
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 12 juli 2022 
Ons kenmerk 28/5.12/2022001080  
Behandeld door team Landelijk Gebied (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Geactualiseerd programmaplan PNP 2022-2027  
Status: Ter informatie 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over het geactualiseerde programmaplan van het  
Programma Natuurlijk Platteland (PNP) van de provincie Drenthe.  
Wij hebben in 2021 een tussenevaluatie van het PNP 2016-2021 laten uitvoeren.  
U bent hierover op 26 november 2022, bij brief met kenmerk 47/5.8/2021002127, 
geïnformeerd. De aanbevelingen uit het evaluatierapport hebben wij meege-
nomen in de actualisering van dit programmaplan. 
 
Bij het realiseren van de natuurpactafspraken zijn wij nu halverwege de looptijd. 
De wereld waarin het PNP zijn beslag moet krijgen, is er sinds het aanvangsjaar 
heel anders uit komen te zien. De stikstofcrisis en de klimaatproblematiek  
hebben de urgentie van het PNP nog groter gemaakt dan die al was.  
 
In Drenthe hebben wij de afgelopen jaren al verschillende natuurherstelprojecten 
gerealiseerd, die stuk voor stuk hebben bijgedragen aan een robuust natuur-
systeem waar de hydrologie op orde is. Landelijk en provinciaal onderzoek geven 
aan dat de biodiversiteit binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zich lokaal 
lijkt te herstellen. Toch is nog lang niet bij alle soorten sprake van een gunstige 
staat van instandhouding.  
 
De grote opgaven rond stikstof, klimaat en landbouw waar Drenthe - net als de 
rest van Nederland - voor staat, zullen in de aankomende jaren steeds meer ver-
weven raken met de opgaven voor natuur en water. Die onlosmakelijke verbon-
denheid tussen beleidsterreinen maakt dat dit een goed moment is om het PNP 
te actualiseren, zodat we de huidige opgave voor natuur en water binnen de 
lopende afspraken met het Rijk scherp hebben.  
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Wat ons samen met onze partners in het landelijk gebied te doen staat, is helder: 
meer doen in een hoger tempo. Wij gaan de komende jaren verder met waar wij 
al mee bezig waren, namelijk uitvoering van de afspraken die we met het Rijk 
hebben gemaakt in het Natuurpact (2013). De taak tot afronding in 2027 van het 
NNN is daarin nadrukkelijk verbonden met nationale en internationale verplich-
tingen vanuit Natura 2000, de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en de Kader-
richtlijn Water (KRW). Omdat de waterhuishouding de basis voor natuuront-
wikkeling is, leggen wij in het PNP de verbinding met het Regionaal Water-
programma 2022-2027 waar de KRW deel van uitmaakt. Met het PNP geven wij 
daarnaast uitwerking aan de ambities in de, eveneens in 2022 geactualiseerde, 
Natuurvisie Gastvrije Natuur 2040. 
 
Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023 
Nieuw zijn de aanvullende afspraken die het Rijk en de provincies in 2021 over 
het Programma Natuur hebben gemaakt. Het daarvoor opgestelde Uitvoerings-
programma Natuur Drenthe 2021-2023 hebben wij onderdeel gemaakt van het 
PNP. Daarnaast zullen we richting 2024 afspraken maken met het Rijk over de 
tweede fase Programma Natuur 2024-2030. Dit houdt in dat we bovenop onze 
opgave tot afronding van het NNN gaan investeren in structurele kwaliteitsverbe-
tering van vooral stikstofgevoelige natuur in de provincie. Onze focus ligt op 
systeemherstel. Zo gaan we de eerste drie jaar de waterhuishouding van natuur-
gebieden verbeteren. Vanuit onze gebiedsgerichte aanpak blijven we inzetten op 
sterke verbindingen tussen opgaven voor natuur, landbouw, klimaat en water. 
We versterken de biodiversiteit zowel in natuurgebieden als daarbuiten in het 
landelijk gebied.  
 
Soortenrijk Drenthe 
Een andere opgave van het PNP is Soortenrijk Drenthe, waarvoor wij een apart 
deelprogrammaplan hebben geschreven. Hiermee richten wij ons op realisatie 
van een Basiskwaliteit Natuur in Drenthe en geven wij een extra impuls aan het 
ecologisch functioneren van het NNN. De focus bij Soortenrijk Drenthe ligt de 
komende jaren op gebieden rond het NNN, in het bijzonder rond Natura 2000. 
Ook willen wij bereiken dat bij uiteenlopende opgaven in Drenthe telkens als 
vanzelfsprekend wordt nagedacht over effecten op biodiversiteit en kansen voor 
vergroening. 
 
Uitvoering 
De afgelopen paar jaar hebben we bij Prolander meer menskracht in de uit-
voering ingezet. Dat zullen wij de komende jaren blijven doen om meer te  
kunnen doen in een hoger tempo. Daarnaast gaan wij onze financiën, grond-
instrumentarium en andere beleidsmiddelen nog slimmer en doelmatiger in-
zetten. Dit programmaplan geeft daar richting aan; de concrete uitwerking vindt 
plaats in de acht deelprogramma’s en bijbehorende deelstrategieplannen grond. 
Voor onze vertrouwde gebiedsgerichte aanpak is het belangrijk dat wij enerzijds 
komen tot nog meer focus en maatwerk en anderzijds tot versterking van inte-
graliteit.  
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Deelprogramma’s  
Dit programmaplan is een plan op hoofdlijnen tot en met het niveau van de  
strategische doelen. Voor de acht deelprogramma’s waarin wij het PNP gestalte 
geven, zijn afzonderlijke, eveneens geactualiseerde deelprogrammaplannen ge-
schreven. De doelen zijn daarin nader gespecificeerd tot het niveau van opera-
tionele doelen. Gebiedsgericht werken is maatwerk. In de deelprogrammaplan-
nen staat beschreven hoe wij daar vorm aan geven. De deelprogramma’s zijn te 
downloaden op onze website www.provincie.drenthe.nl/natuurlijkplatteland  
 
Tot slot 
De ambitie van het geactualiseerde PNP is ongewijzigd. Samen met onze partners 
in de acht deelgebieden werken wij aan klimaatbestendige, robuuste water- en 
natuursystemen in Drenthe. Een gezonde bodem, zuiver water en schone lucht 
zijn van levensbelang voor plant, dier en mens. Natuur en landschap dragen bij 
aan onze gezondheid, ons geluk en ons woongenot en vormen een fundament 
voor de Drentse economie. Wij gaan voor natuur die tegen een stootje kan, nu 
en in de toekomst. Beschermen, beleven en benutten zijn daar in balans.    
 
Het programmaplan kunt u downloaden op onze website  
www. provincie.drenthe.nl/natuurlijkplatteland. De leden van de commissies Om-
gevingsbeleid en Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie worden op woensdag 
31 augustus 20222 van 11:00-12:30 uur uitgenodigd voor een presentatie over het 
geactualiseerde PNP.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
md/coll. 
 
 


