
Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 

Assen, 11 januari 2022 
Ons kenmerk 2/5.1/2021002417 
Behandeld door team Landelijk Gebied (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Programma Natuur gebiedsprocessen: inzet partners 
Status: Ter informatie  

Geachte voorzitter/leden, 

Wij informeren u over ons besluit tot het  verlenen van € 333.270,-- subsidie aan 
Staatsbosbeheer, aan Natuurmonumenten € 105.840,-- en Het Drentse landschap 
€ 80.136,-- voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 
2021-2023: ureninzet partners. 

De maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma, als onderdeel van complexere  
gebiedsprocessen, worden in principe door Prolander uitgevoerd. Echter in be-
paalde gevallen is daarnaast specifieke kennis en expertise van terreinbeheerders 
nodig. Met deze subsidie wordt het voor voornoemde partijen mogelijk de extra 
benodigde menskracht te werven om de benodigde kennis te kunnen leveren. 

In Drenthe staan wij de komende jaren voor een grote opgave in het landelijk  
gebied. Concreet gaat het hier over het uitvoeren van de maatregelen uit het  
Uitvoeringsprogramma Natuur. Hiervoor hebben wij van het Rijk een specifieke 
uitkering (SPUK) ontvangen. Met deze uitkering hebben wij ruimte om uit- 
voeringskosten voor maatregelen welke genoemd zijn in het Uitvoerings- 
programma Natuur te financieren. Gelet op het feit dat hier sprake is van sub- 
sidieverstrekking op basis van een door het Rijk opgestelde Regeling wordt afge-
weken van de Algemene subsidieverordening 2017 (ASV) met betrekking tot het 
toepassen van de voorhangprocedure bij de subsidieverstrekking aan Staatsbos-
beheer op grond van artikel 1.5 van de ASV.  
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Het Uitvoeringsprogramma Natuur richt zich in het bijzonder op natuurherstel in 
overbelaste stikstofgevoelige natuurgebieden. Opgave is om zowel binnen als 
buiten Natura 2000 condities te realiseren voor een gunstige of verbeterde staat 
van instandhouding van soorten en habitattypen die onder de Vogel- en Habitat-
richtlijn vallen. De maatregelen richten zich op kwaliteitsverbetering van natuur-
gebieden, hydrologische verbetering, versnelling van functiewijziging van gron-
den, maatregelen in overgangsgebieden en optimalisatie van inrichting. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
 
wa.coll. 


