
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 29 november 2022   
Ons kenmerk 48/4.11/2022001925 
Behandeld door team Landelijk Gebied  
Onderwerp: Aanvragen specifieke uitkering NPLG  
Status: Ter informatie  
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over twee aanvragen die wij bij het ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben ingediend voor een specifieke uitke-
ring (SPUK) ten behoeve van de transitie landelijk gebied binnen het Nationale 
Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het betreft als eerste een aanvraag voor 
een SPUK provinciale versnellingsvoorstellen voor een bedrag van € 50,2 miljoen 
voor maatregelen die worden uitgevoerd in de periode van april 2022 tot en met 
december 2024. Met dit geld kunnen wij vooruitlopend op het nog op te stellen 
Gebiedsprogramma Drenthe, maatregelen ten behoeve van natuur, landbouw en 
hydrologie al voorbereiden en uitvoeren. 
Ten tweede hebben wij € 2,4 miljoen aangevraagd voor een SPUK voorberei-
dingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders voor kosten 
die zijn of worden gemaakt in de periode april 2022 tot en met december 2023. 
 
Toelichting SPUK Versnellingsvoorstellen 
De landelijke ‘Regeling specifieke uitkering provinciale versnellingsvoorstellen’ is 
op 24 november 2022 in werking getreden. Op grond van deze regeling is budget 
voor het uitvoeren van drie versnellingsvoorstellen aangevraagd.  

− landbouw € 5.620.000,--  

− overgangsgebieden € 37.400.000,--  

− hydrologie € 7.250.000,--. 
De versnellingsvoorstellen gaan enerzijds om voorbereidende werkzaamheden 
om tot uitvoering te kunnen komen. Anderzijds om het profiteren van kansen die 
zich op dit moment al voordoen, cruciale kansen die gemist zouden kunnen wor-
den wanneer gewacht wordt tot de daadwerkelijke start van de uitvoering van 
het NPLG. 
 



 

 

1. Versnellingsvoorstel landbouw gerelateerde maatregelen  
Binnen het versnellingsvoorstel landbouw hebben wij middelen gevraagd voor 
vier landbouw gerelateerde trajecten. Onder andere voor het versnellen van tra-
jecten binnen het programma Boer Burger Natuur Drenthe. Binnen dit pro-
gramma zetten akkerbouwers, melkveehouders en gemengde bedrijven concrete 
stappen naar natuurinclusieve landbouw. De financiële middelen die hiervoor 
worden aangewend, worden ingezet voor maatregelen die bijdragen aan  
bedrijfsmanagementaanpassingen en niet-productieve investeringen op het  
gebied van biodiversiteit en landschap. Het tweede traject is de doorontwikke-
ling van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI)-aanpak. Met de KPI’s worden doe-
len concreet door hieraan streefwaarden per KPI te verbinden met een belonings-
systematiek. Een derde traject is duurzaam bodem beheer in relatie tot stikstof. 
Hiervoor willen wij met boeren gaan onderzoeken op welke manier bodembiodi-
versiteit kan bijdragen aan de vermindering van uitspoeling van stikstofverbin-
dingen. Het vierde landbouw gerelateerde traject betreft de uitbreiding van  
demonstratiebedrijven. Op deze bedrijven worden maatregelen toegepast waar-
door ammoniak en stikstofemissies (kunnen) afnemen. Andere boeren en advi-
seurs kunnen op deze bedrijven kennis en inspiratie opdoen. 
 
2. Versnellingsvoorstel overgangsgebieden   
Overgangsgebieden zijn relatief nieuw binnen het NPLG. Het zijn overwegend 
agrarische gebieden, grenzend aan Natura 2000-gebieden. Deze gebieden leve-
ren een bijdrage aan de gunstige staat van instandhouding voor behoud en  
herstel van de biodiversiteit in Natura 2000-gebieden. Systeemherstel is hiervoor 
noodzakelijk. Opgaven voor biodiversiteit, stikstof, klimaat, water en landbouw 
worden in de overgangsgebieden gelijktijdig aangepakt. Met een aantal pilots 
willen wij een eerste aanzet doen voor het inrichten van deze zogenaamde over-
gangsgebieden tussen landbouw en natuur.  
 
3. Versnellingsvoorstel hydrologisch systeemherstel 
Met hydrologisch systeemherstel wordt de waterhuishouding in en om natuurge-
bieden verder herstelt en het verbetert de kwaliteit van zowel het oppervlakte-
water als het grondwater. Het herstel zal positief doorwerken op het herstel van 
de natuur in algemene zin. Daarnaast willen wij inzetten op het verbeteren van 
de Drentse bosbodems. Hiervoor is onderzoek nodig om te kunnen beoordelen 
wat de effecten zijn van verzuren en vermesting als gevolg van onder andere 
stikstofdepositie. 
 
Naast deze Drentse versnellingsvoorstellen zijn er nog twee voorstellen die we in 
samenwerking met provincies Groningen en Friesland hebben opgesteld. Dit zijn 
de voorstellen ‘laaghangend fruit’ en ‘de route naar waardevolle landbouw-agro-
agenda’, die samen met Groningen en Friesland zijn aangevraagd. Over deze ver-
snellingsvoorstellen zullen we u apart informeren. 
 
Toelichting SPUK Voorbereidingskosten 
Tegelijkertijd is de ‘Regeling specifieke uitkering voorbereidingskosten landelijk 
gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders’ in werking getreden. Met deze 
regeling is subsidie aangevraagd voor:  

− de kosten van de voorbereiding van de versnellingsvoorstellen; 
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− de operationele kosten die zijn verbonden aan de realisatie van die versnel-
lingsvoorstellen; 

− de ontwikkeling en ondersteuning van de Realisatie Transitie Landelijk  
Gebied op basis van het NPLG; 

− de voorbereiding van maatregelen ten behoeve van PAS-melders ter versnel-
ling van het legalisatieprogramma; 

− de operationele kosten die zijn verbonden aan de realisatie van die maatre-
gelen. 

Zowel voor 2022 als voor 2023 kan per provincie € 1.200.000,-- worden aange-
vraagd.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 


