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G eachte voorzitter/l eden,

.Hierbij informeren wij u over het het initiatief dat wij hebben genomen voor een
gezamenlijk trainee-programma in het kader van het Uitvoeringsprogramma
Natuur Drenthe. Afgelopen voorjaar bent u geïnformeerd over het Uitvoerings-
programma Natuur Drenthe waarvoor wij een Specifieke Doeluitkering (SPUK)

van het Rijk hebben ontvangen.

ln Drenthe staan wij de komende jaren voor een grote opgave in het landelijk
gebied. Concreet gaat het hier over het realiseren van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) en het uitvoeren van het Programma Natuur. ln Drenthe
werken veel partijen met elkaar samen om hier vorm en inhoud aan te geven.
Om al deze maatregelen uit te kunnen voeren is de komende jaren veel kennis
nodig op het gebied van onder andere ecologie en (eco)hydrologie. Wij consta-
teren met elkaar dat deze kennis zowel bij onszelf als bij alle partners, maar ook
bij de adviesbureaus schaars is ten opzichte van de grote vraag, zowel binnen
Drenthe als op landelijk niveau. De vraag naar voorgenoemde kennis zal de
komende jaren alleen maar toenemen. Daar komt bij dat aanwezige kennis de
komende paar jaar voor een substantieel deèl uit de organisaties zal wegvloeien
door natuurlijk verloop (medewerkers die tegen de pensioengerechtigde leeftijd
aanzitten). Wij willen in Drenthe met onze partners een gezamenlijk traineepro-
gramma opzetten om invulling te geven aan deze kennisbehoefte om onder
andere het Programma Natuur de komende jaren uit te kunnen voeren.
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Het doel van het trainee-programma is:

- zorgen voor voldoende ecologische en hydrologische kennis voor de grote
natuuropgave in Drenthe;

- versterken van de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen de

organisaties die werken aan de natuuropgave in Drenthe.

Binnen het trainee-programma kunnen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Stichting Het Drentse Landschap, Bosgroep Noord-Oost Nederland, Provincie
Drenthe, Prolander, LTO Noord, waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap
Vechtstromen, waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa's partici-
peren.

De totale kosten per trainee bedragen ca. € 160.000,--. De provincie subsidieert
maximaal € 90.000,-- per project (bestaande uit één van de twee jaren loonkosten
trainee en de traineeopleiding). Met maximaal negen subsidieaanvragen bedraagt
het totaalbedrag € 8'10.000,--, gedekt vanuit het Uitvoeringsprogramma Natuur.
De overige financiering per project van ca. € 70.000,-- (bestaande uit één van de

twee jaar loonkosten trainee) wordt bijgedragen door de aanvrager zelf. Ook
neemt de aanvrager de overige kosten zoals interne begeleiding voor zijn re-

kening.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll.


