
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 12 juli 2022  
Ons kenmerk 28/5.11/2022001079  
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken (0592) 36 55 55  
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Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over het Evaluatieonderzoek van de gemeenschappelijke 
regeling Prolander. Deze evaluatie naar de bedrijfsvoering van Prolander is dit 
voorjaar uitgevoerd door een extern bureau en op 8 juni jl. opgeleverd. Het on-
derzoek is op 20 juni 2022 besproken en vastgesteld in het DB Prolander. 
 

Algemene Conclusie  
De onderzoekers komen tot de algemene conclusie dat het bij Prolander goed 
loopt. “De overall indruk is dat er trots en tevredenheid heerst bij de beide pro-
vincies en bij Prolander over de wijze waarop de verhoudingen worden ingevuld 
en de afgesproken prestaties worden geleverd. Prolander wordt vaak als  
voorbeeld ook voor andere provincies genoemd hoe het werken aan de gebieds-
gerichte (natuur)opgaven op een goede en doelmatige wijze kan worden geor-
ganiseerd.” 

 
Wij herkennen ons volledig in deze conclusie. Wij zijn trots op de inzet van  
Prolander. Prolander stelt ons in staat om de doelstellingen uit het Natuur  
Netwerk Nederland te realiseren! 
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Achtergrond 
Prolander is op 1 maart 2015 als Gemeenschappelijke Regeling (GR) opgericht 
door de provincies Groningen en Drenthe als bedrijfsvoeringsorganisatie, een 
lichte GR. Prolander heeft voor de provincies de taken overgenomen van de voor-
malige rijksdienst Dienst Landelijk Gebied. Prolander geeft uitvoering aan de 
grote opgaven in het landelijk gebied zoals de realisatie van het Natuur Netwerk 
Nederland en Natura 2000-gebieden.  
Jaarlijks vertalen de provincies de beleidsopgave in een provinciale prestatie-
overeenkomst. De provincies zijn als beleidsmaker, regisseur en opdrachtgeven 
voor natuur- en plattelandsagenda eindverantwoordelijk voor het beleid en de 
uitvoering. Prolander werkt als uitvoerende partij en zet het beleid van de pro-
vincies om in concrete resultaten.  
Bij de oprichting van Prolander is afgesproken dat er tijdens iedere college- 
periode een tussenevaluatie van het functioneren van Prolander wordt uit- 
gevoerd. De eerste tussenevaluatie is in 2017 uitgevoerd, waarbij werd gecon- 
stateerd dat Prolander aan de verwachtingen voldoet. 
In de nu gehouden evaluatie is onder meer gekeken naar de mate van opvolging 
van de negen aanbevelingen uit de tussentijdse evaluatie in 2017. 
 
Evaluatievragen 
Voor het evaluatieonderzoek zijn dezelfde vragen gehanteerd als bij de evaluatie 
in 2017. Deze vragen hebben betrekking op sturing en toezicht, doeltreffend-
heid, doelmatigheid en continuïteit. Wij zijn blij dat de evaluatievragen positief 
zijn beantwoord in het rapport van Necker.  
 
Aanbevelingen 
De onderzoekers geven in het rapport een aantal aanbevelingen. De aanbeve- 
lingen moeten, volgens de onderzoekers in het licht van de algemene conclusie 
worden gezien. Die aanbevelingen hebben ook betrekking op de toekomst.  
Prolander geeft in haar aanbiedingsbrief aan dat wij vanuit een goede basis  
kijken naar een toekomst waarin er in hoog tempo grote opgaven voor het lan-
delijk gebied op ons af komen. Daar herkennen wij ons in. De staat van de ar-
beidsmarkt is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Hierop komen wij later in 
deze brief terug. Hieronder worden de belangrijkste aanbevelingen kort  
benoemd. 
 

• “Geef Prolander de ruimte zich verder professioneel door te ontwikkelen” 
Uit de evaluatie blijkt dat Prolander een professionele organisatie is. Deze con-
clusie onderschrijven wij van harte. Tegelijkertijd wordt Prolander, net als vele 
andere organisaties met de risico’s van de huidige arbeidsmarkt geconfronteerd. 
Prolander kan slechts tijdelijke contracten aanbieden en is om die reden als werk-
gever minder aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers. 
 
Het starten van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NLPG) is een risico 
met betrekking tot het verwerven en behouden van medewerkers met de nodige 
kwalificaties. De zorg is daarom dan ook meer het behoud van de professiona- 
liteit van Prolander en de ruimte die daarvoor nodig is. 
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• “Optimaliseer de financiële verantwoordingscyclus” 
In de afgelopen jaren hebben wij de financiële verantwoording van Prolander 
zien verbeteren. Op dit moment is dit voor beide provincies geen aandachtspunt. 
 

• “Neem snel een besluit over de toekomst van Prolander” 
De huidige opdracht van Prolander is primair uitvoering geven aan de realisatie 
van het Natuurnetwerk Nederland. Met Prolander hebben wij afspraken gemaakt 
over de uitvoering van deze opdracht. 
 
Prolander kan een bepalende rol spelen in de grote ontwikkelopgaven die op ons 
afkomen. Dit is bepalend voor het bestaansrecht van Prolander na 2027. Voor 
Prolander en voor ons is het wenselijk spoedig een gedegen besluit te nemen 
over de toekomst. Dit zorgt voor een solide inrichting van de bedrijfsvoering, met 
name ook in deze krappe arbeidsmarkt. Hiervoor is van belang dat op korte  
termijn vanuit het Rijk duidelijkheid komt over de vorm en de middelen bij de 
grote ontwikkelopgaves.  
 
Over de toekomst van Prolander gaan wij zorgvuldig te werk. Wij begrijpen maar 
al te goed de wens om snel duidelijkheid te geven aan Prolander; wij hebben hier 
zelf ook enorm veel baat bij. Inmiddels zijn beide provincies gestart met een  
eerste oriëntatie op de periode tot en met 2034. Met het bestuur van Prolander 
zijn wij, samen met de provincie Groningen, van mening dat Prolander ook na 
2027 bestaansrecht heeft. 
 

• “Denk na over de toekomst en werk toekomstscenario’s uit” 
De onderzoekers constateren dat vanaf de oprichting Prolander meer opdrachten 
uitvoert voor Drenthe dan voor Groningen. Dit komt bijvoorbeeld door de ver-
deling van Natura 2000-gebieden tussen beide provincies. In lijn met het door het 
bestuur reeds genomen besluit in januari 2022 zullen de provincies samen met 
Prolander kijken naar de verdeling van de kosten die recht doet aan de huidige 
en toekomstige uitvoering van opdrachten. Bij die verdeling is het zaak flexibel 
te kunnen inspelen op ontwikkelingen die zich in beide provincies voordoen. 
 

• “Denk na over de verankering van democratische controle en betrokkenheid.” 
Prolander is opgericht als bedrijfsvoeringsorganisatie waarin ons college bevoegd 
is te besluiten over de uitvoering. Wij zien op dit moment geen redenen om deze 
GR-vorm te wijzigen. 
De aankomende wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 
2022 - die qua uitwerking aan de orde komt in uw Staten - is een natuurlijk  
moment om de vraag over de verankering van democratische controle en be-
trokkenheid binnen uw Staten aan de orde te stellen. 
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Vervolg 
Mede op basis van de aanbevelingen uit deze evaluatie gaan wij aan de slag met 
een plan voor de toekomst van Prolander.  Na de zomer infomeren wij uw Staten 
hierover.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlagen: 

− Brief bestuur Prolander  

− Evaluatieonderzoek Prolander 
md/coll. 
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Onderzoeksverantwoording 
 

1.1. Inleiding en aanleiding 

In het bedrijfsplan is opgenomen dat het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Prolander 

minimaal elke collegeperiode een evaluatie behoeft.1 In 2017 heeft de eerste evaluatie plaatsgevonden. 

De algemene conclusie van deze tussenevaluatie was dat Prolander aan de verwachtingen voldoet. 

Gezien er ook de laatste periode geen signalen zijn dat de bedrijfsvoering van Prolander niet op orde zou 

zijn, is er besloten om een ‘lichte’ evaluatie uit te voeren. Dit evaluatieonderzoek is gericht op de 

ontwikkeling van Prolander ten aanzien van de gewenste prestaties en de geformuleerde 

bedrijfsdoelstellingen, en formuleert aanbevelingen voor de bestuurlijke en bedrijfsmatige aansturing 

van de gemeenschappelijke regeling (GR). Speciale aandacht is er daarbij voor de opvolging van de 

aanbevelingen uit de tussenevaluatie uit 2017.  

 

1.2. Doel en afbakening van het onderzoek  

De focus van het onderzoek ligt op het functioneren van Prolander in de periode 2017 tot en met 2021. 

De aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek uit 2017 vormen het vertrekpunt van dit 

evaluatieonderzoek. Buiten de scope van dit onderzoek vallen de externe ontwikkelingen rondom het 

nieuwe Natuurakkoord.  

 

In het bedrijfsplan Prolander is aangegeven aan welke onderdelen de evaluatie aandacht moet besteden: 

  Toetsing van het functioneren van de GR aan het beleid van de provincie ten aanzien van (de 

nota) verbonden partijen; 

  Toetsing van het functioneren van de GR aan de beleidsdoelstellingen van de provincie 

(monitoring van de bijdrage van de GR aan werking van beleid, effectiviteit en efficiency); 

  Toetsing of het bestaande beleid (ten aanzien van verbonden partijen en vakinhoudelijk beleid) 

nog wel voldoet c.q. gewenst is (evaluatie van beleid). 

 

1.3. Vraagstelling 

Voor dit evaluatieonderzoek is een elftal vragen geformuleerd. Deze vragen concentreren zich rond de 

volgende onderwerpen: sturing en toezicht; doeltreffendheid van Prolander; doelmatigheid en 

continuïteit; opvolging aanbevelingen tussenevaluatie. Deze vragen hebben we gebruikt als leidraad bij 

de gesprekken en het analyseren van de documenten. 

 

De vragen luiden als volgt: 

Hoofdvraag: 

 
1 Bedrijfsplan Prolander, p. 27. 
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Wat is de stand van zaken en de voortgang met betrekking tot de prestaties en bedrijfsdoelstellingen  

van de gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoeringsorganisatie) Prolander en tot welke ontwikkel- en 

leerpunten (in de vorm van aanbevelingen) leidt dat voor de bestuurlijke aansturing en voor de 

bedrijfsvoering van Prolander? 

 

Deelvragen: 

1. Sturing en toezicht: 

A. Is er noodzaak tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling om beter aan te sluiten bij de 

gewenste manier van werken van de deelnemers (i.c. het beleid op verbonden partijen) en 

Prolander? 

B. Is het aan Prolander verstrekte mandaat voldoende werkbaar voor Prolander? 

C. In hoeverre voldoet – in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer – de huidige operationele 

werking afgezet tegen de sturingsbehoefte bij de deelnemers en Prolander? 

D. Geeft Prolander voldoende informatie aan de deelnemers om hun eigenaarsrol en 

opdrachtgeverschap vorm te geven en (naar PS) te verantwoorden? 

 

2. Doeltreffendheid van Prolander: 

E. In welke mate heeft Prolander voldaan aan de in prestatieovereenkomsten overeengekomen 

prestaties binnen het daarvoor verstrekte mandaat, de opdrachten en de financiële middelen? 

F. Heeft Prolander voldoende oog voor relevante beleidsontwikkelingen bij de deelnemers, het 

Rijk, Europa en anderszins? 

G. In hoeverre draagt Prolander bij aan de beleidsontwikkeling bij de deelnemers (big-8)? 

 

3. Doelmatigheid en continuïteit: 

H. In welke mate is Prolander sinds de oprichting in staat gebleken en blijkt zij nu in staat te 

investeren in de doelmatige taakuitvoering en bedrijfsvoering zoals vastgelegd in de 

organisatiedoelstellingen in haar bedrijfsplan? 

I. In hoeverre kan Prolander volgens de respondenten [in de toekomst] haar taken binnen de 

financiële en personele (kwalitatief en kwantitatief) kaders uitvoeren? 

 

4. Opvolging aanbevelingen tussenevaluatie: 

J. Zijn de aanbevelingen uit de tussenevaluatie voldoende opgevolgd? 

1.4. Periode en methode 

Tussen december 2021 en februari 2022 heeft het onderzoeksteam in verschillende fasen uitvoering 
gegeven aan het onderzoek. De periode december is gebruikt voor het startgesprek en de 
documentenanalyse. De maanden januari en februari zijn gebruikt voor het voeren van negen 
gesprekken met 20 personen. Op basis van de gevoerde gesprekken en de bestudeerde documenten 
hebben de onderzoekers de rapportage geschreven. Een conceptversie van de rapportage is besproken 
met de begeleidingsgroep.   
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1.5. Leeswijzer  

Het eerst hoofdstuk schetst de aanleiding voor het evaluatieonderzoek en gaat in op de aanbevelingen 
uit het vorige evaluatieonderzoek. Het tweede hoofdstuk gaat in op Prolander als 
bedrijfsvoeringsorganisatie, de bevoegdheden van Prolander en de organisatiestructuur. De 
hoofdstukken 3 tot en met 6 gaan in op de deelonderwerpen van de geformuleerde deelvragen. In deze 
hoofdstukken bespreken we de bevindingen ten aanzien van de geformuleerde deelvragen. Hoofdstuk 3 
staat stil bij sturing en toezicht van Prolander. Hoofdstuk 4 gaat in op de doeltreffendheid van de 
organisatie. Hoofdstuk 5 heeft betrekking op de doelmatigheid en continuïteit van het functioneren van 
Prolander. In hoofdstuk 6 komen bevindingen over de aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek uit 
2017 aan de orde. Hoofdstuk 7, tot slot, bevat de aandachtpunten, conclusies en aanbevelingen van het 
onderzoek.  

1.6. Samenvattende conclusie onderzoek 

De  meegegeven evaluatievragen en ook de aanbevelingen van de tussenevaluatie, die als aanleiding 
mee zijn gegeven voor dit evaluatieonderzoek, kunnen in het algemeen positief worden beantwoord. De 
overall indruk is dat er trots en tevredenheid heerst bij de beide provincies en bij prolander over wijze 
waarop de verhoudingen worden ingevuld en de afgesproken prestaties worden geleverd. Prolander 
wordt vaak als voorbeeld ook voor andere provincies genoemd hoe het werken aan de gebiedsgerichte 
(natuur)opgaven op een goede en doelmatige wijze kan worden georganiseerd. De algemene conclusie is 
dat het gewoon goed loopt en dat er op een aantal onderwerpen wat (kleine) kanttekeningen kunnen 
worden gemaakt.  

Deze algemene conclusie wordt gevolgd door een komma.  Die komma wordt gevolgd door de 
constatering dat de omgeving in toenemende mate bewegelijk is. Op beleidsmatig vlak komt er een 
grote ontwikkelingsopgave op de provincies af, waarvan het nu nog onduidelijk is hoe het proces 
organisatorisch en financieel wordt georganiseerd, maar zeker dat Prolander in de uitvoering 
ongetwijfeld een belangrijke rol  kan vervullen. Dit gecombineerd met de zich steeds verder 
verkrappende arbeidsmarkt stelt de beide provincies en Prolander voor een grote opgave in een 
onzekere context. Het is verstandig daarmee aan de slag te gaan vanuit  het denken in scenario's en op 
basis van een dergelijke herbezinning ook tot vlotte en tijdige bestuurlijke besluitvorming te komen over 
de taken, vormgeving van de aansturing en verantwoording en toekomstige positie van Prolander.
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1. Inleiding 
In dit eerste hoofdstuk is de aanleiding voor dit evaluatieonderzoek in beeld gebracht.  

1.7. Aanleiding voor het onderzoek  

1.7.1. Oprichting van Prolander 

Op 1 maart 2015 werd de Dienst Landelijk Gebied (DLG) opgeheven en werd een deel van de taken van 
de DLG overgedragen aan de provincies. Op respectievelijk 12 mei en 30 juni 2015 besloten de colleges 
van Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe tot de oprichting van de gemeenschappelijke 
regeling Prolander.2 Prolander was op dat moment de organisatie die sinds een jaar taken uitvoerde voor 
beide provincies en onderdeel was van de ambtelijke structuur van de provincie Drenthe.3 Het besluit 
om van Prolander een gemeenschappelijke regeling te maken, vormde een vervolgstap op het een jaar 
eerder gesloten bestuursconvenant tussen beide provincies waarin is afgesproken om op het gebied van 
de voormalige DLG-taken intensief samen te werken.4 Op 23 september 2015 gaven de Provinciale 
Staten van de provincies Groningen en Drenthe op basis van art. 40 lid 2 Wgr toestemming aan de 
colleges voor de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Prolander. Daarmee werd Prolander een 
bedrijfsvoeringsorganisatie die voor de provincies Groningen en Drenthe uitvoering moest gaan geven 
aan verschillende taken in het landelijk gebied. 

1.7.2. Aanleiding voor het evaluatieonderzoek 

In het bedrijfsplan van Prolander is opgenomen dat het functioneren van de gemeenschappelijke 
regeling iedere collegeperiode moet worden geëvalueerd.5 In 2017 heeft het eerste evaluatieonderzoek 
plaatsgevonden. Globaal gezien is het evaluatieonderzoek uit 2017 positief over de ontwikkeling die 
Prolander in 2016 en 2017 heeft laten zien. Gezien het gegeven dat er ook anno 2021 geen signalen zijn 
dat Prolander niet naar behoren functioneerde, is er besloten om deze collegeperiode een licht 
evaluatieonderzoek uit te voeren over het functioneren van Prolander.  

1.7.3. Evaluatieonderzoek 2017 

Hoewel het evaluatieonderzoek uit 2017 stelt nog geen volwaardige beoordeling van het functioneren 
van Prolander te kunnen geven, is het onderzoek in de bevindingen duidelijk positief over de 
ontwikkeling van Prolander tot dan toe.6 Het onderzoek laat zien dat de betrokken partijen na de 
oprichting nog zoekende waren naar hun rol en positie en dat de sturing zich in eerste instantie meer 
richtte op inzet en inspanning dan op resultaten. Het evaluatieonderzoek uit 2017 eindigt met een 
negental aanbevelingen en deze vormen onderdeel van ons evaluatieonderzoek. De bevindingen op de 
uitwerking van deze aanbevelingen vindt u in hoofdstuk 6.   

 
2 Gemeenschappelijke regeling Prolander. 
3 Evaluatie 2016-2017 Prolander, p. 7. 
4 Gemeenschappelijke regeling Prolander. 
5 Bedrijfsplan Prolander, p. 27. 
6 Evaluatie 2016-2017 Prolander, p. 13. 



 

 
 

9 

2. Prolander als bedrijfsvoeringsorganisatie 
Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie Prolander als bedrijfsvoeringsorganisatie en gaat in op de 
bestuurlijke, juridische en organisatorische uitgangspunten in de samenwerkingsconstructie tussen de 
provincies Groningen en Drenthe. 

2.1. De gemeenschappelijke regeling Prolander 

2.1.1. De bedrijfsvoeringsorganisatie 

Sinds 1 januari 2015 voorziet de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) op basis van art. 8 lid 3 in de 
mogelijkheid tot het oprichten van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Dit is een door het college op te 
richten gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid, maar zonder geleed bestuur. Door in 
2015 Prolander op te richten, startten de provincies Groningen en Drenthe een 
bedrijfsvoeringsorganisatie van de eerste generatie.  

Kenmerkend voor een bedrijfsvoeringsorganisatie is dat het een collegeregeling is en daarmee alleen kan 
worden ingesteld door het uitvoerende bestuur, in dit geval de colleges van Gedeputeerde Staten (GS) 
van de provincies Groningen en Drenthe. Voor de oprichting van een bedrijfsvoeringsorganisatie is de 
toestemming van Provinciale Staten nodig, toestemming die slechts onthouden kan worden wegens 
strijd met het recht of het algemeen belang.7 Doordat de bedrijfsvoeringsorganisatie een collegeregeling 
is, beperken de taken van deze gemeenschappelijke regeling zich strikt tot uitvoering en is er slechts een 
zeer beperkte ruimte voor het ontwikkelen van beleid, namelijk het zogenaamde uitvoeringsbeleid. De 
memorie van toelichting bij de wijzing van de Wgr stelt dat de bedrijfsvoeringsorganisatie in het leven 
geroepen is voor taken die: "naar hun aard geen of weinig bestuurlijke aansturing en controle vragen in 
de vorm van een samenwerkingsverband met een geleed bestuur. De regering denkt daarbij aan taken 
waarbij geen beleidsmatige keuzes door de bedrijfsvoeringsorganisatie gemaakt worden (..)".8 Een 
bedrijfsvoeringsorganisatie is daarmee vooral een uitvoeringsdienst.9  

2.1.2. Bevoegdheden  

Op basis van de oprichting van Prolander als bedrijfsvoeringsorganisatie, heeft Prolander een aantal 
wettelijke bevoegdheden zoals het vaststellen van de begroting, jaarrekening en het sluiten van 
overeenkomsten op basis van de toegekende rechtspersoonlijkheid. Naast deze bevoegdheden heeft 
Prolander bevoegdheden op basis van de door de deelnemers genomen mandaatbesluiten om de 
directeur en de medewerkers van bevoegdheden te voorzien. Deze mandaatbesluiten bevatten 
bevoegdheden ten aanzien van de taakuitvoering in het landelijk gebied. In beginsel is het mogelijk om 
zowel bevoegdheden te delegeren als te mandateren aan een bedrijfsvoeringsorganisatie. Voor 
Prolander is er gekozen voor mandaatverlening. De in de mandaatbesluiten gemandateerde 
bevoegdheden blijven daardoor bevoegdheden van de colleges van Gedeputeerde Staten. Prolander 
handelt daardoor, buiten de bevoegdheden die wettelijk voortkomen uit de oprichting van de 

 
7 Art. 40 lid 2 Wgr. 
8 Kamerstukken II 2012/13, 33597, nr. 3. 
9 De Wgr stelt daar zelf in art. 8 het volgende over: "Bij de regeling waaraan uitsluitend colleges van burgemeesters 
en wethouders deelnemen, kan een bedrijfsvoeringsorganisatie worden ingesteld in het geval de regeling 
uitsluitend wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van 
uitvoeringstaken van de deelnemers." 
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bedrijfsvoeringsorganisatie, niet op basis van eigen bevoegdheden en is door acceptatie van de 
mandaatverlening directe ondergeschikte van de colleges van GS. Juridisch gezien blijft ook de 
verantwoordelijkheid bij de mandaatgever en worden de op basis van deze bevoegdheden genomen 
besluiten toegerekend aan de mandaatgever.10 De colleges kunnen immers beleidsregels voorschrijven 
en instructies geven aan de mandaatnemer.11 De colleges hebben daardoor een directe politieke 
verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht ten aanzien van Provinciale Staten voor de 
gemandateerde besluiten. 

2.1.3. Bestuur en organisatie   

Als bedrijfsvoeringsorganisatie kent Prolander een ongeleed bestuur dat bestaat uit twee leden per 
deelnemende provincie. Deze leden worden aangewezen uit het midden van de colleges van de 
provincies en hebben een zittingsduur die gelijk is aan die van het college. De leden van het bestuur 
wijzen uit hun midden een voorzitter aan.12 In de besluitvorming streeft het bestuur naar consensus en 
besluiten kunnen alleen bij unanimiteit genomen worden. De stemverhouding is niet afhankelijk van de 
financiële bijdrage van de deelnemers. De directeur van Prolander is tevens secretaris van het bestuur 
van Prolander en is eindverantwoordelijk voor de organisatie. 

Prolander kent ook een Raad van Advies. De Raad van Advies heeft geen formele positie binnen de 
organisatie en heeft ook geen bevoegdheden. De taak van de Raad van Advies is het periodiek 
overleggen met de directeur van de organisatie over de ontwikkelingen op bedrijfsvoeringsniveau. De 
Raad van Advies geeft daarnaast gevraagd en ongevraagd advies aan de colleges over de stukken uit de 
P&C-cyclus van Prolander.   

2.1.4. Taak  

Gezien de inrichting van Prolander als bedrijfsvoeringsorganisatie is het van belang om de organisatie te 
voorzien van een heldere opdracht. In de regeling voor de bedrijfsvoeringsorganisatie Prolander hebben 
de provincies Prolander een algemene opdracht meegegeven. De centrale taak voor Prolander is het 
inrichten van het landelijk gebied, het uitvoeren van grondtransacties en het beheer van gronden ten 
behoeve van natuur, landbouw, wateropgaven, infrastructurele werken, energie en recreatie.13 Het 
takenpakket van Prolander krijgt verdere invulling aan de hand van de tussen Prolander en de 
deelnemers gesloten prestatieovereenkomsten.14 Jaarlijks sluit Prolander prestatieovereenkomsten met 
beide deelnemers. Deze prestatieovereenkomsten bepalen de taken en projecten waar Prolander dat 
jaar aan moet werken.15 De prestatieovereenkomsten bevatten een inhoudelijke beschrijving van het 
werk voor Prolander in het jaar waar de prestatieovereenkomst betrekking op heeft. In het vervolg van 
dit hoofdstuk is er een uitgebreidere bespreking van de prestatieovereenkomsten en de bijbehorende 
systematiek.  

Naast de regeling, de mandaatbesluiten en de prestatieovereenkomsten kent Prolander een bedrijfsplan 
dat voorziet in een verdere uitwerking van de manier waarop Prolander dient te functioneren. Waar de 
keuze voor Prolander als bedrijfsvoeringsorganisatie de organisatie voorziet van een duidelijke, 

 
10 De Greef, R.J.M.H. (2019), Een vrije keuze tussen delegatie en mandaat bij intergemeentelijke samenwerking?, 
JBplus, nr.4. Zie ook: art. 10:1 Awb, art. 10:2 Awb. 
11 Art. 10:6 lid Awb en art. 4:81 Awb. 
12 Gemeenschappelijke regeling Prolander, art. 6. 
13 Gemeenschappelijke regeling Prolander, art. 4. 
14 Gemeenschappelijke regeling Prolander, art. 4. 
15 Gemeenschappelijke regeling Prolander, art. 4. 
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uitsluitend op de uitvoering gerichte positie, is het bedrijfsplan helder over de scheiding tussen beleid en 
uitvoering. De provincies zijn beleidsmaker, regisseur en opdrachtgever en Prolander is uitvoerder. 
Wanneer het beleid van de provincies interpretatie behoeft, dan verloopt de verdere invulling van het 
beleid altijd via de provinciale opdrachtgever.16 Daarmee liggen alle beleidsvormende fasen bij de 
provincie en is er voor Prolander buiten de uitvoering formeel gezien geen bewegingsruimte.  

Het bedrijfsplan stelt dat Prolander tevens een intermediaire positie heeft tussen beleid en uitvoering. 
Die positie vormt een voortzetting van de rol die de Dienst Landelijk Gebied vervulde. Voor zover die 
intermediaire positie betrekking heeft op de reflectie op de door de big-8 weergegeven relatie tussen 
beleid en uitvoering, is dat niet vreemd en zeker ook passend bij de rol van een uitvoeringsorganisatie. 
Wanneer die intermediaire positie echter gaat over de rol en invloed van Prolander in het proces van 
beleidsvorming en de uitvoering daarvan, dan lijkt die positionering niet overeen te komen met de 
strikte opvatting over Prolander als bedrijfsvoeringsorganisatie en de scheiding tussen beleid en 
uitvoering. Het bedrijfsplan lijkt daarmee niet geheel eenduidig over de positionering van Prolander. In 
de hoofdstuk 7 komen we daarop terug. 

2.1.5. Prestatieovereenkomsten 

Jaarlijks sluiten beide provincies een prestatieovereenkomst met Prolander om invulling te geven aan de 
concreet te realiseren resultaten op het gebied van inrichting, regelingen en verwerving.17 Op basis van 
deze prestatieovereenkomst geven de provincies via Prolander uitvoering aan het Programma Landelijk 
Gebied (Groningen) en het programma Natuurlijk Platteland (Drenthe). In de prestatieovereenkomsten 
die beide provincies sluiten met Prolander krijgen deze beleidsmatige programma's concrete invulling. 
Prolander krijgt op basis van de plannen in de prestatieovereenkomsten geld van de provincies voor de 
uitvoering.  

Binnen de grenzen van het gegeven mandaat heeft Prolander op basis van de prestatieovereenkomsten 
de bevoegdheid om de in de prestatieovereenkomsten beschreven opdrachten uit te voeren. De 
prestatieovereenkomsten geven Prolander onder meer de volgende bevoegdheden:18   

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

b. het toekennen van schadevergoedingen of een voorschot daarvoor;  

c. alle handelingen samenhangende met de aanbesteding van werken, diensten en leveringen;  

d. het laten verrichten van betalingen, het innen van vorderingen;  

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 

Omvang prestatieovereenkomsten 

De omvang van investeringen in het landelijke gebied door Prolander namens de provincie zoals 
opgenomen in de prestatieovereenkomsten tussen 2018 en 2022 laat een gestage groei van arbeidsinzet 

 
16 Bedrijfsplan Prolander, p. 12. 
17 Bedrijfsplan Prolander, p. 22. 
18 Zie beschrijving van bevoegdheden in de prestatieovereenkomsten. 
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realisatie van de begroting. De voorjaarsrapportage heeft betrekking op de eerste vier maanden van het 
begrotingsjaar, de najaarsrapportage op de eerste acht maanden.  

In de financiële verantwoording hanteren de drie partijen een systematiek waarin de bedrijfsvoering van 
Prolander op de begroting van Prolander staat en dat de inhoudelijke programma's op de begroting van 
de beide provincies staan. Hierdoor werkt men met een systeem van drie begrotingen (bedrijf 1, 2 en 3), 
om daarmee de Provinciale Staten maximale invloed te geven op de programmering en realisatie van de 
inhoudelijke programma’s. 
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3. Sturing en toezicht 
Dit hoofdstuk gaat in op het functioneren van de sturing ten aanzien van Prolander en het toezicht op de 
organisatie. Daarmee geeft dit hoofdstuk antwoord op de volgende deelvragen: 
 

1) Sturing en toezicht: 

a) Is er noodzaak tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling om beter aan te sluiten bij de 
gewenste manier van werken van de deelnemers (i.c. het beleid op verbonden partijen) en 
Prolander? 

b) Is het aan Prolander verstrekte mandaat voldoende werkbaar voor Prolander? 

c) In hoeverre voldoet – in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer - de huidige operationele werking 
afgezet tegen de sturingsbehoefte bij de deelnemers en Prolander? 

d) Geeft Prolander voldoende informatie aan de deelnemers om hun eigenaarsrol en 
opdrachtgeverschap vorm te geven en (naar PS) te verantwoorden? 

 

1a. Is er noodzaak tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling om beter aan te sluiten bij de 
gewenste manier van werken van de deelnemers (i.c. het beleid op verbonden partijen) en Prolander? 

Antwoord: nee, tenzij 

Bedrijfsvoeringsorganisatie en gebiedsontwikkeling  

De gemeenschappelijke regeling Prolander is opgericht als bedrijfsvoeringsorganisatie. De keuze voor 
een bedrijfsvoeringsorganisatie is een keuze voor een collegeregeling waarin alleen bevoegdheden van 
Gedeputeerde Staten kunnen worden overgedragen die ondersteunend of uitvoerend van aard zijn. 
Deze juridische vorm past in beginsel bij werkzaamheden die de provincies Prolander geven en vraagt 
daarom niet om een fundamentele wijziging.  

Het voordeel van het werken met een bedrijfsvoeringsorganisatie is dat er een heldere structuur voor 
aansturing en verantwoording ligt. De deelnemers geven Prolander in de prestatieovereenkomsten ieder 
jaar duidelijk omgeschreven taken en Prolander voert op basis daarvan de geformuleerde opdrachten 
uit. Aandacht vraagt echter het gegeven dat de juridische vorm bedrijfsvoeringsorganisatie de 
werkzaamheden van Prolander beperkt tot puur ondersteunende en uitvoerende opdrachten. Hoewel 
de huidige opdrachtverlening duidelijk binnen dit gestelde kader blijft, is in de gevoerde gesprekken 
gebleken dat Prolander haar opdracht graag breder zou willen formuleren. Prolander ziet vanuit de 
opgaven en de opdrachten, die volgens Prolander vragen om een integrale aanpak, voor zichzelf  een rol 
als integrale gebiedsontwikkelaar voor bredere vraagstukken dan grondaankoop ten behoeve van 
natuurontwikkeling. De beide provincies zien grote voordelen in de huidige juridische vormgeving. De 
inrichting van de planning en verantwoording in beide Staten met drie begrotingen is een slimme 
oplossing waarmee de Staten een grote mate van inzicht en controle houden over de inhoudelijke 
programma's, zonder dat de stap naar een andere juridische vormgeving dan de 
bedrijfsvoeringsorganisatie hoeft te worden gezet.  De bedrijfsvoeringsorganisatie lijkt daarmee zeker 
houdbaar. Praktische verbeterstappen zijn denkbaar bijvoorbeeld in de vorm van het mede door 
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Prolander presenteren/toelichting geven/uitleg verstrekken bij informatiesessie voor de beide Staten. 
Met het oog op de toekomst, met waarschijnlijk grotere opgaven en substantieel grotere bedragen 
vraagt de invulling echter wel om bezinning. In het hoofdstuk Conclusies zal op dit thema teruggekomen 
worden. 

1b. Is het aan Prolander verstrekte mandaat voldoende werkbaar voor Prolander? 

Antwoord: ja, mits flexibel ingevuld zoals nu. 

Mandaat  

Prolander kent verschillende mandaatbesluiten waarin de Gedeputeerde Staten van Groningen en 
Drenthe het bestuur, de directeur en de medewerkers van Prolander mandateren. In deze 
mandaatbesluiten voorzien de Gedeputeerde Staten van de deelnemers Prolander van de 
bevoegdheden om in de dagelijkse praktijk uitvoering te geven aan hetgeen de provincies van Prolander 
vragen.  

In de gevoerde gesprekken kwam naar voren dat het aan Prolander verstrekte mandaat voldoende 
werkbaar is voor de organisatie om uitvoering te geven aan de prestatieovereenkomsten. Wanneer 
Prolander opgaven of oplossingen ziet die buiten haar mandaat liggen, dan vormt het verstrekte 
mandaat niet direct een beperking. Doordat de communicatielijnen tussen Prolander en de provincies 
kort zijn, legt de organisatie in veel gevallen de situatie voor aan de provincies zodat er een besluit 
genomen kan worden en een ruimer mandaat verstrekt kan worden. Wel is aangegeven dat een 
verruiming van het mandaat tot een versnelling van werkzaamheden kan leiden.  

1c. In hoeverre voldoet – in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer - de huidige operationele werking 
afgezet tegen de sturingsbehoefte bij de deelnemers en Prolander? 

Antwoord: grotendeels goed,  

Opdracht en bewustzijn van positie 

Prolander en de beide provincies hebben sinds het vorige evaluatieonderzoek uit 2017 gewerkt aan de 
systematiek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in opdrachtverlening en verantwoording. Uit de 
gevoerde gesprekken bleek dat de opdrachtverlening via de systematiek van prestatieovereenkomsten 
Prolander van een heldere opdracht voorziet. De opdrachtverlening via de prestatieovereenkomsten 
voorziet de beide deelnemers ook van voldoende sturingsmogelijkheden.  

Met name vanuit de provincie Drenthe werd aangegeven dat het belangrijk is dat de opdrachten van 
Prolander van duidelijke kaders zijn voorzien, maar dat er soms meer dan afgelopen jaren het geval was 
tussentijdse afstemming nodig is. Om te zorgen voor eenzelfde interpretatie van de opdrachten en de 
daarbij behorende grenzen, is het van belang om te zorgen voor overeenstemming tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer over de rol en positie van Prolander in de praktijk van de uitvoering. Hoe ver gaat 
Prolander in het zelf interpreteren van opdrachten? Als een enkel voorbeeld werd genoemd het 
enthousiasme waarmee recreatieve ontsluiting van nieuwe natuur werd aangezwengeld, terwijl dat, 
nuttig en zinvol als het is, strikt genomen niet binnen de kaders van de opdracht viel. Dit is geen zwaar 
punt, maar wel een onderwerp van blijvende  aandacht en tijdige afstemming. 
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Opdrachten voor derden 

Een ander punt van aandacht is de dynamiek tussen beide opdrachtgevers en Prolander waar het gaat 
om het uitvoeren van opdrachten voor derden. Prolander heeft geen eigenstandige positie om 
opdrachten aan te nemen van derden, maar artikel 4 van de regeling voorziet wel in de mogelijkheid om 
met instemming van beide colleges taken voor derden uit te voeren. Prolander geeft vanuit een 
inhoudelijke gedrevenheid aan graag werk met werk te combineren als het gaat om opgaven in het 
landelijk gebied. De beide opdrachtgevers gaan daarbij op een licht verschillende manier om met het 
uitvoeren van opdrachten voor derden door Prolander. De provincie Groningen lijkt Prolander op dit 
gebied meer mogelijkheden te geven dan Drenthe. Het werk dat Prolander doet voor het waterschap 
Noorderzijlvest is daar een voorbeeld van. Hier kan Prolander werk met werk combineren. In de 
gevoerde gesprekken kwam echter ook naar voren dat de provincie Drenthe minder enthousiast is over 
het uitvoeren van opdrachten voor derden gezien de prioriteit van de opdrachten voor de provincie, de 
beschikbare uren en de krapte op de arbeidsmarkt. Drenthe benadrukt daarmee meer de positie van 
Prolander als uitvoeringsorganisatie van de provincie. Dit levert geen problemen op, maar het is wel 
goed transparant te zijn over deze licht verschillende benaderingen. 

1d. Geeft Prolander voldoende informatie aan de deelnemers om hun eigenaarsrol en 
opdrachtgeverschap vorm te geven en (naar PS) te verantwoorden? 

Antwoord: ja, grotendeels voorbeeldig 

Verantwoordingssystematiek  

In de gevoerde gesprekken is gebleken dat Prolander tijdig en op een volledige en juiste wijze alle 
informatie uit de verantwoordingscyclus aanlevert bij de deelnemers. De gekozen systematiek waarin 
Prolander en beide deelnemers bedrijf 1, 2 en 3 vormen, werkt goed. De bedrijfsvoering van de 
organisatie Prolander staat op de eigen begroting, terwijl de opdrachten en projecten waar Prolander 
uitvoering aan geeft op de begroting van de opdracht gevende provincie staan. Deze manier van werken 
sluit aan bij de gekozen verantwoordingsystematiek waarin Gedeputeerde Staten verantwoording 
afleggen over het door hen gevoerde en door Prolander uitgevoerde beleid. Prolander is daarmee, zo 
werd in verschillende gesprekken aangegeven, een voorbeeld van een transparant functionerende 
gemeenschappelijke regeling.  

Meerjarige opdrachten en een jaarlijkse verantwoording  

Een mogelijk punt van aandacht in de systematiek van opdrachtverlening en verantwoording is het 
verschil tussen de praktijk van meerjarige opdrachten en de jaarlijkse verantwoording. Hoewel Prolander 
werkt aan meerjarige projecten, is er een jaarlijkse verantwoording van het gebruik van financiële 
middelen. Dat maakt dat het plaatsvinden van een bepaalde transactie in december van het ene jaar of 
januari van het volgende jaar voor het werken aan een meerjarig project weinig uitmaakt. In de 
verantwoording van het gebruik van financiële middelen kan het verschil tussen december en januari 
echter tot een grote afwijking tussen raming en resultaat zorgen. Om te zorgen dat deze systematiek 
werkt, is het daarom belangrijk dat Prolander risico's op dit gebied signaleert en tijdig communiceert om 
verassingen te voorkomen. In 2020, zo kwam in verschillende gesprekken ter sprake, verliep de 
communicatie hierin niet goed en kwam de onderuitputting van middelen voor de provincie Drenthe als 
een verrassing. Het jaar 2020 vormt een uitzondering en is daarmee een incident. Desalniettemin zal dit 
thema ook in de toekomst om aandacht blijven vragen. Prolander zelf voelt wel voor het werken met 
grondexploitaties of voorzieningen voor projecten. De provincies zijn van mening dat het, met goede en 
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tijdige communicatie, prima op de huidige wijze kan. Overeenstemming over de te volgen werkwijze en 
afspraken daarover zijn een punt van aandacht voor de toekomst. 
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4. Doeltreffendheid   
Dit hoofdstuk gaat in op de doeltreffendheid van Prolander. Daarmee geeft dit hoofdstuk antwoord op de 
volgende deelvragen: 
 

2) Doeltreffendheid van Prolander: 

e) In welke mate heeft Prolander voldaan aan de in prestatieovereenkomsten overeengekomen 
prestaties binnen het daarvoor verstrekte mandaat, de opdrachten en de financiële middelen? 

f) Heeft Prolander voldoende oog voor relevante beleidsontwikkelingen bij de deelnemers, het Rijk, 
Europa en anderszins? 

g) In hoeverre draagt Prolander bij aan de beleidsontwikkeling bij de deelnemers (big-8)? 

 

2e. In welke mate heeft Prolander voldaan aan de in prestatieovereenkomsten overeengekomen 
prestaties binnen het daarvoor verstrekte mandaat, de opdrachten en de financiële middelen? 

Antwoord: goed, met gezien de complexiteit van de opgaven begrijpelijke beperkte afwijkingen 

Kundigheid in de uitvoering  

In de voor dit evaluatieonderzoek gevoerde gesprekken is bij herhaling naar voren gebracht dat 
Prolander bekwaam en vakkundig uitvoering geeft aan de afspraken in de prestatieovereenkomsten. De 
kracht van Prolander, zo werd aangegeven, is het vermogen om in het landelijk gebied te bewegen in het 
krachtenveld van verschillende belangen.  

Vertraging door corona 

De verantwoordingsdocumentatie over de prestatieovereenkomsten voor 2019, 2020 en 2021 geeft aan 
dat de realisatie van de prestatieovereenkomsten in deze jaren vertraging heeft opgelopen door de 
verstorende werking van het coronavirus. Door alle maatregelen was het nodig om zowel in de interne 
als de externe communicatie over te schakelen op digitale middelen. Het realiseren van draagvlak door 
overleg- en inspraakmomenten werd daardoor niet makkelijker. In een gesprek gaven de beide 
provincies echter aan tevreden te zijn over de manier van werken en het innovatieve vermogen van de 
organisatie om over te schakelen naar digitale manieren van werken. 

Onderuitputting en overschrijding  

In grote lijnen voldoet Prolander aan de in de prestatieovereenkomsten overeengekomen afspraken en 
zijn de deelnemers tevreden over het werk van Prolander. Gezien de omvang van de 
prestatieovereenkomsten spreekt het voor zich dat het niet altijd lukt om de afspraken voor honderd 
procent te realiseren. Een punt om op te letten is wel dat de gerealiseerde lasten voor 'grond' en 
'programma's' in de meeste jaren lager uitvallen dan de begrote lasten. Dat komt doordat het niet altijd 
lukt om alle plannen te realiseren. Met het oog op de gekozen verantwoordingssystematiek en de wens 
om onverwachte onderuitputting te voorkomen, geeft een ruime begroting echter niet altijd voordelen. 
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Gezien de financiële dynamiek tussen Prolander en de provincies vormt onderuitputting van middelen 
eerder een probleem, dan een eventuele overschrijding. 

2f. Heeft Prolander voldoende oog voor relevante beleidsontwikkelingen bij de deelnemers, het Rijk, 
Europa en anderszins? 

Antwoord: ja, met blijvend aandacht van de medewerkers voor de politieke omgeving van het werk 

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit 

Prolander heeft zowel bestuurlijk als inhoudelijk oog voor de beleidsontwikkelingen in het landelijk 
gebied en is goed op de hoogte van bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond stikstof en de plannen van het 
Rijk. Een terugkerend thema in de relatie tussen Prolander en beide provincies is echter de politiek-
bestuurlijke sensitiviteit van de organisatie. Dit is een thema dat al sinds de Dienst Landelijk Gebied een 
onderwerp van gesprek vormt. In de gesprekken kwam naar voren dat Prolander werk maakt van het 
vergroten van de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van medewerkers, door in het inwerkprogramma 
aandacht te besteden aan de bestuurlijke besluitvorming binnen de provincie en een training te 
organiseren waarin er aandacht is voor de rol van de gedeputeerde. Ook is er de laatste jaren 
vooruitgang geboekt door protocollen op te stellen voor de omgang met publiciteit.  

Hoewel Prolander werkt aan het vermogen tot politiek-bestuurlijke sensitiviteit, kwam in de gevoerde 
gesprekken bij de beide provincies dit onderwerp naar voren als een punt van aandacht. Aangegeven 
werd dat er soms meer oplettendheid nodig is ten aanzien van de politieke kwetsbaarheid van 
bestuurders. Een positieve bijdrage aan de politiek-bestuurlijke sensitiviteit, zo werd geopperd, zou 
voort kunnen komen uit het volgen van de discussies in Provinciale Staten over het landelijk gebied op 
de publieke tribune of via internet. Tevens werd onderkend dat de aard van de organisatie, als 
uitvoerder van beleid, in zekere zin altijd met zich zal meebrengen dat politiek bestuurlijke sensitiviteit 
een aandachtspunt zal zijn. Dit thema zal daarom blijvende aandacht vanuit de organisatie vragen.    

2g. In hoeverre draagt Prolander bij aan de beleidsontwikkeling bij de deelnemers (big-8)? 

Antwoord: grotendeels, met positieve stappen in de afgelopen jaren 

Beleidsvorming en de big-8 

De beleidsvorming ligt bij de provincies en de uitvoering bij Prolander. Prolander draagt daardoor in 
directe zin niet bij aan de beleidsvorming van de deelnemers. In de gevoerde gesprekken kwam echter 
naar voren dat Prolander, vanuit de kennis en ervaring in de uitvoering, de mogelijkheid ziet een grotere 
bijdrage te leveren aan de beleidsvorming van de provincies en die mogelijkheid graag zou benutten. De 
provincies gaven aan die rol voor Prolander zeker wel te zien, maar niet op voorhand te willen vergroten. 
Een belangrijke overweging daarbij is dat er genoeg werk ligt voor Prolander de komende jaren en dat 
het belangrijk is om primair te focussen op de uitvoering. Op die manier loopt de organisatie ook niet het 
gevaar in een politiek krachtenveld te komen.  

Prolander kan volgens alle partijen zeker bijdragen aan uitvoeringsgericht beleid. Het model van de big-8 
benadrukt het belang van een verbinding tussen de strategische en operationele cyclus. In die verbinding 
kan Prolander een belangrijke bijdrage leveren aan de beleidsvorming van de provincies door te zorgen 
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voor een goede feedback in de verantwoording. Ook kan Prolander op die manier de deelnemers 
voorzien van een terugkoppeling ten aanzien van de uitvoerbaarheid van het beleid.   

Een stap in de verdere ontwikkeling van deze feedback is gezet doordat Prolander sinds een jaar ook 
aanschuift bij zogenaamde benen-op-tafel-overleggen waarin verschillende uitvoerende partijen met de 
provincie om tafel zitten om op meer informele wijze de ontwikkelingen in de provincie te bespreken.  
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5. Doelmatigheid en continuïteit 
Dit hoofdstuk gaat in op doelmatigheid en continuïteit van Prolander als organisatie. Daarmee geeft dit 
hoofdstuk antwoord op de volgende deelvragen: 

3) Doelmatigheid en continuïteit: 

h) In welke mate is Prolander sinds de oprichting in staat gebleken en blijkt zij nu in staat te investeren 
in de doelmatige taakuitvoering en bedrijfsvoering zoals vastgelegd in de organisatiedoelstellingen in 
haar bedrijfsplan? 

i) In hoeverre kan Prolander volgens de respondenten [in de toekomst] haar taken binnen de financiële 
en personele (kwalitatief en kwantitatief) kaders uitvoeren? 

 

3h. In welke mate is Prolander sinds de oprichting in staat gebleken en blijkt zij nu in staat te investeren in 
de doelmatige taakuitvoering en bedrijfsvoering zoals vastgelegd in de organisatiedoelstellingen in haar 
bedrijfsplan? 

Antwoord: in voldoende mate, met kleine kanttekeningen waar goed aan wordt gewerkt 

Ontwikkeling Prolander 

Prolander is sinds de oprichting gegroeid van een organisatie die, net zoals de Dienst Landelijk Gebied, 
meer op afstand staat van de provincie, naar een organisatie die dichterbij de provincie staat. Vanuit de 
provincies is er weleens kritiek geweest op het kennisniveau van Prolander op sommige gebieden. 
Prolander pakt deze kritiek op een goede manier op en heeft laten zien zichzelf te willen verbeteren 
zodat er op een juiste wijze invulling gegeven kan worden aan de opdrachten van de provincies.  

Doelmatigheid en integraliteit 

In de gevoerde gesprekken werd aangegeven dat Prolander vraagstukken, vanuit het belang van de 
gestelde opgaven, graag integraal aanpakt. Wanneer er in de opdrachten van Prolander derden komen 
met extra vragen of potentiële opdrachten, dan wil Prolander vanuit dat genoemde belang die zaken 
graag oppakken. Deze manier van werken vergt daarmee wel goede aandacht voor een blijvend  
doelmatige taakuitvoering van de opdrachten van de provincies.  

Taakstelling geschrapt  

Vanaf de oprichting heeft Prolander een efficiencytaakstelling meegekregen voor de eerste drie jaar, van 
vijf procent. In het bedrijfsplan is al opgenomen dat deze taakstelling na de periode van drie jaar zal 
worden heroverwogen. Vanaf 2019 is de taakstelling voor Prolander geschrapt.  

Archieffunctie  

Vanuit Prolander is aangegeven dat het archiefsysteem voor de organisatie kwetsbaar is. Dit heeft te 
maken met het gebruik van het softwareprogramma Docbase door de provincie Drenthe. Prolander kan 
dit programma niet gebruiken doordat de afspraak is dat dit programma op termijn uitgefaseerd zou 
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worden. Hoewel dit voornemen al sinds 2017 bestaat werkt de provincie Drenthe nog steeds met 
Docbase. Beide organisaties werken aan een oplossing maar Prolander heeft zorgen over het tempo van 
deze ontwikkeling en het nog niet beschikbaar zijn van een adequate archiveeroplossing.   

3i. In hoeverre kan Prolander volgens de respondenten [in de toekomst] haar taken binnen de financiële 
en personele (kwalitatief en kwantitatief) kaders uitvoeren? 

Antwoord: op goede en creatieve wijze, met beperkingen door de formeel beperkte toekomstverwachting 

Personele bezetting  

Om ook in de toekomst de prestatieovereenkomsten tot uitvoering te kunnen brengen, is het nodig dat 
Prolander voldoende en gekwalificeerd personeel kan aantrekken. In verschillende gesprekken kwam dit 
terug als een punt van zorg. In de huidige arbeidsmarkt is het moeilijk voor Prolander om het juiste 
personeel aan te trekken. Om de continuïteit van de organisatie te borgen en een eventueel toekomstige 
groei van Prolander niet te beletten, zal er gekeken moeten worden naar mogelijkheden om de juiste 
mensen in de organisatie te krijgen. In de gesprekken kwam naar voren dat de mogelijkheden die er zijn, 
door de organisatie op een goede manier worden benut en dat het knap is hoe tot dusver de juiste 
mensen worden aangetrokken. Een obstakel in dit proces vormt echter de onmogelijkheid om vaste 
contracten te bieden aan medewerkers voor opdrachten met tijdelijke financiering. Dit is niet mogelijk 
vanwege de tijdelijke middelen die Prolander ter beschikking staan. Dit obstakel zou weggenomen 
kunnen worden door bestuurlijke besluitvorming over de toekomst van Prolander. In het hoofdstuk 
Conclusies zal op dit thema verder worden ingegaan.  
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6. Opvolging aanbevelingen 
evaluatieonderzoek 2017 

Dit hoofdstuk richt zich op de opvolging van de aanbevelingen van het evaluatieonderzoek uit 2017. 
Daarmee geeft dit hoofdstuk antwoord op de volgende deelvraag: 
 

4) Opvolging aanbevelingen tussenevaluatie: 

j) Zijn de aanbevelingen uit de tussenevaluatie voldoende opgevolgd? 

In het vorige evaluatieonderzoek uit 2017 zijn aan de hand van de bevindingen over de periode 2015-
2017 de volgende aanbevelingen geformuleerd:20 

1. Spreek waardering uit over wat is bereikt  

2. Handhaaf de GR-uitvoeringsorganisatie constructie  

3. Kanaliseer de ambtelijke sturing bij de provincies, geef programmaleiders voldoende positie  

4. Schrap de taakstelling, behoud een stabiele weerstandsratio  

5. Geef ruimte voor een discussie over scope, doelen, instrumenten en denk in scenario’s  

6. Blijf (versterkt) investeren in een projectmatige aanpak en bedrijfscultuur  

7. Neem risicomanagement, big-8 en rollen op in de projectmatige (GROKIT) beheersing 

8. Heroverweeg de organisatiestructuur van Prolander 

9. Maak een informatieplan en voldoe aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Inleiding 

Wij hebben kunnen constateren dat de aanbevelingen, voor zover dat in het kader van dit onderzoek 
was na te gaan, op aanbeveling 5 na, voldoende ter hand zijn genomen. We beschrijven in de volgende 
paragrafen kort wat onze bevindingen zijn.  

Waardering 

In de periode 2017-2022 heeft Prolander een nieuwe stap gezet in haar ontwikkeling. Aan de hand van 
het evaluatieonderzoek, het organisatie-ontwikkelplan en de ervaringen over het functioneren tot 
dusver, zijn de plooien in de samenwerking van de eerste jaren zo goed als gladgestreken. De relatie 
tussen de provincies en Prolander is goed en in de gevoerde gesprekken is op verschillende momenten 
vanuit de Provincies waardering uitgesproken voor Prolander. Van een startende 
samenwerkingsconstructie waarin de verschillende partijen hun plek en onderlinge verhouding zochten, 
is de samenwerking gegroeid tot een constructie waarin er meer duidelijkheid is over deze zaken.       

Juridische constructie 

 
20 Evaluatie Prolander 2016-2017. 
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In het vorige evaluatieonderzoek is de aanbeveling gedaan om GR-uitvoeringsorganisatie te handhaven. 
De provincies hebben opvolging gegeven aan die aanbeveling en de gemeenschappelijke regeling 
opereert tot dusver binnen de grenzen van de juridische constructie.  

Aansturing  

Er is de laatste jaren gewerkt aan de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. De opdrachtverlening is 
hierdoor duidelijker geworden. In de gevoerde gesprekken werd echter ook aangegeven dat er meer 
aandacht zou mogen zijn voor de opdrachtgevende rol van de provincies en dat opdrachten nog meer 
van een duidelijke afbakening voorzien zouden moeten worden. Ook werd genoemd dat het 
opdrachtgeverschap met het oog op de groei van de omvang van het werk, om meer aandacht vraagt.  

Taakstelling 

De voor de eerste drie jaar opgelegde efficiencytaakstelling van vijf procent is in 2019 geschrapt en 
Prolander kent in de periode 2016-2020 een redelijk stabiele weerstandsratio van tussen de 1,64 en 
2,85.21 

Discussie over scope, doelen, instrumentarium  

De discussie over de reikwijdte van de opdrachten en de positie van Prolander, is de laatste jaren slechts 
in beperkte mate gevoerd. In de gesprekken is aangegeven dat de opvolging van deze aanbeveling de 
komende periode aan de hand van scenario’s over de toekomst van Prolander en daaropvolgend de 
benodigde bestuurlijke besluitvorming, gestalte moet krijgen. Dit wordt door betrokkenen echt als een 
urgent vraagstuk ervaren, zowel ten aanzien van de scope van het werk van de organisatie als ten 
aanzien van het toekomstperspectief. 

Investeren in projectmatige aanpak en bedrijfscultuur 

In het organisatie-ontwikkelplan is aandacht voor projectmatig werken een punt van aandacht. De 
organisatie wil de projectmatige werkwijze behouden en verder uitrollen. Om dat te kunnen doen, was 
de toenmalige kantoorinrichting ongeschikt en was het voornemen om bij de provincie Drenthe te 
informeren of het mogelijk was om als Prolander daar plaats te nemen. Dat heeft Prolander inmiddels 
gedaan. 

Risicomanagement, big-8 en rollen in de projectmatige (GROKIT) beheersing  

Zoals onder het vorige kopje al aangeduid, is er veel aandacht voor projectmatig werken bij Prolander. 
Ook is het risicomanagement bij grote grondaankooptrajecten op orde en vervult Prolander een zinvolle 
rol in de leerrelatie tussen uitvoering en beleid. In de vorige hoofdstukken hebben we daar concrete 
voorbeelden van kunnen noemen. 

  

 
21 Zie programmabegrotingen van de betreffende jaren.  
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Organisatiestructuur Prolander  

Prolander heeft in de afgelopen twee jaar op gestructureerde wijze gewerkt aan de organisatie. Daartoe 
is een organisatieontwikkelingsplan opgesteld. De huidige organisatiestructuur voldoet volgens 
betrokkenen ook goed in de praktijk. 

Informatieplan en de AVG 

Op basis van het Informatieplan 2019-2022 en de daarbij behorende uitvoeringsplannen, heeft Prolander 
opvolging gegeven aan deze aanbeveling om een informatieplan op te stellen.  

Als organisatie heeft Prolander zich ook ingezet om te voldoen aan de eisen uit de AVG door afspraken te 
maken in de dienstverleningsovereenkomst over het gebruik van de diensten van de functionaris 
gegevensbescherming van de provincie Drenthe. Daarnaast zijn risico's in de organisatie 
geïnventariseerd, is voorlichting gegeven aan medewerkers en is een verwerkingenregister in gebruik 
genomen.  
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7. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken en worden aanbevelingen geformuleerd 
voor de toekomst.  

7.1. Conclusies 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende deelaspecten van het evaluatieonderzoek aan de 
orde geweest en is de opvolging van de aanbevelingen uit de tussenevaluatie besproken. Het beeld 
dat daaruit ontstaat, is dat de gemeenschappelijke regeling Prolander naar behoren en naar 
verwachting functioneert en dat beide deelnemers, de provincies, over het algemeen tevreden zijn. De 
in de voorgaande hoofdstukken geformuleerde punten van aandacht en de in dit hoofdstuk 
geformuleerde conclusies en aanbevelingen moeten tegen die achtergrond worden bezien. De 
mogelijkheden om de samenwerking in de toekomst te verbeteren komen niet voort uit onvrede of 
slecht functioneren van de samenwerking, maar uit de mogelijke valkuilen en kansen die worden 
gezien met het oog op de toekomst.  

7.1.1. Bedrijfsvoering en verantwoording  

  De verantwoording via de P&C-cyclus verloopt naar tevredenheid:   

Zoals de voorgaande hoofdstukken hebben laten zien, verloopt de planning en control via de 
daarvoor ingerichte cyclus naar tevredenheid. Het werken met de systematiek van bedrijf 1, 2 en 
3 werkt goed. Doordat de inhoudelijke programma's op de begroting van de provincies staan, 
sluit deze manier van werken aan bij de directe verantwoordingsrelatie tussen Gedeputeerde 
Staten en Provinciale Staten van beide provincies. De door Prolander aangeleverde informatie is 
tijdig en, naar de smaak van de provincies, van ruim voldoende niveau.  

  De jaarlijkse verantwoording van meerjarige projecten leidt in een enkel geval tot spanning:  

De meerjarige projecten bij Prolander lopen niet altijd synchroon met de jaarlijkse cyclus van de 
provincies. Het soms onvoorspelbare karakter van de lasten en baten van Prolander voor de 
uitvoering van opdrachten kan voor verschillen tussen de raming en de resultaten zorgen. 
Doordat de opdrachten waar Prolander uitvoering aan geeft op de begroting van de provincie 
staan, hebben deze verschillen ook gevolgen voor de provincies. Deze verschillen kunnen soms 
niet meer op tijd meegenomen worden in een begrotingswijziging van de provincie. De 
provincies hebben daarbij een duidelijke behoefte om tijdig op de hoogte te worden gesteld van 
de eventuele risico's en willen een tijdige informatievoorziening met betrekking tot verschillen 
tussen raming en resultaat. Met het oog op de gekozen systematiek zal dit een punt van 
aandacht blijven voor Prolander en de provincies.  

  Het aantrekken van nieuw personeel is een punt van zorg voor de toekomst: 
Het werven van nieuw personeel is door de situatie op de arbeidsmarkt een punt van aandacht. 
Tot op heden lukt het Prolander om over het algemeen het gewenste personeel aan te trekken, 
hoewel sommige vakgebieden om extra aandacht vragen. Een obstakel in het vasthouden van de 
huidige medewerkers en het aantrekken van nieuwe medewerkers, is de onmogelijkheid om 
vaste contracten te bieden, door de afgesproken eindigheid van de financiering van Prolander in 
2027. Weliswaar beseft iedereen dat er een toekomst is na de gestelde einddatum, maar dat 
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geeft geen basis voor arbeidscontracten. Een snel besluit over de toekomst van Prolander is 
daarom urgent. Hoewel de opdracht voor de realisatie van de NNN in 2027 afloopt was het in 
alle gesprekken duidelijk dat continuering van Prolander daarna zeker noodzakelijk is. In haar 
concurrentiepositie op de arbeidsmarkt heeft Prolander last van de bestuurlijke onduidelijkheid 
rond de besluitvorming over de continuering.  

  Tarieven en overhead:  

Het tarief waartegen Prolander haar werkzaamheden uitvoert is relatief hoog in vergelijking met 
commerciële partijen. Dat is verklaarbaar en kan ook heel acceptabel zijn. Prolander heeft als 
uitvoeringsorganisatie van de provincie ook iets anders te bieden dan bijvoorbeeld 
ingenieursbureaus. Prolander vertrekt niet uit een gebied na afronding van een opdracht, maar 
heeft een duurzame relatie met het landelijk gebied. Het heeft ook te maken met de afspraken 
die er zijn met de beide provincies over het doorberekenen van de provinciale lasten ten 
behoeve van Prolander. Een deel van de overhead komt bijvoorbeeld voort uit de verplicht van 
de provincies afgenomen diensten met een overhead van 50 procent op de personele kosten. De 
kosten en het uurtarief van Prolander zijn momenteel gebaseerd op een berekening van de 
overhead van 35 procent en 1300 werkbare uren per jaar. Dat is in principe geen met de markt 
concurrerende uitgangspositie. Dat hoeft het ook niet te zijn, als in overweging wordt genomen 
wat daarvoor geleverd wordt en wat de inbedding in de provincies is.   

In de gesprekken gaf een van de vertegenwoordigers van de opdrachtgevers echter wel aan daar 
soms tegenaan te hikken en zichzelf de vraag te stellen of er soms niet beter uitgeweken kan 
worden naar een commercieel bedrijf. Hoewel de vergelijking nooit helemaal op zal gaan gezien 
de unieke positionering en profilering van Prolander, blijft dit alleen daarom al een 
aandachtspunt, zodat voor eenieder scherp is waar de tarieven vandaan komen en op gebaseerd 
zijn en wat er voor geleverd wordt.  

7.1.2. Positie en taakopvatting Prolander 

  Het bedrijfsplan en de inrichting van Prolander als bedrijfsvoeringsorganisatie zijn niet voldoende 
eenduidig over de positie van Prolander:  

Het bedrijfsplan spreekt over een intermediaire positie voor Prolander. In verschillende 
interviews werd het bedrijfsplan genoemd als basis voor een breed mandaat en een brede 
taakopvatting voor Prolander. Vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoeringsorganisatie bestaat 
deze intermediaire positie echter niet.  In de praktijk levert dit geen problemen op, maar is het 
wel goed hier nog eens scherp naar te kijken, zodat er geen verschillende verwachtingen 
ontstaan. 

  Prolander ziet vanuit de opgaven  een bredere taakopvatting:  

Aansluitend bij de vorige conclusie kan gesteld worden dat Prolander vanuit de opgaven een 
bredere taakopvatting ziet. Prolander heeft de ambitie, juist om zo goed mogelijk aan de 
gestelde opgaven te voldoen,  om wat  meer een integrale en regisserende gebiedsontwikkelaar 
te zijn en ook graag meer inbreng te kunnen leveren vanuit de ervaring in de uitvoering bij de 
beleidsvorming van de provincies. Deze ambities komen voort uit een inhoudelijke gedrevenheid 
en het doelmatig willen werken. In het kader van het gesprek over de toekomst van Prolander, 
de taakopvatting, de scope van het werk en de nieuwe opgaven voor de natuur en het landelijk 
gebied, zal het gesprek hierover moeten worden gevoerd tussen de beide provincies en 
Prolander, zodat ook in de toekomst voor eenieder helder is op welke wijze het werk van 
Prolander wordt gepositioneerd. 
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7.1.3. Democratische legitimatie  

  Democratische legitimatie is een blijvend aandachtspunt:  

Prolander functioneert naar behoren en iedereen is over het algemeen tevreden. Vanuit de 
Provinciale Staten van de provincies is er, vanuit tevredenheid over de uitvoering, niet veel 
politieke aandacht voor Prolander. De verwachting is echter dat de thema’s natuur, 
gebiedsontwikkeling en het landelijk gebied de komende jaren belangrijker zullen worden en dat 
er maatschappelijk gezien meer aandacht voor deze onderwerpen zal zijn. Deze verwachting 
komt voort uit de extra financiële middelen die de rijksoverheid beschikbaar stelt voor onder 
andere de stikstofproblematiek. De combinatie van meer budget en meer maatschappelijke 
aandacht werpt de vraag op of er in de huidige constructie genoeg democratische 
controlemogelijkheden zijn voor de Staten om grip te houden op de ontwikkelingen.  

Hoe groter de opdrachten en budgetten voor Prolander worden, hoe eerder 
uitvoeringsactiviteiten in het vaarwater komen van beleidsvorming. Gezien een 
bedrijfsvoeringsorganisatie als Prolander in beginsel alleen uitvoering zou moeten geven aan 
beleid-neutrale opdrachten, ontstaat bij een groei van de omvang van de opdrachten het gevaar 
dat Prolander de jas van bedrijfsvoeringsorganisatie niet meer past.  

In de gevoerde gesprekken is dit herhaaldelijk een punt van gesprek geweest. Daarin werd 
gewezen op de directe verantwoordings- en controlelijn die er in de huidige constructie is tussen 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Doordat de inhoudelijke programma's op de 
begroting staan van de provincies, zitten Provinciale Staten als controlerende partij bovenop het 
door Gedeputeerde Staten gevoerde beleid. Wanneer, in een alternatieve situatie, echter 
gekozen zou worden voor de oprichting van een gemeenschappelijke regeling die zich ook op 
beleid richt, dan zijn er weliswaar meer checks en balances zoals een algemeen bestuur met 
leden uit de Provinciale Staten, maar komt het gevoerde beleid tegelijkertijd verder van de 
Provinciale Staten af te staan. Hoewel de bedrijfsvoeringsorganisatie een constructie is zonder 
de controlerende functie van een algemeen bestuur, geeft de door de beide provincies met 
Prolander gekozen invulling (drie begrotingen, inhoudelijke programma’s in de beide Staten) 
directe volksvertegenwoordigende betrokkenheid. De keuze voor een meer omvangrijke 
gemeenschappelijke regeling geeft daarom niet automatisch meer democratische controle 
vanuit Provinciale Staten. 

De democratische legitimatie kan mogelijkerwijs een punt van aandacht worden op het moment 
dat er door toenemende middelen een toenemende aandacht vanuit Provinciale Staten voor de 
uitvoering in het landelijk gebied zal zijn. Op dat moment zal het belangrijk zijn om de grens 
tussen beleid en uitvoering goed te bewaken, terwijl deze grens juist in dat geval misschien 
minder scherp zal zijn. Op zijn minst is het daarom zinvol in het kader van de discussies over de 
toekomst van Prolander nog een keer expliciet bij de beide Staten na te gaan in hoeverre men de 
huidige concretisering van betrokkenheid vindt voldoen.  
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7.1.4. Bestuurlijke besluitvorming  

  Er is een toenemend verschil in de omvang van de opdrachten voor Groningen en Drenthe:  

Vanaf de oprichting voert Prolander meer opdrachten uit voor Drenthe dan voor Groningen. Dit 
komt bijvoorbeeld door de verdeling van natura-2000 gebieden tussen beide provincies. Waar 
deze verhouding eerst meer 60/40 (Drenthe/Groningen) was, lijkt de verhouding zich voor 2022 
en verder eerder richting de 80/20 te bewegen.22 Door de verschillende partijen is uitgesproken 
dat dit verschil in omvang in beginsel niet problematisch is, maar dat het voor de toekomst wel 
een punt van aandacht is. Waar het gaat om het dragen van de overheadkosten voor de 
bedrijfsvoering van Prolander zullen beide provincies wellicht moeten kijken naar een nieuwe 
verdeling. In de bestuursvergadering van januari 2022 is er reeds aandacht geweest voor dit 
punt. 

  Er ligt nog geen bestuurlijke besluitvorming over de continuering van Prolander: 

Het idee heerst dat 2027 het einde zou kunnen betekenen voor Prolander als 
gemeenschappelijke regeling. Het einde van Prolander ligt echter statutair gezien niet vast, 
alleen de financieringsafspraken voor de NNN lopen in 2027 af. Vooralsnog ontbreekt het aan 
bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van de toekomst van Prolander, terwijl daar wel 
behoefte aan is.  

7.2. Aanbevelingen  

Op basis van de geformuleerde conclusies is een aantal aanbevelingen te formuleren. De aanbevelingen 
richten zich zowel op Prolander als organisatie als op de bestuurlijke constellatie rond Prolander. 

  Geef Prolander de ruimte zich verder professioneel door te ontwikkelen:  

In de afgelopen jaren zijn goede stappen gezet en is op adequate wijze gewerkt aan 
aanbevelingen uit eerdere evaluaties. Verstoor dat proces niet, maar versterk juist de positie van 
Prolander als bedrijfsvoeringsorganisatie. Met Prolander hebben de beide provincies ‘goud’ in 
handen.  

Thema’s in de verdere professionalisering kunnen zijn: 

 Het benchmarken van (de verhoudingen in) de kostprijs, overhead en het uurtarief. 

 Aandacht besteden aan omgevingsbewustzijn en politiek bestuurlijke sensitiviteit. 

 Ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers binnen Prolander en in samenspel met 
de ‘moederorganisaties’.  

 Het kunnen bieden van vaste arbeidscontracten door Prolander. 

 Transparante en tijdige voortgangsrapportages. 

 Betrokkenheid vanuit uitvoeringskennis bij het ontwikkelen van uitvoeringsbestendig 
beleid. 

  Optimaliseer de financiële verantwoordingscyclus:  

 
22 Zie urenverdeling in de tabel op pag. 11 in H2 voor 2022. 
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Met het oog op de soms voorkomende verschillen tussen de raming en de uitkomsten van 
meerjarige projecten bij Prolander, is het aan te bevelen te onderzoeken hoe deze 
verantwoording (nog) transparanter gemaakt kan worden: verken de mogelijkheid om met 
meerjarige grondexploitaties of voorzieningen te gaan werken. Of onderzoek of er 
mogelijkheden zijn om de systematiek van tussenrapportages en tijdige tussentijdse 
informatieverstrekking uit te breiden, zodat mogelijke spanningen kunnen worden voorkomen.  

  Neem snel een besluit over de toekomst van Prolander:  

De voornaamste opdracht van Prolander is nu het uitvoering geven aan de realisatie van het 
Natuurnetwerk Nederland. De organisatie heeft tot 2027 voor de uitvoering van deze opdracht. 
Hoewel deze opdracht in 2027 naar alle waarschijnlijkheid afloopt, zijn de gesprekspartners in dit 
onderzoek het eens over het feit dat dit niet het einde van Prolander zal betekenen. Er liggen 
meer dan genoeg opdrachten in Groningen en Drenthe om Prolander ook na 2027 van nieuwe 
opdrachten te voorzien en Prolander een rol van betekenis te geven. Mede met het oog op de 
tevredenheid over het functioneren van Prolander zou het daarom verstandig zijn om niet te 
lang te wachten met het nemen van een beslissing over de toekomstige rol van Prolander. Het 
nemen van een besluit kan bestuurlijke duidelijkheid brengen over de toekomstige rol van 
Prolander. Daarnaast kan het de organisatie helpen om meer zekerheid te bieden aan de huidige 
werknemers en zal het mogelijkerwijs kunnen helpen in het verwerven van het benodigde 
personeel in de toekomst.  

  Denk na over de toekomst en werk toekomstscenario's uit: 

Er komen veel nieuwe (transformatie) opgaven op het landelijk gebied af en een grote 
hoeveelheid investeringsmiddelen van de rijksoverheid. Met alle onzekerheden die er zijn over 
de concrete invulling en organisatie daarvan, is het verstandig te werken met een aantal 
verschillende scenario’s. Neem daarbij als variabelen mee breedte en integraliteit van de 
(transformatie) opgaven; omvang, beschikbaarheid van en verantwoordelijkheid voor 
geldmiddelen; de situatie op de arbeidsmarkt én de rol en scope van Prolander en de beide 
provincies.  

Specifieke aandacht kan er daarbij zijn voor de volgende zaken: 

 Of en zo ja in welke mate Prolander zich meer richting gebiedsontwikkeling moet 
bewegen. In het kader van het gesprek over de toekomst van Prolander, de 
taakopvatting, de scope van het werk en de nieuwe opgaven voor de natuur en het 
landelijk gebied; voer het gesprek daarover tussen de beide provincies en Prolander. 

 Welk soort opdrachten hebben de provincies op het oog voor Prolander na 2027 en in 
welke mate het daarbij nodig is om Prolander wat meer beleidsvrijheid te geven of nog 
sterker te betrekken in het proces van beleidsvorming.  

 De verhouding tussen de omvang van de opgaven en opdrachten van de beide 
provincies. 

  Denk na over de verankering van democratische controle en betrokkenheid:  

Overweeg verschillende routes daarvoor: wijziging regeling, uitgebreidere projectprogrammering, 
informatievoorziening richting Staten. Op zijn minst is het zinvol in het kader van de discussies over 
de toekomst van Prolander om nog een keer expliciet bij de beide Staten na te gaan in hoeverre men 
de huidige concretisering van betrokkenheid vindt voldoen. 








