankelijk van een 
steeds krapper wordende arbeidsmarkt, het is daarom mogelijk gemaakt om de uren die niet in 
2020 besteed zijn, deze in 2021 in te zetten. 

Functie  Aantal uren  
2 fte Projectmedewerker gebiedsinrichting 2.800 
1 fte Projectmedewerker grond 1.400 
0,4 fte Medewerker GIS 560 
1 fte Specialist hydrologie 1.400 
0,7 fte Specialist ecologie 980 
0, 6 fte Specialist aanbesteden 860 
Totaal  8.000 

 
In de tabel op pagina 12 wordt voor de deelgebieden onderscheid gemaakt tussen lopende 
deelprojecten (door GS goedgekeurde begrotingen) en nieuwe deelprojecten (financiën die nog 
door GS goedgekeurd moeten worden). Een deel van de in te zetten extra arbeidscapaciteit zal 
ten goede komen van deze ‘nieuwe’ deelprojecten, wanneer meer energie gezet wordt op 
planvorming en uitvoering in de deelgebieden (dankzij de extra beschikbare capaciteit), zal in die 
gebieden ook meer projectgelden ingezet moeten worden. 
 
 
 
 
Drentsche Aa 
De toename van capaciteit ten opzichte van vorig jaar zit er in dat er in 2020 in meer deelgebieden 
wordt gestart met planvorming, waardoor een inrichtingspiek in 2024 wordt voorkomen. Doordat 
het gaat om planvorming zullen investeringskosten voornamelijk ten laste komen van de jaren 
2022 en daarna (zie tabel projectgelden p. 12). 

Noordwest 
In het licht van systeemherstel van het natuur- en waternetwerk in met name de gebieden 
Hondstongen, Groote Diep en Leekstermeer kan bij extra capaciteit eerder worden overgegaan 
tot inrichting, eventueel gefaseerd. Dankzij deze versnelling zal in 2020 meer in het gebied 
geïnvesteerd worden dan in 2021 en 2022. 
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Hunze 
De reeds ingezette pilots Achterste Diep en Bronnegermaden kunnen met extra capaciteit worden 
doorgezet. Daarnaast komt er ruimte om op deelgebiedsniveau voortvarend op te pakken wat 
vanuit het in 2019 ingezette verbredingstraject Hunzedal als mogelijkheden in het licht komt. In 
de omgeving van Zuidlaren wordt de planvoorbereiding eerder gestart waardoor eerder gestart 
kan worden met functieverandering. Verschillende deelgebieden worden daarnaast gebundeld 
opgepakt.  

Zuidwest 
Dankzij de toename van de capaciteit kunnen meerdere deelprojecten worden opgepakt. De 
functiewijziging is daar (eerder dan voorzien) voor 100% gerealiseerd en de inrichting wordt 
daarmee naar voren gehaald. Verder is met extra uren ruimte om het deelproject Middenloop 
Vledder Aa deel 2 vanuit Prolander op te pakken.  

Oude Diep 
In het Oude Diep zal dankzij meer capaciteit meer ingezet worden op maatwerk om gronden 
obstakelvrij te maken. Daarnaast zullen de nodige onderzoeken in met name de Natura2000 
gebieden Mantingerzand en Mantingerbos eerder worden uitgevoerd.  
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3. Deelprogramma’s en opdrachtbundels 

De projecten zijn de kern van het werk van Prolande r. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen 
de opdracht voor 2020 toegelicht. We gebruiken daar voor de indeling van het programma 
Natuurlijk Platteland in acht deelprogramma’s (zie kaart) en enkele opdrachtbundels. 

 

Figuur 1 Kaart met grenzen van de acht deelprogramm a’s, ter illustratie 

3.1. Deelprogramma Drentsche Aa 

Het uiteindelijke doel in dit best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West-Europa, is de 
realisatie van een klimaatbestendig en robuust natuurlijk beekdalsysteem, verweven met 
landbouw en geschikt voor recreatie en drinkwaterwinning. Vanuit de NNN-opgave is voorzien dat 
in totaal bijna 1.000 hectare wordt omgevormd naar natuur en dat op bijna 2.000 hectare 
inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd, meestal gericht op vernatting van het beekdal. In veel 
deelgebieden wordt ingezet op interactieve planprocessen (“schetssessies”) met bewoners, 
gebruikers en eigenaren om te komen tot maatwerkoplossingen waar ‘confectie’ niet meer 
voldoet. Voor de periode 2020 tot en met 2023 is de inzet 382 hectare functieverandering 
(287 hectare aankoop en 95 hectare particulier beheer), het obstakelvrij maken van 225 
hectare ruilgrond en het realiseren van circa 4 bedrijfsverplaatsingen om voldoende ‘ruimte’ 
te creëren om via ruiling tot functieverandering te kunnen komen.   
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Voor  de komende vier jaar is de 
inzet om te komen tot een 
ingerichte oppervlakte van in 
totaal bijna 1.200 hectare. Dit 
betekent dat veel inrichtings-
plannen opgesteld zullen 
moeten worden. Het meest 
concreet is de uitvoering van 
Geelbroek (367 hectare). Het 
plan hiervoor is in 2019 gereed 
gekomen. Voor veel andere 
deelgebieden is het eerst nood-
zakelijk meer veldkennis te 
verzamelen via hydrologische meetnetten en landschapsecologische systeemanalyses. 
Hier wordt in de breedte op ingezet, dat leidt tot duidelijk meer arbeidsinzet dan in 2019. 

3.2. Deelprogramma Noordwest Drenthe 

Noordwest Drenthe bestaat uit diverse deelgebieden. Ieder met zijn eigen vraagstukken. Voor het 
Peizerdiep en het Oostervoortsche Diep Zuid worden in 2020 inrichtingsplannen opgesteld. Voor 
Ter Heijl gaan we aan de slag met het eerder vastgestelde uitvoeringsplan met een accent op 
realiseren van particulier beheer. In Zeijen ondersteunt Prolander het gebiedsproces van 
Boermarke Zeijen. Het is één van de vele vormen waarbij de NNN-realisatie onderdeel vormt van 
een integraal gebiedsproces, waarbij 
‘particuliere initiatief’ het voortouw pakt en 
Prolander ondersteunt in plaats van trekt. In 
Veenhuizen staan uitvoeren van het 
inrichtingsplan en het organiseren van een 
kavelruil op het programma, met inbreng van 
gronden vanuit Rijk/RVB. In het 
Fochteloërveen adviseert Prolander bij de 
uitvoering van natuur herstelmaatregelen en 
rondt onderzoeken in het kader van natuur 
herstelmaatregelen af, inclusief de evaluatie 
van hydrologische maatregelen.  

3.3. Deelprogramma Hunze 

Eén van de belangrijke doelen in de Hunze om te komen tot een samenhangend beeksysteem, 
om dat te kunnen bereiken is er een integraal plan: verbetering van de landbouw-verkaveling, 
waterberging en waterbeheersing. Maar ook de waterkwaliteit en een veilige drinkwaterwinning 
krijgen aandacht. Tot slot krijgt het gebied een toeristisch-economische impuls. Op basis van dat 
plan is er nog het nodige te doen: het beschikbaar krijgen van ruim 400 ha landbouwgrond en 
inrichten van ruim 750 ha tot gras- en hooilanden, moerassen en waterpartijen.  
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In de periode 2020 - 2023 zet Prolander stevig in op het  beschikbaar krijgen van de noodzakelijke 
gronden en op planvorming voor een groot aantal deelgebieden. In de deelgebieden 
Bronnegermaden en Achterste Diep zoeken we nauwe aansluiting bij lokale particulieren en 
landbouwers om samen met hen te onderzoeken op welke wijze we hier de natuur- en 
waterdoelstellingen kunnen realiseren. Zowel bij de planvorming als bij de realisatie krijgen zij een 
prominente positie; we zoeken hier naar mogelijkheden voor ‘zelfrealisatie’. Ook in de 
deelprojecten Noordma, 
Wolfsbarge (trekker Het Drents 
Landschap) en De Branden en 
Paardetangen (trekker 
Waterschap Hunze en Aa’s) 
voert Prolander niet alle 
werkzaamheden uit. Hier 
ondersteunt Prolander op 
onderdelen inhoudelijk en 
houdt Prolander als 
“verbindingsofficier” de 
samenhang in het totale 
Hunze-gebied in beeld. 

3.4. Deelprogramma Zuidwest Drenthe 

Zuidwest Drenthe is een deelprogramma met drie grotere deelgebieden: de Natura 2000-
gebieden het Drents Friese Wold, het Holtingerveld en het Dwingelderveld. Daarnaast nog drie 
kleinere deelgebieden: Hijkerveld, het beeksysteem van de Vledder- en Wapserveensche Aa en 
het beeksysteem van Oude Vaart en Wold Aa. 

In het Holtingerveld start het opstellen van de inrichtingsplannen voor de Klimaatbuffer 
Ootmaanlanden en Bufferzone Noord. Voor het gebied Nabij Schaapskooi is het opstellen van 
het inrichtingsplan al in 2019 gestart. Deze plannen komen in 2020 en daarna in uitvoering. . In 
het Drents-Friese Wold wordt de realisatie Leggelderveld middels de uitvoering van deelplan2 
afgerond. In het Dwingelderveld wordt in 2020 een inrichtingsplan vastgesteld voor de afronding 
van het Dwingelderveld (onder andere Spier-Moraine). De uitvoering volgt in 2021. In het 
Hijkerveld wordt in 2020 een kwelscherm aangelegd. Voor deelgebied Vledder Aa Middenloop 
fase 2 wordt in 2020 een inrichtingsplan opgesteld, in samenhang met de gronden die beschikbaar 
zullen zijn. Uitvoering vanaf 2021.  

Naast de majeure opgaven stelt Prolander in 2020 een maatregelenplan op om tot versnelde 
inrichting te komen voor zeven kleinere opgaven in Zuidwest. Voor de drie Natura 2000-gebieden 
adviseert Prolander bij de uitvoering van natuur herstelmaatregelen en rondt het in 2020 natuur 
herstelmaatregelen-onderzoeken grotendeels af 
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3.5. Deelprogramma Oude Diep 

Na uitvoering van het deelprogramma Oude Diep moet dit beekdallandschap in het ‘hart’ van 
Drenthe een klimaatbestendig beeksysteem hebben waarbij bron, bovenloop en benedenloop 
weer één geheel vormen, waar de landbouwstructuur is verbeterd en waar meer ruimte is voor 
recreatie en productie van duurzame energie. De unieke natuurwaarden in de Natura-2000 
gebieden Mantingerzand en Mantingerbos zijn voor de toekomst veiliggesteld. In de periode 2020 
– 2023 is de inzet gericht op het beschikbaar krijgen van 209 hectare grond door middel van 
maatwerk. In deze planperiode wordt ook 455 hectare ingericht. Met name rondom het 
Mantingerzand worden de nodige ha gerealiseerd. Maar ook in het beekdal van het Oude Diep 
wordt een belangrijke 43 hectare ingericht. Voor de inrichting stelt Prolander concrete 
inrichtingsplannen op. Dit doen wij samen met gebiedspartners, marktpartijen en omgeving. 
Tevens verzorgen wij de bijbehorende communicatie. Een belangrijke basis om de juiste 
maatregelen te bepalen is een gedegen eco-hydrologisch onderzoek. Dit onderzoek wordt in 2020 
opgeleverd. Uitvoering van de in vastgestelde plannen opgenomen maatregelen is afhankelijk van 
de beschikbaarheid van gronden. In het Oude Diep is dat geen eenvoudige zaak; maximale 
creativiteit en enkele bedrijfsverplaatsingen zullen nodig zijn om hier voortgang te kunnen 
realiseren. 

 

 

3.6. Deelprogramma Reest 

Het werk van Prolander in het deelprogramma Reest bestaat voor een belangrijk deel uit het 
afronden van het Icoonproject Reest. Deelgebieden op enige afstand van de Reest, zoals De 
Slagen/Zwarte Gat en Steenberger Oosterveld (in totaal 98 hectare NNN) worden komende jaren 
via een inrichtingsbestek langs de Vogelzangsewijk en de Zuidwoldigerwaterlossing aan elkaar 
gekoppeld. Zo wordt de Reest verbonden met het Drents Plateau. 
Komende 4 jaar wordt circa 37 hectare grond aangekocht en wordt circa 130 hectare NNN 
ingericht.  
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3.7. Deelprogramma Nieuwe Drostendiep 

In het deelgebied Nieuwe Drostendiep is sprake 
van een wateropgave (KRW) in combinatie met een 
NNN-opgave. Het waterschap is trekker en 
Prolander komt hoofdzakelijk in actie als 
ondersteuner in het deelgebied De Broeklanden. 
De inzet van Prolander is hier gericht op het 
begeleiden van het kavelruilproces met daarin 
zoveel mogelijk ruimte voor andere beleidswensen 
(zoals particulier beheer (SKNL), waterberging en 
waterkwaliteit). 

Voor het vrijmaken van grond voor NNN-realisatie, in totaal nog 256 hectare, adviseert Prolander 
voor een groot aantal deelgebieden hoe en met welk instrument (SKNL of aankoop) de restant-
opgave vrijgemaakt zou kunnen worden. Er wordt rekening gehouden met mogelijk één 
bedrijfsverplaatsing om de opgave te kunnen realiseren. Ook wordt geadviseerd bij de 
vervreemding van percelen naar particuliere natuurbeheerders of natuurinstanties. 

3.7. Deelprogramma Bargerveen 

Van de acht deelprogramma’s is Bargerveen ook in 2020 het project waar ‘buiten’ veel gebeurt 
en waar wij ook de komende jaren nog volop in actie zijn. In het project Bargerveen-Schoonebeek 
(gestart oktober 2013) voeren we maatregelen uit binnen het natuurgebied Bargerveen. We 
leggen  bufferzones eromheen aan voor verbetering van de hydrologische situatie in dit unieke 
hoogveengebied. Daarnaast verbeteren we aan de zuidzijde in het WILG-project Nieuw-
Schoonebeek de landbouwstructuur, maken we de Bufferzone Zuid vrij van landbouwkundig 
gebruik, maken we gronden vrij voor recreatieve maatregelen. 

In 2020 werken we aan de realisatie van Buffer 
Noordoost, wordt het zuidelijke deel van de 
grenskade met Duitsland vernieuwd en 
versterkt en worden  interne paden vernieuwd. 
Verder werken we aan de realisatie van 
planvorming Buffer Noordwest, de planvorming 
en inrichting van de Buffer Zuid -inclusief de 
planvorming rondom het Inrichtings- en 
Ruilplan Nieuw- Schoonebeek 
(kavelaanvaarding)- en aan de restantopgave 
voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de 
Natura 2000/natuur herstelmaatregelen voor 
het Bargerveen. 

3.8. Bundel Natuur 

De Bundel Natuur betreft verschillende natuurgerelateerde beleidsterreinen van de provincie. Het 
gaat dan met name om Natura2000 en SNL/SKNL alsmede monitoring. De Provincie Drenthe is 
beleidsmatig verantwoordelijk voor de instandhoudingsdoelen voor veertien Drentse Natura2000-
gebieden. SNL (Subsidieverordening Natuur en Landschap) gaat over de subsidiëring van 
natuurbeheer en de SKNL (Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap) betreft onder andere 
particulier natuurbeheer. Uitvoerende werkzaamheden voor Natura2000 die zijn ondergebracht 
bij Prolander zijn: 
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- Natuur herstelmaatregelen-gebiedsanalyses en Habitattypenkaarten 
- Natuur herstelmaatregelen-veldbezoeken 
- Procesindicatoren 
- 2e generatie beheerplannen 
- GIS-databeheer 
- Voortgangsrapportage natuur herstelmaatregelen  
- Begeleiding uitvoering natuur herstel- en beheermaatregelen  
- Uitvoering natuur herstelmaatregelen onderzoeksopgaven. 

 
Op het gebied van de SNL/SKNL gaat het om: 
- Het begeleiden van aanvragers en het adviseren over aanvragen (particulier) 

natuurbeheer 
- Voorbereiding, technische hulp en controle databeheer SNL-monitoring natuurkwaliteit 
- Verantwoording beleidsprestaties waaronder de voortgangsrapportage Natuur (VRN) 
- Advisering 

 

3.9. Bundel Grond en kavelruil 

De werkzaamheden die gemoeid zijn met het beschikbaar krijgen van grond voor inrichting, zijn 
onderdeel van de integrale inrichtingsprojecten. Het faciliteren en verantwoorden van 
aankoopprocessen (concrete aankopen) zijn onderdeel van de deelprogramma’s. De provincie 
voert regie op het grondbeleid en geeft opdracht aan Prolander voor de uitvoering ervan. In 
samenwerking wordt deze uitwerking vertaald naar de grondstrategieplannen. De coördinator 
grond van de provincie en de grondstrateeg van Prolander zijn verantwoordelijk voor de centrale 
regie op grond en de grondvoorraad. Deze sturing op strategisch niveau en de centrale regie 
wordt gevoerd op de volgende zaken: 

- meerjarige verkoopstrategie 

- exploitatieplan 

- planmatige kavelruil 

- investeringskrediet grondbezit 

- liquiditeit prognose  

- inzicht aan- en verkopen (incl. pijplijn) 
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- doorontwikkeling beleid/instrumenten 

- adviesrol voor deelprogramma’s 

Advisering en programmering 

Jaarlijks verzorgt Prolander de planning en verantwoording van werkzaamheden en de inzet via 
de de PPO en de daarbij horende verantwoordings-rapportages (PPOV). Maandelijks worden 
voor de provincie financiële overzichten gemaakt (PMV). Daarnaast zijn er voortgangsoverleggen, 
programmasturing en advisering op projectoverstijgend niveau. In 2020 bouwen we het werken in 
deelprogramma’s en bundels verder uit; zowel bij Prolander intern als in de samenwerking met de 
provincie. Accent zit hierbij op de maandrapportages, waardoor sneller en vaker inzicht wordt 
gegeven in de stand van zaken en het gesprek over eventuele bijsturing tijdig is. Deze rapportages 
worden gemaakt met maximale ondersteuning vanuit onze bedrijfsystemen en worden zowel 
intern als richting opdrachtgever benut. Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met de 
provincie. 
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BIJLAGE 1: Mijlpalen en resultaten 2020 

 

Drentsche Aa 

Westersche Diep oost: obstakelvrij maken gronden, definitieve inrichtinsplannen gereed 

Westersche Diep west: inrichtingsplan gereed 

Rolderdiep: inrichtingsplan gereed 

Geelbroek: start uitvoering werkzaamheden 

Lappenvoort: inrichtingsplan gereed (samen met polder Oosterland) 

Elperstroom: inrichtingsplan/maatregelenprogramma gereed, uitwerken scenario’s en strategie 

Gasterense Diep: uitwerken stand van zaken en strategie  

Taarlose Diep/Loon: voorbereidingen voor uitvoering (uitvoering is in 2021) 

OMB/Natuur herstel/Natura-2000/Lesa’s/onderzoeken volgens afgesproken deadlines 

Uitbrengen drie nieuwsbrieven 

Aandacht voor een toekomstgerichte landbouw/vernieuwende concepten 

 

Noordwest Drenthe 

Groote Diep en Oostervoortsche Diep-Zuid: opleveren 3 quickscans voor gronden buiten het 
beekdal Broekenloop 
Oostervoortse Diep-Zuid en Peizerdiep: opleveren 2 inrichtingsplannen. Start gemaakt met 
opstellen bestek 

Veenhuizen: kavelruil afgerond 

Fochteloërveen: opleveren onderzoek Guanotrofie – Natura2000 

Fochteloërveen: opleveren hydrologische evaluatie – Natura2000, afronden onderzoek 
verfijnen compartimentering 
Hele deelprogramma Noordwest Drenthe: geactualiseerd PvA Grond gereed en in uitvoering 

 

 

 

 

Zuidwest Drenthe 

Leggelderveld: inrichtingsplan definitief; bestek gereed en aanbesteed 

Hunze 

Tusschenwater-Zuid: ondertekende kavelruilovereenkomst  

Achterste Diep: opleveren bedrijfsconcepten voor landbouw in pilot 

Zoerse Landen: plan van aanpak 

Deelgebied Noordma en Wolfsbarge start uitvoering 

Katteveen-Saksveld, Schaangedennen, Valtherdiep en Buinerveld: opleveren plannen van 
aanpak 
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Oude Willem: geheel gereed 

Veenhuizen – De Stroeten, Vledder Aa middenloop, Holtingerveld bufferzone Noordzijde : 
Plannen van Aanpak gereed  

Nabij Schaapskooi: inrichtingsplan gereed 

Ootmaanlanden: klimaatbuffer-bestek aanbesteed 

Hijkerveld: kwelscherm-bestek aanbesteed en in uitvoering 

Spier-Moraine: bestek aanbesteed 

Opstellen drie quickscans voor particulier natuurbeheer 

Afronden onderzoeken natuur herstelmaatregelen 

Opstellen maatregelenplan voor zeven gebieden – versnelde inrichting 

 

Oude Diep 

Afronding bodemonderzoek Mantingerbos 

DO, bestek en vergunningen gereed Verlengde middenraai (Mantingerzand) 

Ecohydrologisch onderzoek Mantingerzand (west van Nw Balinge) gereed 

Inrichtingsplan Mantingerzand (west van Nw Balinge gereed) 

Ecohydrologisch onderzoek Mantingerbos en Mantingerzand noord gereed 

Inrichtingsplan Matingerbos en Mantingerzand noord gereed 

Inrichtingsplan Wijsterbroek gereed 

 

Reest 

EVZ Vogelzangsewijk – Zuidwoldiger waterlossing ingericht als natuur inclusief inrichting 
voormalige vuilstort (Van Goor) 

 

Nieuwe Drostendiep 

32 ha van agrarisch gebruik vrijgemaakte grond 

 

 

 

 

 

Bargerveen 

Kavelovergang per 1 januari 2020, inclusief aktepasering 1e kwartaal 2020 

Buffer Noordoost: in uitvoering 

Buffer Zuid: planvorming afgerond inclusief PIP/Inrichtingsplan en MER-procedure 

Buffer Zuid: besteksfase gaat van start 

Buffer Zuid: aanpak verkoop ondergrond buffer zuid gereed 



PPO 2020 Drenthe 

 

25 

Interne paden en grenskade zuid in uitvoering 

Buffer Noordwest: planvorming afronden in 2020 

 
 

Bundel Natuur 

Natuur herstelmaatregelen-veldbezoeken: oplevering verslag van het veldbezoek 

Opleveren 3 habitattypekaarten  

Opleveren 2 evaluatierapporten voor 2 Natura 2000 gebieden 

Opleveren hydrologisch onderzoek Witterveld  

Opleveren onderzoek Zwarte Specht 

Opleveren voortgangsrapportage Natura 2000-herstelmaatregelen 

1 april oplevering VRN met peildatum 1-1-2020 

 
 

Bundel Grond en Kavelruil 

Exploitatieplannen opleveren 

Expertmeetings gezamenlijk organiseren 

Investeringskrediet bewaken 

Liquiditeitsprognose actueel houden 

Organisatie planmatige kavelruil  
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BIJLAGE 2: Contract-tekst 

 

De provincie Drenthe, hierna te noemen “de provincie” en de Bedrijfsvoering Organisatie 
Prolander, hierna te noemen “Prolander”;  

gelet op: 

• artikel 4 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Prolander; 

• hetgeen beschreven in de overige hoofdstukken en bijlagen van deze 
prestatieovereenkomst, met name de in bijlage 1 genoemde mijlpalen en de prestaties 
uit tabel 2.2 

• de wens om een aantal algemene afspraken te maken met betrekking tot de uitvoering 
van de beschreven prestaties; 

gaan akkoord met de afspraken in de Prestatieovereenkomst 2019 zoals in dit document 
beschreven. 

Aldus overeengekomen op 5 november 2018 en in tweevoud ondertekend, 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe, vertegenwoordigd door H.G. Jumelet, 
Prolander, vertegenwoordigd door de directeur E.M. van Everdingen. 

Artikel 1 - Duur en verlenging van de overeenkomst 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, van 1 januari 2020 en tot en 
met 31 december 2020. 

2. Voordat de overeenkomst afloopt, maken partijen voor meerjarige projecten die in de 
overeenkomst zijn opgenomen en die na 31 december 2020 doorlopen, afspraken over 
voortzetting dan wel afronding van de opdracht.  

3. Verlenging van de overeenkomst is mogelijk indien partijen dat schriftelijk overeenkomen. 

Artikel 2 - Wijziging van de overeenkomst 

1. Deze overeenkomst tussen de provincie en Prolander heeft betrekking op de 
werkzaamheden, zoals die zijn vermeld in de onder bijlage 1 genoemde mijlpalen en de 
prestaties uit tabel 2.2 . Indien er omstandigheden zijn die bijstelling van de lopende 
opdracht(en) en/of bijstelling van de jaardoelstellingen noodzakelijk maken, vindt op initiatief 
van de signalerende partij overleg plaats. 

2. Deze overeenkomst met inbegrip van de toelichting en de bijlagen, kan uitsluitend worden 
gewijzigd door middel van een document dat door Prolander en de provincie is ondertekend. 
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Artikel 3 - Verplichtingen van provincie en Proland er 

1. Voor landinrichtingsopdrachten waarop, krachtens artikel 95 lid 2 van de WILG, de 
landinrichtingswet onverkort van toepassing blijft komen partijen overeen dat Prolander de 
bestaande werkwijze handhaaft. Met deze overeenkomst geeft de provincie opdracht aan 
Prolander om deze landinrichtingsprojecten verder uit te voeren. In opdracht van de 
provincie verricht Prolander het procesmanagement en de begeleiding van de uitvoering. 
Ook fungeert Prolander als secretariaat van de landinrichtingscommissies van de lopende 
landinrichtingsprojecten op grond van de Landinrichtingswet. Prolander voert de 
projectadministratie, inclusief dossiervorming. Voor deze opdrachten blijven de 
Landinrichtingswet, de bevoegdheden van de Minister en derhalve ook het ministeriele 
mandaatbesluit van kracht. 

2. Met betrekking tot landinrichtingsopdrachten die na 1 januari 2007 zijn voorbereid en 
worden uitgevoerd volgens de WILG geeft de provincie aan Prolander opdracht om de 
volgende taken uit te voeren: grondverwerving, planvorming, procesmanagement van de 
uitvoering en het begeleiden van de uitvoering voor de in de betreffende 
opdrachtenportefeuille opgenomen opdrachten. Prolander gaat namens de provincie 
meerjarige juridische verplichtingen jegens derden aan, binnen de kaders van het 
Mandaatbesluit bestuur Prolander. Prolander voert hierbij de projectadministratie, verricht uit 
de aangegane verplichtingen voortvloeiende betalingen en int de gelden die zijn toegezegd 
door bijdragende partijen. De provincie bepaalt voor deze projecten of zij een commissie 
inricht en wat de status van de commissie is. Prolander adviseert hierover. In opdracht van 
de provincie kan Prolander het secretariaat van de commissie voeren. 

3. Partijen komen overeen dat Prolander werkzaamheden, met betrekking tot niet-wettelijke 
inrichtingsopdrachten die in uitvoering zijn, zal blijven uitvoeren. 

4. Partijen komen overeen dat Prolander alle werkzaamheden uitvoert, die voortvloeien uit de 
(inmiddels vervallen) Subsidieverordening inrichting landelijk gebied, voor zover het gaat om 
het afhandelen van nog lopende subsidies. Het betreft in ieder geval bevoorschotting, 
subsidievaststelling en sanctiebeleid, alsmede de daarbij behorende financiële administratie. 

5. Met deze overeenkomst geeft de provincie Prolander de opdracht tot aankoop, verkoop, ruil 
en overdracht van gronden in het kader van de opdrachtenportefeuille, dit alles in 
overeenstemming met het provinciaal grondbeleid, met name het Uitvoeringskader Grond. 

6. Op basis van deze overeenkomst voert Prolander transacties uit, verricht de daaruit 
voortvloeiende betalingen en de inning van gelden. Prolander voert de transactie- en 
bezitsadministratie en de hierbij behorende geldbeweging, inclusief de dossiervorming. 

Artikel 4 - Verplichtingen van de provincie 

1. De provincie stelt voor het tijdvak van deze overeenkomst aan Prolander middelen ter 
beschikking door middel van maandelijkse voorschotten tenzij in een specifieke opdracht 
schriftelijk een ander voorschotritme overeen wordt gekomen. Prolander zal op grond van 
deze overeenkomst een liquiditeitsvoorstel doen en maandelijks een verantwoording (PMV) 
verstrekken. Zolang de opdrachten niet zijn afgerekend, blijven deze middelen eigendom 
van de provincie. Eventuele tekorten en overschotten komen ten gunste en ten laste van de 
provincie. 

2. De provincie zet de capaciteit van Prolander in via opdrachten voor de uitvoering van het 
Programma Natuurlijk Platteland en het gebiedsgericht beleid in het landelijk gebied. 

3. Binnen de grenzen van het Mandaatbesluit bestuur Prolander en de daaruit voortvloeiende 
verdere bevoegdheidsverdeling is Prolander bevoegd om namens de provincie de in deze 
overeenkomst aangeduide inrichtingsopdrachten en grondverwervingsopdrachten uit te 
voeren. Dit omvat onder meer: 

a. het aangaan van verplichtingen ten laste van door de provincie ter beschikking 
gestelde financiering; 

b. het toekennen van schadevergoedingen of een voorschot daarvoor; 
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c. alle handelingen samenhangende met de aanbesteding van werken, diensten en 
leveringen; 

d. het laten verrichten van betalingen, het innen van vorderingen door Prolander; 
e. het aanvragen van voor de uitvoering noodzakelijke vergunningen en ontheffingen; 
f. het sluiten van overeenkomsten, het opstellen en ondertekenen van akten met 

betrekking tot de uitvoering van de inrichtings- en grondverwervingsopdrachten. 
g. het geven van opdrachten aan het Kadaster; 
h. het vertegenwoordigen van de provincie in herverkavelingsprocedures. 

 

Artikel 5 - Verplichtingen van Prolander 

1. Prolander heeft een inspanningsverplichting om de in deze overeenkomst gemaakte 
afspraken uiterlijk 31 december 2020 na te komen, tenzij in een concrete opdracht een 
andere datum is afgesproken; 

2. Prolander besteedt de beschikbaar gestelde middelen (uren en gelden) aan de opdrachten 
zoals die zijn omschreven in de opdrachtenportefeuille (bijlage 1); 

3. Prolander zorgt dat financiële of juridische omstandigheden die zouden moeten leiden tot 
een wijziging van de opdracht (zoals opgenomen in de overeenkomst en andere 
gebeurtenissen, die van invloed zijn op de risico’s die de provincie loopt) direct worden 
besproken met de provincie; 

4. Andere omstandigheden dan hierboven genoemd worden tijdens het periodiek overleg als 
bedoeld in artikel 7 besproken; 

5. Prolander voert een adequate financiële en projectadministratie vanuit haar 
opdrachtnemerschap; 

Artikel 6 - Risicobeleid en aansprakelijkheid 

1. Prolander zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij 
zorgvuldig en risicobewust handelen. 

2. Over risico’s die ontstaan uit taken die in opdracht van de provincie worden uitgevoerd door 
Prolander, wordt overleg gepleegd tussen de provincie en Prolander; 

3. Prolander behoudt zich het recht voor om, in overleg met provincie prioriteiten te stellen, of 
in het uiterste geval opdrachten terug te geven aan de provincie als de resultaten niet 
kunnen gewaarborgd ten gevolge van een tekort aan capaciteit. In voorkomende gevallen 
zal gekeken worden welke rechtsgevolgen en risico’s dit heeft voor derden, waaronder het 
Kadaster. Prolander zal zich inspannen om deze risico’s zo veel mogelijk te vermijden, maar 
kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het optreden van deze risico’s en de 
rechtsgevolgen hiervan. 
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Artikel 7 - Verantwoording 

1. Provincie en Prolander voeren een keer per jaar een bestuurlijk overleg over de voortgang 
en de ontwikkelingen in de opdrachten. Bij het overleg zijn van de zijde van de provincie de 
portefeuillehouder en van de zijde van Prolander in ieder geval de programmamanager 
aanwezig. De provincie voert het secretariaat van dit overleg en is gehouden om de 
agendering van dit overleg te verzorgen, ten minste 10 dagen voorafgaand aan het overleg 
de uitnodiging en agenda schriftelijk aan betrokkene te verstrekken en zorg te dragen voor 
een adequate verslaglegging. 

2. Prolander stelt twee keer per jaar een voortgangsrapportage op. Voor deze 
voortgangsrapportage wordt gebruik gemaakt van het model ‘Provinciale 
Prestatieovereenkomst Verantwoording’ (PPOV) dan wel een ander rapportageformat dat 
partijen onderling overeenkomen. De peildatum voor de eerste PPOV is 31 mei en de 
peildatum voor de eind-PPOV is 31 december. Faciliteren van sturing gedurende het jaar 
wordt verder vormgegeven met maandelijkse rapportages op niveau 
deelprogramma/bundel. 

3. Per periode vindt ambtelijk overleg plaats over de voortgang en de ontwikkelingen in de 
opdrachten, aan de hand van bovengenoemde voortgangsrapportage. Dit overleg vindt 
plaats circa 3 weken na de onder 2. bovenstaand overeengekomen peildata. 

4. De provincie voert jaarlijks, in het kader van de accountantscontrole van haar jaarrekening, 
een rechtmatigheidscontrole uit van de besteding van middelen door Prolander. Prolander 
verleent haar medewerking aan deze controle door middel van het beschikbaar stellen van 
de benodigde gegevens. 

5. Maandelijks levert Prolander de Provinciale Maandverantwoording (PMV) bij de provincie 
aan volgens de afgesproken formats. 

Artikel 8 - Aanvullende capaciteit 

1. Partijen kunnen na gezamenlijk overleg besluiten om (een deel van) de capaciteit van 
Prolander ten behoeve van de uitvoering van een opdracht al dan niet tijdelijk aan te 
wenden voor de uitvoering van een andere opdracht. 

2. Niet gebruikte uren vervallen na 31 december 2020. 
3. Indien de provincie Prolander meer capaciteit in wil zetten boven de ter beschikking 

gestelde capaciteit van 53.850 uur dan dienen betrokken partijen hierover tijdig in overleg te 
treden. Dat is in 2020 en 2021 het geval (zie hoofdtekst). Hierbij zal onder andere worden 
geregeld welke aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld om deze aanvullende 
capaciteit te kunnen leveren.  

Artikel 9 - Aansturing Kadaster 

Prolander verstrekt opdrachten aan het Kadaster betreffende de in deze overeenkomst 
genoemde diensten. 

Artikel 10 - Aanbesteding van werken, diensten en l everingen 

Het aanbestedingsbeleid van Prolander is van toepassing. De provincie is opdrachtgever en 
daarmee eindverantwoordelijke in het aanbestedingsproces. Namens de provincie verricht 
Prolander de bij het aanbestedingsproces behorende handelingen. Hierin is betrokken het 
uitgangspunt dat Prolander zelfstandig beslissingen kan nemen inzake het opstellen van 
uitvragen, begeleiden van de aanbesteding, gunningen en afhandelen van meerwerk, e.e.a. 
binnen de kaders van deze overeenkomst. Prolander heeft de wens, dat de provincie bij alle 
aanbestedingen die boven de meervoudig onderhandse drempel-waarden vallen, de 
documenten zal controleren voordat deze worden gepubliceerd.  
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Voor klachten over aanbestedingen wordt verwezen naar het klachtenmeldpunt van de 
provincie. 

Artikel 11 - Opdrachtenportefeuille 

1. Met de aan deze overeenkomst toegevoegde opdrachtenportefeuille wordt de basis gelegd 
voor het cijfermatig deel van deze overeenkomst, evenals de verantwoording hierover. Voor 
de opdrachten in deze overeenkomst zijn in tabel 2.2 prestaties uitgewerkt en in bijlage 1 
mijlpalen benoemd door de provincie en Prolander. Partijen verbinden zich tot elkaar tot het 
nader uitwerken en schriftelijk vastleggen van deze opdrachten en bijbehorende offertes. 
Hierbij worden minimaal afspraken gemaakt over: 

• inzet van uren 
• resultaten 
• afbakening 
• randvoorwaarden 
• risico’s 
• start en einddatum 
• kosten van het werk en de dekking hiervan, medefinanciers en betalingswijze 
• contactpersonen van opdrachtgever en opdrachtnemer 
• overlegstructuren 
• rapportage 

2. Indien één van beide partijen het noodzakelijk acht tussentijds de aard of omvang van 
opdrachten aan te passen, gebeurt dat conform artikel 2, schriftelijk. 

Artikel 12 - Commissies 

Lopende landinrichtingsprojecten die gestart zijn onder de Landinrichtingswet, waarvan de 
wenszitting is geweest worden door Prolander afgehandeld volgens de Landinrichtingswet. De 
desbetreffende landinrichtingscommissies blijven gehandhaafd. Vacatiegelden van 
commissiegelden maken onderdeel uit van de programmering en worden door Prolander 
uitbetaald aan de commissieleden. Het secretariaat van deze commissies inclusief 
archiefvorming wordt door Prolander ongewijzigd voortgezet. Deze archieven worden volgens 
artikel 232 Landinrichtingswet door de provincie overgedragen aan de minister van 
Economische Zaken. 

Artikel 13 - Provinciale Prestatieovereenkomst 

Vanaf het jaar 2019 wordt de Provinciale Prestatieovereenkomst jaarlijks opgesteld en 
vastgesteld zodanig dat de Provinciale Prestatieovereenkomst aansluit op de Provinciale 
begroting. 
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Artikel 14 - Slotbepaling 

Voor geschillen met betrekking tot deze prestatieovereenkomst wordt verwezen naar de 
Geschillenregeling zoals die is opgenomen artikel 21 van de Gemeenschappelijke regeling 
Prolander, die op deze overeenkomst onverkort van toepassing is. 
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BIJLAGE 3: Kader en achtergrond 

In onderstaande paragrafen wordt het wettelijke, ju ridische en financiële kader 
omschreven waarbinnen deze PPO wordt uitgevoerd. 

De WILG 
De Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) bevat regels voor de realisering van het beleid 
gericht op de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. De WILG is aangepast op de 
decentrale uitvoering van het natuurbeleid door de provincies. 

Programma Natuurlijk Platteland 
Met de afrondingsovereenkomst ILG is het ILG afgesloten en met vaststelling van het 
Natuurpact, het advies van de Commissie Jansen-2 en het Bestuursakkoord Grond ligt de 
uitvoering van natuurbeleid bij de provincies. Voor de uitvoering van het provinciaal 
plattelandsbeleid, waaronder het natuurbeleid, heeft de provincie het Programma Natuurlijk 
Platteland opgesteld. Hierin wordt de beleidsuitvoering geregeld ten aanzien van 
plattelandsdoelen. Het Programma Natuurlijk Platteland is in 2016 vastgesteld en is een 
richtinggevend beleidskader c.q. -programma voor de uitvoering van deze PPO. In het 
programma Natuurlijk Platteland ligt de focus op het platteland. Het domein van twee van de 
belangrijkste pijlers van de Drentse economie: landbouw en vrijetijdseconomie. Tegelijkertijd is 
dit de plek waar we nog veel werk hebben te verzetten op het gebied van natuur en water. De 
afgelopen jaren zijn er al veel maatregelen getroffen om de Drentse natuur uit te breiden en te 
versterken. Maar het werk is nog niet af. Belangrijke planten- en diersoorten worden nog steeds 
in hun bestaan bedreigd. Dit programma zet daarom in op verdere versterking van natuur en 
verbetering van leefmilieus. Einddoel is een Drentse natuur die voor heel lange tijd is 
opgewassen tegen effecten van buitenaf en waar de Drentse biodiversiteit veilig is. Dan is de 
waterhuishouding goed voorbereid op klimaatverandering. Dan blijft er ruimte voor een 
welvarende landbouwsector zonder dat de biodiversiteit onder druk komt te staan. Daarnaast 
gaan we samen met maatschappelijke partners ervoor zorgen dat de Drentse natuur intensiever 
kan worden beleefd en benut. We maken er slimmer gebruik van, maar wel zo dat economie en 
ecologie in balans blijven. 

Grondbeleid 
De werkzaamheden van deze PPO worden uitgevoerd binnen de in 2016 vastgestelde nota 
Grondbeleid van de provincie Drenthe en het uitvoeringskader Grond voor het PNP. 

Mandatering en volmachten 
De mandaten en volmachten zijn vastgelegd in diverse mandaat- en ondermandaatbesluiten 
van de provincies, het bestuur van Prolander en de directeur. Zij hebben betrekking op 
gebiedsontwikkeling c.q. de landinrichtingsopdrachten, grondverwerving en -vervreemding en 
het uitvoeren van subsidieregelingen. Deze mandatering maakt het mogelijk dat de directeur en 
andere medewerkers van Prolander namens de provincie besluiten nemen bij de uitvoering van 
de verschillende opdrachten. Voor elk onderdeel wordt aangegeven welke taken en 
bevoegdheden Prolander heeft en wie deze namens de provincie uit mag voeren. 

Overig beleid, wet- en regelgeving 
Naast voorgaande kaders wordt deze prestatieovereenkomst uitgevoerd met inachtneming van: 

• De Wet gemeenschappelijke regelingen, met name Hoofdstuk II aangaande regelingen 
tussen provincies; 

• De Gemeenschappelijke regeling Prolander; 

• Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Prolander, m.b.t. de bevoegdheden 
van de provincie Drenthe; 
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• Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur BVO Prolander, m.b.t. bevoegdheden 
van de provincie Groningen; 

• Het ondermandaatbesluit van en namens het bestuur aan de directeur of andere 
medewerkers van Prolander; 

• Het Organisatiereglement van Prolander; 

• Het Bedrijfsplan van Prolander; 

• De geldende dienstverleningsovereenkomsten tussen de deelnemers en Prolander; 

• Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie Drenthe. 

Liquiditeitsprognose en bevoorschotting 
Prolander heeft geen eigen middelen om de prestaties zoals overeengekomen in deze 
prestatieovereenkomst te kunnen realiseren. Om de opdrachten uit te voeren wordt door de 
provincie een voorschot verstrekt aan Prolander. Prolander verzorgt de betalingen voor de 
opdrachten die zij voor de provincie uitvoert. De basis voor dit voorschot is de 
liquiditeitsprognose en het voorschot bedraagt standaard één twaalfde deel van de totaal 
geplande uitgaven minus inkomsten derden. De voorschotten worden verstrekt in maandelijkse 
termijnen. Indien Prolander over voldoende saldo beschikt zal nul euro worden gefactureerd en 
schuift de termijn naar inzicht van Prolander door naar een andere maand. Dit wordt in de 
liquiditeitsprognose zichtbaar gemaakt. 

Onder uitgaven wordt verstaan: Prolander verricht, namens de provincie, betalingen aan derden 
(voor bijvoorbeeld aankoop en beheer van grond, facturen van aannemers en uitbetaling van 
provinciale subsidies). Onder inkomsten wordt verstaan: Prolander int, namens de provincie, 
geld van derden, waaronder de Europese Unie, die bijdragen aan de financiering van de 
opdrachten van de provincie. Het saldo van de uitgaven en inkomsten derden komt ten laste van 
het provinciale budget en wordt betaald vanuit het provinciale voorschot. 

Projectbudget  
Er kunnen geen betalingen worden gedaan voor projecten/opdrachten door Prolander indien er 
geen bestuurlijke verplichtingen (lees projectbudget) toegezegd is. Voor het vastleggen van 
nieuwe bestuurlijke verplichtingen vindt afzonderlijke besluitvorming door de provincie plaats. 
Vervolgens maakt het onderdeel uit van de afspraken van de PPO en wordt het meegenomen in 
de rapportages. Voor zover er verplichtingen worden aangegaan met een omvang van meer dan 
€ 300.000 dan dienen deze voorafgaand te worden afgestemd met de portefeuillehouder van de 
provincie. 
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