
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 15 juli 2022  
Ons kenmerk 28/5.2/2022001158 
Behandeld door team Landelijk Gebied  
Onderwerp: Inzet van Prolander voor uitvoering van Nationaal Programma  
Landelijk Gebied 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Hierbij informeren wij u over het bod van in totaal ruim € 76 miljoen aan ver-
snellingsprojecten die wij bij de minister voor Natuur en Stikstof hebben in- 
gediend in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) voor 
de periode 2022-2023. 
 
De minister voor Natuur en Stikstof heeft in het kader van het NPLG een uitvraag 
gedaan om een inventarisatie te maken van concrete projecten en voorstellen in 
gebiedsgericht werken, vooruitlopend op het totaalpakket aan maatregelen dat 
van 2024 tot 2035 gaat lopen. De vraag is of bepaalde maatregelen, vooruit- 
lopend op de gebiedsplannen, al uitgevoerd kunnen worden of dat er perspectief 
geboden kan worden en delen van de gebiedsprocessen naar voren gehaald  
kunnen worden in 2022 en 2023. Hiermee kan alvast uitvoering worden gegeven 
aan maatregelen van het NPLG voor de officiële start van 2024. Drenthe heeft, in 
afstemming met onze samenwerkende partners in het landelijk gebied, een  
voorstel ingediend met een omvang van ruim € 76 miljoen, gericht op pilots in 
overgangsgebieden rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, hydrologie 
en maatregelen die bijdragen aan toekomstgerichte landbouw, zoals de ver- 
snelling van maatregelen in het Programma Boer Burger Natuur Drenthe. Wij  
verwachten ergens in september 2022 uitsluitsel over het Drentse voorstel. 
 
Drenthe staat voor grote opgaven in het landelijk gebied. Het evaluatie- 
onderzoek dat wij naar Prolander hebben uitgevoerd, toont aan dat wij trots 
kunnen zijn op het functioneren van Prolander. Eén van de aanbevelingen is: 
“Geef Prolander de ruimte zich verder professioneel door te ontwikkelen”. Dat 
betekent ook dat wij als provincie Prolander nodig hebben als uitvoeringsorgani-
satie om deze opgaven gerealiseerd te krijgen. Hiervoor spant Prolander zich in, 
maar loopt het wel tegen grenzen aan, omdat er nog geen besluit is genomen 
over het voortzetten van Prolander na 2027. Hier wordt momenteel wel aan  
gewerkt. 
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Als provincie leggen wij met het genoemde pakket aan maatregelen een grote 
opgave neer bij Prolander. Als Prolander deze opgave voor ons moet uitvoeren, 
heeft zij extra capaciteit nodig. Door hier alvast op te anticiperen, vooruitlopend 
op de middelen die wij binnenkrijgen, bieden wij Prolander de mogelijkheid de 
capaciteit te regelen. Er wordt, vooruitlopend op de definitieve opdracht, voor 
dit moment uitgegaan van maximaal € 1.950.000,--. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 


