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Geachte voorzitter/leden, 

Hierbij informeren wij u over en ontvangt u de provinciale Prestatieovereenkomst (PPO) 2021 tussen 

de provincie en Prolander. 

In de PPO staan de werkzaamheden die Prolander in 2021 voor de provincie Drenthe in het kader 

van het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) gaat uitvoeren. Het gaat om werkzaamheden om het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) via functieverandering en inrichting, natuurherstelmaatregelen, 

monitoring, (agrarisch) natuurbeheer en landbouwstructuurverbetering te realiseren. 

De PPO staat ook op de site van de provincie, via deze link komt u bij het document terecht 

www.provincie.drenthe.nl/natuurlijkplatteland. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

, voorzitter , secretaris 

md/coll. 

www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/natuurlijkplatteland/
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Voorwoord 

Voor u ligt de prestatieovereenkomst 2021 (PPO) tussen de provincie Drenthe als opdrachtgever 

en Prolander als opdrachtnemer. De realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in 

Groningen en Drenthe, is de belangrijkste opdracht van Prolander. Dat doen we in een landelijk 

gebied waar alles samenkomt: van de mondige burger tot voedselproductie, van waterberging tot 

ruimte voor recreatie in natuurgebieden. Prolander ontwikkelt en realiseert projecten samen met 

bewoners, gebruikers en stakeholders. In de hoofdtekst wordt aangegeven wat de activiteiten, 

euro’s en uren van 2021 zijn, met een doorkijk tot en met 2024. Onderstaand wordt kort de context 

geschetst van deze PPO. 

Vanaf medio maart 2020 is corona een prominente factor die ons werk beïnvloedt. Dat zal ook in 

2021 het geval zijn, al is op dit moment nog onduidelijk hoe dan. Thuiswerken tenzij, digitaal 

vergaderen en veldbezoeken organiseren met 1,5 m zijn in de loop van 2020 ‘gewoon’ geworden. 

Ook ontwikkelen we andere manieren van communicatie met de streek als alternatief voor 

bijvoorbeeld schetssessies of bewoners-bijeenkomsten met soms veel meer dan honderd 

bezoekers. Het werk gaat door, maar anders. Niet per definitie langzamer overigens: er is ook 

winst mogelijk, bijvoorbeeld doordat digitaal vergaderen een heel andere discipline heeft 

opgeroepen. 

De uitdaging om de stikstofuitstoot terug te brengen, heeft op de onderliggende PPO 2021 geen 

effect gehad. Daarvoor is het nu te vroeg. Wel is duidelijk dat er grote ontwikkelingen op de 

provincies (en Prolander) afkomen, waaronder naast de gebiedsgerichte aanpak Stikstof zeker 

ook het nieuwe landelijke Programma Natuur. Dat betekent voor alle betrokken partners de 

komende jaren veel werk. En juist daarom is het van belang om werkzaamheden die op korte 

termijn kunnen worden uitgevoerd niet naar achteren te schuiven.  

In het verlengde daarvan: de provincie heeft een zeer stevige extra inzet voor 2021 tot en met 

2023 afgesproken bovenop de reguliere uren-omvang die Prolander kan leveren. Daarmee wordt 

invulling gegeven aan bedoelde mogelijkheid op korte termijn vol in de actie te blijven, na de 

stevige extra aanzet die in 2020 al is gegeven met voor dat jaar 8.000 uur extra vanuit de provincie 

Drenthe. In samenspraak tussen Drenthe en Prolander is nog nadere detaillering nodig om te 

zorgen dat de organisatie Prolander in staat wordt gesteld om deze extra omvang te ‘managen’. 

Tot slot is het positief om te zien dat de investeringen in de afgelopen jaren in voorbereidende 

werkzaamheden nu resultaat opleveren: in veel deelprogramma’s wordt steeds meer ‘geoogst’. 

De oppervlakte die we per jaar als ingerichte NNN opleveren, neemt toe ten opzichte van wat 

eerdere jaren haalbaar was. 

Dit betekent dat er alle reden is om met vertrouwen uit te zien naar 2021, een jaar waarin provincie 

en Prolander in samenwerking de in de PPO afgesproken doelen zullen realiseren. Inclusief een 

stevige extra omvang van het ‘peloton’ waarmee Prolander aan de slag zal zijn voor een 

toekomstbestendige inrichting van Drenthe.  
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Inleiding en samenvatting 

In Drenthe wordt vanuit acht deelprogramma’s van het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) en 

de opdrachtbundel natuur en de bundel grond en kavelruil gewerkt. Binnen deze deelprogramma’s 

wordt nauw projectmatig samengewerkt tussen de provinciale deelprogrammaleider en de 

projectleider van Prolander, inclusief de vele andere betrokkenen die in beide organisaties en bij 

de gebiedspartners actief zijn in de projecten. Deze samenwerking op deelprogrammaniveau 

vormt de basis van de PPO: de provinciale deelprogrammaleider omschrijft in een uitvraag de te 

behalen doelen, de projectleider van Prolander stelt vervolgens in samenwerking met de 

deelprogrammaleider en de gebiedspartners een offerte op; alle offertes samen vormen de 

concrete inhoud van de PPO.  

De acht deelprogramma’s in Drenthe zijn: Drentsche Aa, Noordwest Drenthe, Hunze, Zuidwest 

Drenthe, Oude Diep, Reest, Nieuwe Drostendiep en Bargerveen. Per gebied worden concrete 

plannen opgesteld en prestaties vastgelegd over de inzet qua uren en financiële middelen voor 

de opdrachten voor 2021, inclusief een meerjarendoorkijk tot en met 2024. Zo worden 

bijvoorbeeld in de Drentsche Aa in 2021 inrichtingsplannen gemaakt ten behoeve van de 

uitvoering in 2022 en 2023; en zal Geelbroek na het opstellen van een schaderegeling worden 

uitgevoerd. In het Natura2000-gebied Fochteloërveen in Noordwest Drenthe staan door lekkende 

kades in combinatie met extremen in klimaat instandhoudingsdoelen onder druk. Onder de 

noemer Fochteloërveen Toekomstbestendig is een herstelplan in voorbereiding en wordt ernaar 

gestreefd middelen bijeen te brengen, bijvoorbeeld via een EU-LIFE subsidie. In de Hunze start 

bijvoorbeeld in 2021 in de Noordma de uitvoering  en zullen voor de Bronnegermaden en het 

Achterste Diep de inrichtingsschetsen opgeleverd worden. En zo zal in het Bargerveen in 2021 

de EVZ Koelveen opgeleverd worden en de besteksfase in de zuidelijke buffer starten. 

Naast het werk in de omschreven deelprogramma’s, speelt Prolander bij het realiseren van de 

natuurherstelmaatregelen, natuurbeheer en monitoring een belangrijke rol door aanvragen voor 

de omvorming van landbouw naar natuur via de SKNL door particulieren te begeleiden.   Om de 

doelen van het PNP te realiseren, is beschikbaarheid van de grond essentieel. Naast particulier 

beheer en aankoop ter plaatse, wordt binnen de bundel grond ingezet op het verkrijgen van 

ruilgrond. Ruilgrond is de basis om de als natuur begrensde grond te verkrijgen en vervolgens in 

te richten en tegelijkertijd de landbouw perspectief te bieden. Op de huidige grondmarkt is het 

noodzaak samen met de provincie en gebiedspartners de maximale creativiteit op te zoeken, 

zoals planmatig kavelruil.  

In het kader van de PPO 2021 heeft opdrachtgever Drenthe verzocht te onderzoeken wat nodig 

is qua middelen en menskracht om de NNN-opgave te realiseren. Net als in 2020 gaat het niet 

om een beschikbaarheidsplanning gebaseerd op de regulier beschikbare 53.850 uur, maar een 

behoefteplanning. Hierbij is gekeken naar alle mogelijkheden om het NNN in Drenthe sneller te 

realiseren. Het oppakken van alle mogelijkheden die zich in de gebieden voordoen, is een 

ontwikkeling die door de gebiedspartners wordt toegejuicht.  

In 2020 zijn op deze wijze reeds 8.000 uur extra gemaakt en voor 2021 was vanuit de PPO 2020 

reeds 4.000 extra toegezegd. Het neveneffect van de extra uren in 2020 is dat er een bredere 

versnelling is ontstaan in de voortgang in de deelprogramma’s. Er wordt immers meer tegelijkertijd 

opgepakt in plaats van het meer volgtijdelijk organiseren van werkzaamheden. De ingezette 
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versnelling in 2020 zorgt er nu aldus voor dat ook de komende jaren een hogere ureninzet wordt 

verwacht. Vanaf 2024 wordt een afname verwacht omdat dan steeds meer gebieden gereed 

gemeld kunnen worden. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 zijn in totaal 35.953 extra uren 

benodigd (zijnde € 3,5 miljoen euro) bovenop de extra 12.000 uren (zijnde € 1,3 mln euro) die 

voor 2020 en 2021 reeds via de PPO 2020 zijn toegezegd.  

Namens de provincie maakt Prolander in de periode 2021 tot en met 2024 in totaal meer dan 535 

hectare beschikbaar voor inrichting (inclusief particulier beheer), realiseren we in dezelfde periode 

323 hectare ingerichte NNN. In 2021 investeren we in totaal ruim € 27 miljoen in het landelijk 

gebied van Drenthe. Voor een deel van deze investeringen worden (Europese) subsidiemiddelen 

benut, zoals EU-POP3 en EU-LIFE. Door Prolander worden de middelen aangevraagd en wordt 

de naleving van de subsidievoorwaarden, correcte verantwoording en declaraties verzorgd.  

Prolander zet zich in het landelijk gebied tevens in om kavelruilen te realiseren, ten behoeve van 

de landbouw, of voor de landbouw in combinatie met natuurontwikkeling. In samenspraak met de 

provincie blijft Prolander zoeken naar meekoppelkansen met het programma ‘Toekomstgerichte 

landbouw’ van de provincie. Om in 2027 het NNN in Drenthe te kunnen afronden, moet er nog 

ongeveer 2.800 hectare grond beschikbaar komen voor inrichting. Tegelijkertijd is het essentieel 

dat de landbouw toekomst heeft én houdt in het landelijk gebied van Drenthe.  

Voor 2021 zetten we in op het sluiten van overeenkomsten ten behoeve van 140 hectare 

particulier beheer, 485 hectare via verwerven ter plekke en 205 hectare verwerven ruilgrond. Het 

zijn ambities, omdat we afhankelijk zijn van anderen om via onderhandelingen tot deze resultaten 

te komen. Deze aanpak met stevige inzet, maatwerk en creativiteit, wordt in de breedte van de 

deelprogramma’s toegepast. Met nagenoeg elke hectare van de resterende NNN opgave van 

2.856 zijn we “aan de slag”. Op basis van de plannen in deze PPO voor 2021 – 2024 zou het in 

de periode na 2024 gaan om een restantopgave voor heel Drenthe van 4.265 hectare. 

Op deelprogramma-overstijgend niveau werkt Prolander samen met de provincie aan de 

doorontwikkeling van onze werkwijze en het beschikbare instrumentarium waarbij in tijden van 

Corona ook meer gebruik wordt gemaakt van digitale mogelijkheden. Om deze doorontwikkeling 

en de bijbehorende intensieve samenwerking met de provincie te ondersteunen, worden 

bijeenkomsten georganiseerd om gezamenlijk te leren en te ontwikkelen. 

De plannen per deelprogramma worden in hoofdstuk 1 omschreven. In hoofdstuk 2 worden 

concreet in getallen de doelstellingen en ambities toegelicht, het gaat hierbij vooral om de in te 

richten hectares, SKNL, te verwerven en te ruilen in de jaren 2021 tot en met 2024. Hoofdstuk 3 

geeft op deelprogrammaniveau een toelichting over de benodigde arbeidsinzet in uren. De 

financiering van inrichting en grond (euro’s) worden in hoofdstuk 4 toegelicht. 
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1. Drenthe: de deelprogramma’s en bundels 

De projecten zijn de kern van het werk van Prolander. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen 

de opdracht voor 2020 toegelicht. We gebruiken daarvoor de indeling van het Programma 

Natuurlijk Platteland in acht deelprogramma’s (zie kaart) en enkele opdrachtbundels.  Per 

deelprogramma en bundel is een opdracht vanuit de provincie en een offerte vanuit 

Prolander beschikbaar waarin meer in detail de afspraken vastliggen. 

 

Figuur 1. De grenzen van de acht Drentse deelprogramma’s 

1.1. Deelprogramma Drentsche Aa 

Het uiteindelijke doel in dit best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West-Europa, is de 

realisatie van een klimaatbestendig en robuust natuurlijk beekdalsysteem, verweven met 

landbouw en geschikt voor recreatie en drinkwaterwinning. Vanuit de NNN-opgave is voorzien dat 

in totaal bijna 1.000 hectare wordt omgevormd naar natuur en dat op bijna 2.000 hectare 

inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd, meestal gericht op vernatting van het beekdal.  

Voor de komende vier jaar is de inzet om een oppervlakte 

van in totaal 1037 hectare ingericht op te leveren. In 2022 

zal naar verwachting Geelbroek (366 hectare) worden 

opgeleverd; in 2023 het Zeegserloopje (49 hectare), één 

van de vele relatief kleinere deelgebieden, en in 2024 

zullen onder andere Elperstroom (130 hectare) en het 

Rolderdiep (189 hectare) zijn ingericht. Voor veel andere 

deelgebieden is het eerst noodzakelijk meer veldkennis 

te verzamelen via hydrologische meetnetten en 

landschapsecologische systeemanalyses en met die 

kennis een gebiedsproces te voeden om te komen tot 

concrete inrichtingsplannen die kunnen worden uitgevoerd.  
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In de planning voor de periode 2021 tot en met 2024 is de uitvoering in een aantal deelgebieden 

naar voren gehaald ten opzichte van de eerdere meerjarenplanning. Het gaat dan om 

deelgebieden die relatief snel in uitvoering kunnen worden gebracht. Daarbij hoort meer inzet op 

het creëren van draagvlak door intensivering van de communicatie met de streek. Daarnaast is er 

meer inzet van specialisten (ecologie, hydrologie en landschapsontwerp) voor systeemanalyses 

en voor het opstellen van inrichtingsplannen. Vanzelfsprekend stijgt hierdoor het aantal uren in 

2021 en 2022 ten opzichte van de planning die eerder in 2019 in de meerjarendoorkijk werd 

voorzien en in de PPO 2020 is vastgelegd. Naar verwachting blijft dit grotere aantal uren voor 

Drentsche Aa de komende jaren nodig. De piek zal waarschijnlijk vallen in de jaren 2022 - 2023 

met een uitloop naar 2024. Daarna zullen naar verwachting veel deelgebieden zijn opgeleverd en 

zal daarmee het totaal aantal uren dalen. Na 2024 zal er in de Drentsche Aa volgens huidig inzicht 

een restantopgave van circa 857 hectare zijn. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Deelprogramma Noordwest Drenthe 

Noordwest Drenthe bestaat uit een aantal verschillende deelgebieden met ieder eigen 

vraagstukken. In het Peizerdiep (54 hectare), het Oostervoortsche Diep Zuid (65 hectare), 

Stenhorsten (59 hectare), Steenbergerveld (24 hectare), Leekstermeer (71 hectare) en het Groote 

Diep (91 hectare) worden in 2021 inrichtingsplannen voor beekherstel voorbereid. In deze 

deelgebieden start naar verwachting in 2021 de inrichting. In de periode 2021 – 2024 zal 364 

hectare opgeleverd worden, na 2024 zal er in Noordwest Drenthe volgens huidig inzicht een 

restantopgave van circa 547 hectare zijn. 

In het Natura2000-gebied Fochteloërveen staan door lekkende kades in combinatie met extremen 

in klimaat instandhoudingsdoelen onder druk. Onder de noemer Fochteloërveen 

Toekomstbestendig is een herstelplan in voorbereiding. Hier zal Prolander in 2021 in 

samenwerking met Natuurmonumenten de uitvoering van natuurherstelmaatregelen 

voorbereiden en adviseert hierin over de subsidieaanvraag EU-LIFE. In Zeijen ondersteunt 

Prolander het gebiedsproces van Boermarke Zeijen.  De samenwerking tussen de 

terreinbeherende organisaties en de lokale landbouw is ook in 2021 een uitdaging waarbij 

Prolander een verbindende rol vervult. Daarnaast is van belang dat de slag wordt gemaakt van 

een intentieniveau naar de uitvoering van concrete projecten. In Veenhuizen staan uitvoeren van 

het inrichtingsplan en organiseren van een kavelruil op het programma, met inbreng van gronden 

vanuit het Rijksvastgoedbedrijf. 
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1.3. Deelprogramma Hunze 

Realiseren van een samenhangend beeksysteem is één van de belangrijke doelen in de Hunze. 

Om dat te kunnen bereiken, is een integraal plan opgesteld voor verbetering van de landbouw-

verkaveling, de waterberging en de waterbeheersing. Maar ook de waterkwaliteit en een veilige 

drinkwaterwinning krijgen aandacht. Tot slot krijgt het gebied een toeristisch-economische impuls. 

Op basis van dat plan moet nog 217 hectare ingericht worden tussen 2021 – 2024, na 2024 zal 

er in de Hunze volgens huidig inzicht een restantopgave van circa 899 hectare zijn. 

In de periode 2021 - 2024 zet Prolander stevig in op het beschikbaar krijgen van de noodzakelijke 

gronden en op planvorming voor een groot aantal deelgebieden. Het doel in deze periode in de 

Hunze is om 216 hectare in te richten, waarvan het grootste deel (124 hectare) naar verwachting 

in 2024 gereed zal zijn. In 2021 zal deelgebied de Noordma (59) hectare vol in uitvoering zijn en 

in 2022 worden opgeleverd. De reeds ingezette projecten Achterste Diep en Bronnegermaden 

worden verder doorgezet. Op deelgebiedsniveau zal het in 2019 ingezette verbredingstraject 

Hunzedal voortvarend verder gebracht worden. Daarnaast zal ingezet worden op de versnelling 

van Zoersche Landen/Boermastreek. 

1.4. Deelprogramma Zuidwest Drenthe 

Zuidwest Drenthe is een deelprogramma met drie grotere 

deelgebieden: de Natura 2000-gebieden het Drents 

Friese Wold, het Holtingerveld en het Dwingelderveld. 

Daarnaast zijn er nog drie kleinere deelgebieden: 

Hijkerveld, het beeksysteem van de Vledder- en 

Wapserveensche Aa en het beeksysteem van Oude 

Vaart en Wold Aa. 

In Zuidwest Drenthe zal tussen 2021-2024 naar verwachting 545 hectare worden gerealiseerd 

van de restopgave van 1248 hectare. In 2021 zal het deelgebied Dwingelderveld Noordoost (32 

hectare) uitgevoerd worden. Ook zal in 2021 deelplan 2 van het Leggelderveld (18 hectare) 

worden opgeleverd. Daarnaast wordt in 2021 gewerkt aan voorbereidings- en uitvoerings-

werkzaamheden in project Ootmaanlanden-Koningsschut, Doldersummerveld, De Stroeten, 

Wittelterveld, Havelterberg en Middenloop Vledder Aa 2e fase. Deze deelgebieden zullen in de 

jaren 2022 tot en met 2024 worden opgeleverd. De restantopgave na 2024 in Zuidwest Drenthe 

komt dan uit op circa 699 hectare. 

1.5. Deelprogramma Oude Diep 

Na uitvoering van het deelprogramma Oude Diep heeft dit beekdallandschap in het ‘hart’ van 

Drenthe een klimaatbestendig beeksysteem waarbij bron, bovenloop en benedenloop weer één 

geheel vormen. De landbouwstructuur is er verbeterd en er is meer ruimte voor recreatie en 

productie van duurzame energie. De unieke natuurwaarden in de Natura-2000 gebieden 

Mantingerzand en Mantingerbos zijn voor de toekomst veiliggesteld. 

In de periode 2021 – 2024 is de inzet gericht op het met maatwerk beschikbaar krijgen van 209 

hectare grond. In deze periode wordt 476 hectare ingericht. Een groot deel van deze hectares 

liggen in en rond het Mantingerzand (284 hectare). 112 hectare daarvan zal in 2021 worden 
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opgeleverd. In het beekdal van het Oude Diep wordt 43 hectare ingericht en naar verwachting in 

2023 opgeleverd. Na 2024 zal er in het Oude Diep volgens huidig inzicht een restantopgave van 

circa 157 hectare zijn. In de reeds vastgestelde plannen zijn maatregelen opgenomen waarvan 

uitvoering afhankelijk is van de beschikbaarheid van gronden. In het Oude Diep is dat geen 

eenvoudige zaak; maximale creativiteit en enkele bedrijfsverplaatsingen zullen nodig zijn om hier 

voortgang te kunnen realiseren. 

1.6. Deelprogramma Reest 

Het werk van Prolander in het deelprogramma Reest bestaat voor een belangrijk deel uit het 

afronden van het zogenaamde Icoonproject Reest. Verbinden van de Reest met het Drents 

Plateau gebeurt in deelgebieden op enige afstand van de Reest, zoals De Slagen/Zwarte Gat en 

Steenberger Oosterveld (in totaal 98 hectare NNN). Deze gebieden worden komende jaren met 

een inrichtingsbestek langs de Vogelzangsewijk en de Zuidwoldigerwaterlossing aan elkaar 

gekoppeld. Dit wordt in 2021 opgeleverd.  

Komende 4 jaar wordt circa 37 hectare grond aangekocht en wordt circa 130 hectare NNN 

ingericht. Na 2024 zal er in De Reest volgens huidig inzicht een restantopgave van circa 260 

hectare zijn. 

1.7. Deelprogramma Nieuwe Drostendiep 

In het deelprogramma Nieuwe Drostendiep is sprake van een wateropgave (KRW) in combinatie 

met een NNN-opgave. In het deelgebied De Broeklanden en de Huismaten is het waterschap 

Vechtstromen is trekker en  komt Prolander met name in actie als ondersteuner.. De inzet van 

Prolander is hier gericht op het begeleiden van het kavelruilproces met daarin zoveel mogelijk 

ruimte voor andere beleidswensen, zoals particulier beheer (SKNL), waterberging en water-

kwaliteit. 

Voor het vrijmaken van in totaal nog 256 hectare voor NNN-realisatie, adviseert Prolander voor 

een groot aantal deelgebieden hoe en met welk instrument (SKNL of aankoop) de restant-opgave 

gerealiseerd zou kunnen worden. Daarnaast worden voorbereidingen gestart, om te komen tot 

inrichtingsplannen voor de deelgebieden Orvelte en Weesplagen. Na 2024 zal er in het Nieuwe 

Drostendiep volgens huidig inzicht een restantopgave van circa 346 hectare zijn. 

1.8. Deelprogramma Bargerveen 

In deelprogramma Bargerveen worden rond het Natura2000-gebied bufferzones gerealiseerd 

voor verbetering van de hydrologische situatie in dit unieke hoogveengebied. Het Bargerveen is 

op dit moment vol in uitvoering. In 2021 staat de realisatie van Buffers West en -Zuid centraal, 

tevens wordt gewerkt aan de restantopgave. De hoeveelheid arbeidsinzet dat gevraagd wordt ten 

behoeve van de besteksvoorbereiding neemt in 2020 en 2021 verder toe. Ook is in 2021 meer 

inzet nodig vanwege het oppakken van het deelgebied Schoonebekerveld West. Dit deelgebied 

is extra opgepakt, omdat dit binnen een lopend POP3-subsidieproject ondergebracht kon worden. 

Tevens wordt als uitbreiding van de opgave de waterbeheersing in het landbouwgebied opgepakt. 

Van 2021 tot en met 2024 gaat het in totaal om een restantopgave van 315 hectare (95 hectare 

Buffer West en 220 hectare Buffer Zuid) die bij oplevering van de zuidelijke bufferzonde de 
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afronding van het grote inrichtingsproject Bargerveen zal markeren. Na 2024 zal er in het 

Bargerveen volgens huidig inzicht een restantopgave van circa 277 hectare zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Bundel Natuur 

De Provincie Drenthe is beleidsmatig verantwoordelijk voor de instandhoudingsdoelen voor 

veertien Drentse Natura2000-gebieden. De SNL (Subsidieverordening Natuur en Landschap) 

gaat over de subsidiëring van natuurbeheer en de SKNL (Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en 

Landschap) betreft onder andere particulier natuurbeheer. In de Bundel Natuur zijn de uitvoerende 

werkzaamheden voor Natura2000 en SNL/SKNL opgenomen die Prolander voor de provincie 

uitvoert. Voor Natura2000 gaat dit om: 

- Habitattypenkaarten 

- Veldbezoeken 

- 2e generatie beheerplannen 

- GIS-databeheer 

- Voortgangsrapportage natuurherstelmaatregelen  

- Begeleiding uitvoering natuurherstel- en beheermaatregelen  

- Uitvoering natuurherstelmaatregelen onderzoeksopgaven. 

 

Op het gebied van de SNL/SKNL gaat het om: 

- Het begeleiden van aanvragers en het adviseren over aanvragen (particulier) 

natuurbeheer 

- Voorbereiding, technische hulp en controle databeheer SNL-monitoring natuurkwaliteit 

- Verantwoording beleidsprestaties waaronder de voortgangsrapportage Natuur (VRN) 

- Advisering 

1.10. Bundel Grond en kavelruil 

De provincie voert regie op het grondbeleid en geeft opdracht aan Prolander voor de uitvoering 

ervan. In nauwe samenwerking wordt dit per deelprogramma vertaald naar grond-

strategieplannen. Immers: het beschikbaar krijgen van grond voor inrichting, is onderdeel van de 

integrale inrichtingsprojecten. In de deelprogramma’s worden door de deelprogrammaleider van 

de provincie en de projectleider van Prolander de concrete aankopen/aankoopprocessen 

aangestuurd, waarbj wordt geadviseerd vanuit de grond-adviseurs. In de bundel grond zijn de 



PPO 2021 Drenthe 

 

12 

werkzaamheden voor administratie en onderzoeken rond transacties, voor beheer van de 

grondvoorraad, voor vervreemding en voor kavelruil ondergebracht. De centrale regie op grond 

en de grondvoorraad valt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator grond van de 

provincie waarbij de strategisch adviseur grond van Prolander adviseert. Deze strategische 

sturing en de centrale regie hebben betrekking op de volgende zaken: 

- meerjarige verkoopstrategie 

- exploitatieplan 

- planmatige kavelruil 

- investeringskrediet grondbezit 

- liquiditeit prognose  

- inzicht aan- en verkopen (incl. pijplijn) 

- doorontwikkeling beleid/instrumenten 

- adviesrol voor deelprogramma’s 

Binnen grond wordt gewerkt aan planmatig kavelruil. Het gaat hierbij om kavelruil ten behoeve 

van de landbouw, of voor de landbouw in combinatie met natuurontwikkeling. In samenspraak 

met de provincie blijft Prolander zoeken naar koppelkansen met het programma Toekomstgerichte 

landbouw van de provincie. 

Advisering en programmering 

Jaarlijks verzorgt Prolander de planning van activiteiten/resultaten/mijlpalen, de 

programmagelden en de ureninzet in de PPO. Ook levert Prolander de daarbij horende 

verantwoordings-rapportages (PPOV). Maandelijks worden voor de provincie financiële 

overzichten gemaakt (PMV). Ook wordt geadviseerd en ondersteund bij de provinciale 

jaarrekening en accountantscontrole. Daarnaast zijn er voortgangsoverleggen en advisering op 

programmaniveau en worden maandrapportages geleverd. 

Onder ‘programmering’ valt ook het ontwikkelen van onze professionaliteit en deskundigheid 

waarin we ook samen optrekken met de provincie. Advisering in bijvoorbeeld de vraagstukken 

rond stikstof en het toekomstige landelijke Programma Natuur valt ook binnen deze uren.  
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2. Doelstellingen en ambities 

Het is een stevige uitdaging om in 2027 de NNN te realiseren: dat betekent tot en met 2027 nog 

ongeveer 2.800 hectare grond beschikbaar krijgen en ongeveer 7.350 hectare inrichten. In dit 

hoofdstuk staan voor de periode 2021 – 2024 de concrete doelstellingen centraal, per 

deelprogramma/bundel. 

De hoofdopgave van Prolander is het opleveren van ingerichte hectares natuur binnen het NNN. 

Vóór we kunnen inrichten, is nodig dat de grond daarvoor beschikbaar is. Dat realiseren we met 

name via particulier beheer via de regeling SKNL, ruilen, kavelruilen en aankopen. In 

onderstaande tabel zijn de te realiseren prestaties voor de periode 2021 – 2024 per thema 

weergegeven. Met name in 2021 en 2023 is een toename te zien van de realisatie van ingerichte 

NNN ten opzichte van de afgelopen periode. Dat is het gevolg van de investeringen van de 

afgelopen jaren in beschikbaar krijgen van grond en maken van uitvoerbare en betaalbare 

plannen.  

Beleidsprestatie 
Ambitie 

2021-2024 
Verwachting 

2021 
Verwachting 

2022 
Verwachting 

2023 
Verwachting 

2024 

NNN aankopen 1.162 485 342 292 43* 

NNN SKNL 240 140 19 58 23 

NNN verkopen 424 91 114 119 100 

Ruilgrond aankopen 614 205 160 210 39 

Ruilgrond verkopen 1.190 225 518 216 231 

NNN inrichting 3.062 258 797 1.013 994 

Landbouwstructuur verbeteren 4.400 1.100 1.100 1.100 1.100 
      

NNN inrichting per 
programma (excl. SKNL) 

Ambitie 
2021-2024 

Verwachting 
2021 

Verwachting 
2022 

Verwachting 
2023 

Verwachting 
2024 

Drenthe Drentsche Aa 1.037   366 140 531 

Drenthe Noordwest 364     207 157 

Drenthe De Hunze 217   72 21 124 

Drenthe Zuidwest 545 50 148 283 64 

Drenthe Oude Diep 476 112 104 142 118 

Drenthe De Reest 96 96       

Drenthe Nieuw Drostendiep 12   12     

Drenthe Bargerveen 315   95 220   

Totaal 3.062 258 797 1.013 994 

* De verwachtingen over de toekomst zijn gebaseerd op inschattingen waarbij de onzekerheids-

marge verder in tijd toeneemt en kan zowel naar boven als naar beneden afwijken.  

Beschikbaar krijgen van grond 

De woorden “ambitie” en “verwachting” boven de kolommen zijn gerelateerd aan het feit dat 

Prolander te maken heeft met omstandigheden waar wij slechts deels op kunnen anticiperen of 

invloed op hebben (beleid, bereidheid eigenaren, etc.). Vanuit professioneel opdrachtnemerschap 

en in intensief overleg met de provincie spant Prolander zich in om de gestelde doelen te halen, 

maar soms hebben we te maken met onverwachte bezwaren vanuit de directe omgeving. Een 
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ander gegeven is dat de 

natuurrealisatie is gebaseerd op 

vrijwilligheid. Het vinden van 

gedragen oplossingen is daarmee 

een speerpunt. Dat geldt voor de 

plannen die we maken maar ook 

voor individuele situaties. Zo levert 

Prolander maximale inspanning in 

de richting van een ondernemer voor 

deelname aan particulier beheer, ruil 

of verkoop. Het besluit om wel of niet 

deel te nemen, te ruilen of te verkopen is uiteindelijk aan de ondernemer. Vandaar dat de 

oppervlaktes in de tabel geen resultaatverplichting kunnen zijn, maar een ambitie waaraan 

Prolander zich verbindt en ‘alles voor uit de kast haalt’. 

Inrichting NNN 

In 2021 zal in een aantal deelgebieden de NNN-inrichting worden opgeleverd (zie tabel 

“prestaties’). Bij oplevering worden hectares ‘gereedgemeld’ als ingerichte NNN. In vier gebieden 

wordt gezamenlijk 323 in 2021 ‘gereedgemeld’. Deze grote oppervlakte is het resultaat van vaak 

jarenlange voorbereidingen, planvorming, contacten met de streek en uiteindelijke 

inrichting/uitvoering. Voor 2022 en 2024 is op dit moment de prognose dat in die jaren meer dan 

respectievelijk 797 hectare en 994 hectare NNN ingericht wordt opgeleverd.  

Landbouwstructuurverbetering 

Voor landbouwstructuurverbetering is een langjarig gemiddelde van circa 1.100 ha kavelruil per 

jaar haalbaar. De laatste drie jaar worden hogere oppervlaktes bereikt. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat met kavelruilen zelden alleen landbouwdoelen worden gediend maar vaak ook 

NNN-realisatie mogelijk wordt gemaakt. Dat is dan vaak een combinatie van perspectief bieden 

aan landbouw in of nabij een NNN-begrenzing en realisatie van NNN. 

De Mijlpalen per deelprogramma/bundel voor 2021 staan vermeld in bijlage 1. 
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3. Arbeidsinzet 

Ieder jaar heeft Prolander voor haar werkzaamheden in Drenthe 53.850 uur menskracht 

beschikbaar. Ingaande de PPO 2020 - 2023 overschrijdt de ureninschatting in de 

deelprogramma’s en bundels deze 53.850 uren. In de planning is geredeneerd vanuit de 

mogelijkheden om in de verschillende gebieden het NNN sneller dan de oorspronkelijke planning 

te realiseren, mogelijkheden zijn hierin leidend en niet het aantal beschikbare uren. Dit leverde 

voor 2020 een urenbegroting op van circa 8.000 uur naast de reguliere 53.850 uur, en van circa 

4.000 uur in 2021, eveneens bovenop de 53.850 ‘standaarduren’. In 2020 is met deze grotere 

inzet een versnelling ontstaan in de voortgang in de deelprogramma’s. Er kan meer tegelijkertijd 

worden opgepakt in plaats van het volgtijdelijk organiseren van werkzaamheden. De 

deelprogramma’s Drentsche Aa en de Hunze zijn daar goede voorbeelden van. In sommige 

deelprogramma’s is sprake van een aanvullende opdracht of projecten die naar voren in tijd 

gehaald zijn, zoals het Fochteloërveen in Noordwest, Noordma in de Hunze en het 

Schoonebekerveld in Bargerveen. 

Als de voorbereiding eerder start, heeft dat consequenties voor de werkzaamheden in de jaren 

daarna. Immers, gestarte voorbereiding schept de verwachting dat de follow up aansluitend zal 

plaatsvinden. De ingezette versnelling met de 8.000 uur in 2020 zorgt er dus voor dat ook de 

komende jaren een hogere ureninzet wordt verwacht, zoals in onderstaande urentabel te zien is. 

Waar vorig jaar nog een verwachting bestond van 4000 uur extra in 2021, wordt nu voor 2021 

ruim 15.000 uur meer gevraagd boven de reguliere 53.850 uur. In 2022 is de verwachting circa 

10.000 extra en dat neemt vervolgens langzaam af naar in 2024 waar het werk (volgens huidig 

inzicht) weer kan worden gedaan met het reguliere aantal uren van 53.850. In de periode 2024 

tot en met 2027 wordt thans een afname verwacht, aangezien dan steeds meer gebieden gereed 

zijn gemeld. 

 

Zoals in de tabel te zien is, wordt voor het deelprogramma Drentsche Aa een groot aantal uren 

gevraagd. Gedacht vanuit kansen wordt hier zeer stevig ingezet op het starten in veel 

deelgebieden en tegelijkertijd gestaag door laten gaan van al lopende projecten. Dit is ook 

noodzakelijk om de deadline van 2027 in zicht te houden. In Bargerveen wordt de komende jaren 

ingezet op het afronden van projecten die in 2020 in uitvoering zijn en op het realiseren van de 

Uren 2021 Uren 2022 Uren 2023 Uren 2024

12.902 12.500 12.500 10.000

4.285 4.360 4.015 3.890

8.275 7.705 6.655 4.505

9.669 9.955 9.975 9.685

5.775 6.200 6.050 5.200

834 569 425 361

750 666 625 614

7.616 7.000 5.900 3.000

9.424 9.024 9.024 9.024

7.855 7.710 7.710 7.710

1.850 1.850 1.850 1.850

Totaal 69.235 67.539 64.729 55.839

Drentse Aa

Programma / bundel

Oude Diep

De Reest

Nieuw  Drostendiep

Bargerveen Schoonebeek

Noordw est

De Hunze

Bundel Grond en Kavelruil

Bundel Natuur

Advisering en Programmering

Zuidw est
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zuidelijke buffer. Volgens de huidige planning zou het hele inrichtingsproject Bargerveen in 2023 

zijn afgerond, met uitloop in 2024. 

Net als bij de extra 8.000 uur in 2020 zullen de extra ‘versnellingsuren’ worden ingevuld via 

tijdelijke inhuur of tijdelijke contracten, waarbij de externe opdrachten via Prolander verlopen. Dit 

vraagt een inspanning om de extra capaciteit te werven in een steeds krapper wordende 

arbeidsmarkt. In 2020 is dit succesvol verlopen, maar vooral het vinden van geschikte specialisten 

(hydrologen, ecologen, ruimtelijk ontwerp) wordt een steeds grotere uitdaging. Vervolgens moet 

worden gezorgd ‘dat het gaat werken’: inwerken, aansturen, mogelijk werkzaamheden 

herverdelen, aandacht voor kennisontwikkeling. Het vraagt een extra inspanning om dit te 

‘managen’ en te administreren, wat een belasting van ‘bedrijf 1’ betekent naast de feitelijke extra 

uren die zullen worden gerealiseerd. De extra kosten die dit voor ‘bedrijf 1’ met zich meebrengt, 

zijn op dit moment nog niet precies in beeld. Deze kosten komen voor rekening en risico van de 

provincie Drenthe, hierover worden In het najaar 2020 nadere afspraken gemaakt tussen 

provincie Drenthe en Prolander”. Voor nu is het uitgangspunt dat eventuele ondersteuning wordt 

ingehuurd waardoor de formatie van Prolander gelijk blijft. 

Aldus zijn er voor de jaren 

2021, 2022 en 2023 in 

totaal 35.953 extra uren 

benodigd ten bedrage van 

€ 3,5 miljoen. Dit komt 

bovenop de extra 12.000 

uren (ten bedrage van € 1,3 

mln euro) die reeds via de 

PPO 2020 - 2023 voor de 

jaren 2020 en 2021 zijn 

toegezegd.  
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4. Financiering inrichting en grond 

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de benodigde financiële middelen voor het bereiken 

van de in hoofdstuk 2 genoemde prestaties. De middelen zijn verdeeld in de kosten, baten en de 

financiering vanuit de provincie.  

In de tabellen op pagina 19 is te zien dat Prolander in totaal namens de provincie in 2021 voor 

ruim € 27 miljoen in het landelijk gebied van Drenthe investeert. Er is € 25 miljoen begroot voor 

grondaankopen. Tegenover de investeringen staat in 2021 € 17 miljoen aan opbrengsten, uit 

bijdragen aan de inrichtingsprojecten vanuit vooral waterschappen, gemeenten en (Europese) 

subsidies. De verwachting is dat € 4,5 miljoen uit grondverkopen binnen komt in 2021. De 

projectgelden zijn gesplitst in lopende financiering en nieuwe, bestuurlijk nog te verstrekken 

financiering.  

Het limiet van het investeringskrediet is in 2020 door Provinciale Staten vastgesteld op € 45 

miljoen. Op dit moment vindt er een nadere analyse plaats waardoor mogelijk een voorstel aan 

PS zal worden voorgelegd om het investeringskrediet aan te passen. In deze PPO wordt met het 

huidige investeringskrediet gerekend 
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Programma
Financiële 

status

Totaal 

investering 

2021-2024

 2021  2022  2023  2024   2021   2022   2023   2024    2021    2022    2023    2024

Drenthe Drentsche Aa Lopend 8.256.460 1.430.093 4.563.459 1.576.113 686.795 761.909 1.882.624 668.184 2.680.835 1.576.113 686.795

Nieuw 536.343 54.458 165.428 316.458 17.294 65.138 95.794 37.164 100.290 220.664

Totaal Drenthe Drentsche Aa 8.792.803 1.484.551 4.728.887 1.892.571 686.795 779.203 1.947.762 95.794 705.348 2.781.125 1.796.777 686.795

Drenthe Noordwest Lopend 2.591.572 655.072 1.027.500 484.000 425.000 655.072 1.027.500 484.000 425.000

Nieuw 108.177 108.177 54.089 54.088

Totaal Drenthe Noordw est 2.699.749 763.249 1.027.500 484.000 425.000 54.089 709.160 1.027.500 484.000 425.000

Drenthe De Hunze Lopend 1.088.859 201.454 120.526 276.535 490.344 75.532 70.729 150.403 276.558 125.922 49.797 126.132 213.786

Nieuw 10.982.114 3.994.316 4.454.532 439.185 2.094.081 2.907.216 3.177.370 195.774 1.018.045 1.087.100 1.277.162 243.411 1.076.036

Totaal Drenthe De Hunze 12.070.973 4.195.770 4.575.058 715.720 2.584.425 2.982.748 3.248.099 346.177 1.294.603 1.213.022 1.326.959 369.543 1.289.822

Drenthe Zuidwest Lopend 10.313.192 5.851.839 3.639.459 719.006 102.888 3.482.061 1.806.284 162.377 2.369.778 1.833.175 556.629 102.888

Nieuw 306.639 72.500 153.319 80.819 10.875 22.998 12.123 61.625 130.321 68.696

Totaal Drenthe Zuidw est 10.619.831 5.924.339 3.792.778 799.825 102.888 3.492.936 1.829.282 174.500 2.431.403 1.963.496 625.325 102.888

Drenthe Oude Diep Lopend 9.762.429 3.351.750 1.989.750 2.886.233 1.534.696 1.252.059 642.000 837.000 348.859 2.099.692 1.347.750 2.049.233 1.185.837

Nieuw 87.000 10.000 38.000 39.000 1.500 5.700 5.850 8.500 32.300 33.150

Totaal Drenthe Oude Diep 9.849.429 3.361.750 2.027.750 2.925.233 1.534.696 1.253.559 647.700 842.850 348.859 2.108.192 1.380.050 2.082.383 1.185.837

Drenthe De Reest Lopend 446.989 446.989 395.000 51.989

Totaal Drenthe De Reest 446.989 446.989 395.000 51.989

Drenthe Bargerveen Lopend 32.782.672 9.363.511 12.804.911 10.614.250 7.259.558 8.308.760 6.629.250 2.103.953 4.496.151 3.985.000

Totaal Drenthe Bargerveen 32.782.672 9.363.511 12.804.911 10.614.250 7.259.558 8.308.760 6.629.250 2.103.953 4.496.151 3.985.000

Bundel Natuur Lopend 150.666 99.334 51.332 99.334 51.332

Totaal Bundel Natuur 150.666 99.334 51.332 99.334 51.332

Bundel Landbouw Lopend 900.175 495.175 405.000 495.175 405.000

Totaal Bundel Landbouw 900.175 495.175 405.000 495.175 405.000

Bundel Grondzaken Nieuw 3.612.500 800.000 902.500 955.000 955.000 1.050.000 950.000 800.000 800.000 -250.000 -47.500 155.000 155.000

Totaal Bundel Grondzaken 3.612.500 800.000 902.500 955.000 955.000 1.050.000 950.000 800.000 800.000 -250.000 -47.500 155.000 155.000

Drenthe Nieuw Drostendiep Nieuw 195.000 115.000 80.000 15.525 12.000 99.475 68.000

Totaal Drenthe Nieuw  Drostendiep 195.000 115.000 80.000 15.525 12.000 99.475 68.000

Eindtotaal 82.120.787 27.049.668 30.395.717 18.386.599 6.288.804 17.777.792 17.348.603 8.888.571 2.443.462 9.271.875 13.047.113 9.498.028 3.845.342

Soort Jaar Lasten Baten
Voorraad 

NNN

Voorraad 

Ruilgrond
Lasten Baten

Voorraad 

NNN

Voorraad 

Ruilgrond

NNN 2021 24.735.000 4.365.000 311.220 -507.780

Ruilgrond 2021 12.300.000 4.275.000 -6.975.000

NNN 2022 17.442.000 3.078.000 492.480 -533.520

Ruilgrond 2022 9.600.000 13.675.200 -14.814.800

NNN 2023 14.892.000 2.628.000 96.390 -974.610

Ruilgrond 2023 12.600.000 1.166.400 -11.793.600

NNN 2024 2.193.000 387.000 198.000 -702.000

Ruilgrond 2024 2.340.000 3.049.200 -10.810.800

Sloop gebouwen 2021 100.000

Eindtotaal 59.362.000 10.458.000 36.840.000 23.263.890 -2.717.910 -44.394.200

VerkopenMiddelen Grond

Projectgelden Lasten Baten Provinciale middelen

Aankopen
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BIJLAGE 1: Resultaten en mijlpalen 2021 (excl. SKNL) 

NB oplevering in te richten natuur is sterk afhankelijk van de duurzame beschikbaarheid van de grond 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Programma
PNP-code Ambitie 2021-

2024

Prognose 

2021

Prognose 

2022

Prognose 

2023

Prognose 

2024

A181 138 ha wordt in 

2025 gereed 

gemeld

104 49 21 28

133 130 130

111 366 366

920 184 184

106 189 189

103 33 33

108

101 93 ha wordt in 

2025 gereed 

gemeld

102 49 49

109 4 4

105 15 15

A187 18 18

subtotaal 1.037 366 140 531

990 65 65

909 54 54

912 91 68 23

916

989 71 15 56

906 24 24

911 59 59

subtotaal 364 207 157

278 15 15

208 39 39

211 13 13

215 77 77

A192 8 8

A196 6 6

210 59 59

subtotaal 217 72 21 124

301

401 79 79

305 15 15

308 18 18

343 19 19

402 19 19

403 64 64

404 36 36

319

720 32 32

306 25 25

315 208 208

703 16 16

723 14 14

subtotaal 545 50 148 283 64

612 88 88

614 43 43

718 78 ha na 2024

501 30 30

503 284 112 82 90

A212 22 22

632 9 9

subtotaal 476 112 104 142 118

601 8 ha na 2024

631 15 ha na 2024

603 6 ha na 2024

608 96 96

subtotaal 96 96

586 12 12

subtotaal 12 12

804

806 95 95

803 220 220

805

subtotaal 315 95 220

Totaal 3.062 258 797 1.013 994

Deelgebied

Achterste, Lange Maden + 

Amerdiep 

Anloërdiep

Elperstroom

Geelbroek

Polder Lappenvoort

Rolderdiep

Schipborgerdiep

Taarlose Diep

Zoersche landen

Wolfsbarge

Tussenw ater-Zuid (fase2)

Knijpstukken

Zuidbroeken

Noordma

Oude Willem

Ootmaanlanden-Koningsschut

Drenthe Drentsche Aa

Drenthe Noordw est

Drenthe De Hunze

Drenthe Zuidw est

Drenthe Oude Diep

Drenthe De Reest

Nieuw  Drostendiep

Drenthe Bargerveen

Nadere analyse of deze 77 ha onder Gasterense Diep thuishoren

Westersche Diep

Zeegserloopje

NWPPO2021 Deuzerdiep

NWPPO2021 Gasterense 

DiepNWPPO2021 Landgoed 

Schipborg

Oostervoorsediep Zuid

Peizerdiep

Groote Diep Liev-Roden

Hondstongen (Eelderdiep)

Leekstermeer

Steenbergerveld

Stenhorsten

Elzenmaat en Annermoeras

NWPPO2021 Weesplagen

Middenloop Vledder Aa 2de 

faseNWPPO2021 Veldslagen

NWPPO2021 Terhorsterzand

Roode Brand

Middenloop - Boerveense 

plassen

Icoon Bargerveen

Buffer Westzijde

Buffer Zuid
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Drentsche Aa 

Geelbroek: uitvoering gestart 

Zeegserloopje en Anloerdiepje inrichtingsplan gereed (werkzaamheden waterschap afgerond) 

Lappenvoort: inrichtingsplan gereed (loopt via Groningen Centraal) 

Rolderdiep: inrichtingsplan gereed 

Amerdiep: plan van aanpak en ontwerp gereed (met uitloop Q1 2022) 

Elperstroom: ontwerp gereed (met uitloop Q1 2022) 

Inrichting obstakelvrije gebieden: inrichtingsplannen gereed 

Natura2000 onderzoeken: 6 systeemanalyses gereed 

Groene kavelruil: inbreng toedeling provinciale eigendommen volgens doelen PNP.  

Toekomstgerichte landbouw: Minimaal 1 initiatief ingebracht. 

 

Noordwest Drenthe 

Inrichtingsplan, opstellen en aanbesteden bestek Peizerdiep (Q4 2021) opgeleverd 

Inrichtingsplan, opstellen en aanbesteden bestek Broekenloop (Q3 2021) opgeleverd 

Landinrichting Veenhuizen. Afgeronde overdracht eigendom, beheer en onderhoud van wegen 

en waterlopen tussen rijk, gemeente en waterschap (Q2 2021) 

Ophoging percelen suikerunie (Q4 2021) afgerond 

Advies onderzoeken N2000 2015-2021 (Q3 2021) opgeleverd 

Plan van aanpak N2000 2021-2027 (Q4) opgeleverd 

 

 

 

 

Hunze 

Gebiedsanalyse Annerveensche Lenten (13.9)  tm Elzenmaat (13.11) 

Gunning aannemer/start uitvoering Noordma (13.2) en Wolfsbarge (13.1) 

EBO voorstel project Noordma (13.2) en Wolfsbarge (13.1) opgeleverd 

Inrichtingsschets Tusschenwater Zuid (13.6) in combinatie met Tusschenwater Midden (13.4) 

en Knijpstukken (13.5) opgeleverd 

Inrichtingsschets Bronnegermaden (13.15) opgeleverd 

Inrichtingsschets Achterste Diep (13.19) opgeleverd 

Inrichtingsplan Zoersche Landen (13.22) (Boermastreek) gereed. 

Paardetangen overgedragen aan eindbeheerder. 
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Zuidwest Drenthe 

Leggelderveld: uitvoering gereed 

Vledder Aa Middenloop deel 2: PvA en inrichtingsplan gereed 

Ootmaanlanden-Koningsschut: start uitvoering. 

Bufferzone nz.: PvA/MIPWA. (Concept) inrichtingsplan gereed 

Havelterberg (voorheen nabij schaapskooi): inrichtingsplan gereed, start uitvoering 

Dwingelderveld NO: start uitvoering 

Advies onderzoeken N2000 (2015-2021) en plan van aanpak (2021-2027) gereed. 

 

Oude Diep 

Start uitvoering werkzaamheden Verlengde Middenraai (4.2.c).  

Inrichtingsplan West van Nieuw Balinge en Noord (4.2a): Inrichtingsplan gereed 

Ecohydrologisch onderzoek Mantingerbos (4.1/4.3) gereed en inrichtingsplan gereed 

VO Inrichtingsplan Wijsterbroek (3.7) definitief 

Opleveren ecohydrologisch onderzoek Lageveen (3.1) en  inrichtingsplan gereed 

 

Reest 

Oplevering Vogelzangse Wijk 4e kwartaal 

 

Nieuwe Drostendiep 

Inrichtingsplan Orvelte gereed 

Inrichtingsplan Weesplagen gereed 

 

Bargerveen 

Buffer Noordwest: uitvoering gestart 

Schoonebekerveld West Fase 1: uitvoering gestart 

Schoonebekerveld Oost in uitvoering 

EVZ Koelveen gereed 

Het PIP/Inrichtingsplan en de MER-procedure voor Buffer Zuid afgerond 

Insteekwegen gereed 

Besteksfase voor Buffer zuid gestart 

Bestek en aanbesteding voor Waterbeheersing landbouwgebied gestart 
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Bundel Natuur 

Natura2000 -veldbezoeken: oplevering verslag van het veldbezoek (1 sep 2021) 

3 habitattypekaarten 2021 opgeleverd 

2 evaluatierapporten voor 2 Natura2000-gebieden opgeleverd 

1 april VRN met peildatum 1-1-2021 opgeleverd 

Voortgangsrapportage Natura 2000-herstelmaatregelen opgeleverd 

 

 

Bundel Grond en Kavelruil 

Meerjarige verkoopstrategie opgeleverd 

Exploitatieplan opgeleverd: uitgangspunten verpachting 2021 

Investeringskrediet rapportage opgeleverd 

Liquiditeitsprognose opgeleverd 

Pijplijn (inzicht aan- en verkopen) opgeleverd 
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BIJLAGE 2: Contract-tekst 

 

De provincie Drenthe, hierna te noemen “de provincie” en de Bedrijfsvoering Organisatie 

Prolander, hierna te noemen “Prolander”;  

gelet op: 

• artikel 4 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Prolander; 

• hetgeen beschreven in de overige hoofdstukken en bijlagen van deze 

prestatieovereenkomst, met name de in bijlage 1 genoemde mijlpalen en de prestaties 

uit de tabellen in hoofdstuk 2; 

• de wens om een aantal algemene afspraken te maken met betrekking tot de uitvoering 

van de beschreven prestaties; 

gaan akkoord met de afspraken in de Prestatieovereenkomst 2021 zoals in dit document 

beschreven. 

Aldus overeengekomen op 10 september 2020 en in tweevoud ondertekend, 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe, vertegenwoordigd door H.G. Jumelet, 

Prolander, vertegenwoordigd door de directeur E.M. van Everdingen. 

Artikel 1 - Duur en verlenging van de overeenkomst 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, van 1 januari 2021 en tot en 

met 31 december 2021. 

2. Voordat de overeenkomst afloopt, maken partijen voor meerjarige projecten die in de 

overeenkomst zijn opgenomen en die na 31 december 2021 doorlopen, afspraken over 

voortzetting dan wel afronding van de opdracht.  

3. Verlenging van de overeenkomst is mogelijk indien partijen dat schriftelijk overeenkomen. 

Artikel 2 - Wijziging van de overeenkomst 

1. Deze overeenkomst tussen de provincie en Prolander heeft betrekking op de 

werkzaamheden, zoals die zijn vermeld in Hoofdstuk 2 en in bijlage 1. Indien er 

omstandigheden zijn die bijstelling van de lopende opdracht(en) en/of bijstelling van de 

jaardoelstellingen noodzakelijk maken, vindt op initiatief van de signalerende partij overleg 

plaats. 

2. Deze overeenkomst met inbegrip van de toelichting en de bijlagen, kan uitsluitend worden 

gewijzigd door middel van een document dat door Prolander en de provincie is ondertekend. 

Artikel 3 - Verplichtingen van provincie en Prolander 

1. Voor landinrichtingsopdrachten waarop, krachtens artikel 95 lid 2 van de WILG, de 

landinrichtingswet onverkort van toepassing blijft komen partijen overeen dat Prolander de 

bestaande werkwijze handhaaft. Met deze overeenkomst geeft de provincie opdracht aan 
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Prolander om deze landinrichtingsprojecten verder uit te voeren. In opdracht van de 

provincie verricht Prolander het procesmanagement en de begeleiding van de uitvoering. 

Ook fungeert Prolander als secretariaat van de landinrichtingscommissies van de lopende 

landinrichtingsprojecten op grond van de Landinrichtingswet. Prolander voert de 

projectadministratie, inclusief dossiervorming. Voor deze opdrachten blijven de 

Landinrichtingswet, de bevoegdheden van de Minister en derhalve ook het ministeriele 

mandaatbesluit van kracht. 

2. Met betrekking tot landinrichtingsopdrachten die na 1 januari 2007 zijn voorbereid en 

worden uitgevoerd volgens de WILG geeft de provincie aan Prolander opdracht om de 

volgende taken uit te voeren: grondverwerving, planvorming, procesmanagement van de 

uitvoering en het begeleiden van de uitvoering voor de in de betreffende 

opdrachtenportefeuille opgenomen opdrachten. Prolander gaat namens de provincie 

meerjarige juridische verplichtingen jegens derden aan, binnen de kaders van het 

Mandaatbesluit bestuur Prolander. Prolander voert hierbij de projectadministratie, verricht uit 

de aangegane verplichtingen voortvloeiende betalingen en int de gelden die zijn toegezegd 

door bijdragende partijen. De provincie bepaalt voor deze projecten of zij een commissie 

inricht en wat de status van de commissie is. Prolander adviseert hierover. In opdracht van 

de provincie kan Prolander het secretariaat van de commissie voeren. 

3. Partijen komen overeen dat Prolander werkzaamheden, met betrekking tot niet-wettelijke 

inrichtingsopdrachten die in uitvoering zijn, zal blijven uitvoeren. 

4. Partijen komen overeen dat Prolander alle werkzaamheden uitvoert, die voortvloeien uit de 

(inmiddels vervallen) Subsidieverordening inrichting landelijk gebied, voor zover het gaat om 

het afhandelen van nog lopende subsidies. Het betreft in ieder geval bevoorschotting, 

subsidievaststelling en sanctiebeleid, alsmede de daarbij behorende financiële administratie. 

5. Met deze overeenkomst geeft de provincie Prolander de opdracht tot aankoop, verkoop, ruil 

en overdracht van gronden in het kader van de opdrachtenportefeuille, dit alles in 

overeenstemming met het provinciaal grondbeleid, met name het Uitvoeringskader Grond. 

6. Op basis van deze overeenkomst voert Prolander transacties uit, verricht de daaruit 

voortvloeiende betalingen en de inning van gelden. Prolander voert de transactie- en 

bezitsadministratie en de hierbij behorende geldbeweging, inclusief de dossiervorming. 

Artikel 4 - Verplichtingen van de provincie 

1. De provincie stelt voor het tijdvak van deze overeenkomst aan Prolander middelen ter 

beschikking door middel van maandelijkse voorschotten tenzij in een specifieke opdracht 

schriftelijk een ander voorschotritme overeen wordt gekomen. Prolander zal op grond van 

deze overeenkomst een liquiditeitsvoorstel doen en maandelijks een verantwoording (PMV) 

verstrekken. Zolang de opdrachten niet zijn afgerekend, blijven deze middelen eigendom 

van de provincie. Eventuele tekorten en overschotten komen ten gunste en ten laste van de 

provincie. 

2. De provincie zet de capaciteit van Prolander in via opdrachten voor de uitvoering van het 

Programma Natuurlijk Platteland en het gebiedsgericht beleid in het landelijk gebied. 

3. Binnen de grenzen van het Mandaatbesluit bestuur Prolander en de daaruit voortvloeiende 

verdere bevoegdheidsverdeling is Prolander bevoegd om namens de provincie de in deze 

overeenkomst aangeduide inrichtingsopdrachten en grondverwervingsopdrachten uit te 

voeren. Dit omvat onder meer: 
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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 door Prolander; 

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. 

Artikel 5 - Verplichtingen van Prolander 

1. Prolander heeft een inspanningsverplichting om de in deze overeenkomst gemaakte 

afspraken uiterlijk 31 december 2021 na te komen, tenzij in een concrete opdracht een 

andere datum is afgesproken; 

2. Prolander besteedt de beschikbaar gestelde middelen (uren en gelden) aan de opdrachten 

zoals die zijn omschreven in de opdrachtenportefeuille (bijlage 1); 

3. Prolander zorgt dat financiële of juridische omstandigheden die zouden moeten leiden tot 

een wijziging van de opdracht (zoals opgenomen in de overeenkomst en andere 

gebeurtenissen, die van invloed zijn op de risico’s die de provincie loopt) direct worden 

besproken met de provincie; 

4. Andere omstandigheden dan hierboven genoemd worden tijdens het periodiek overleg als 

bedoeld in artikel 7 besproken; 

5. Prolander voert een adequate financiële en projectadministratie vanuit haar 

opdrachtnemerschap; 

Artikel 6 - Risicobeleid en aansprakelijkheid 

1. Prolander zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij 

zorgvuldig en risicobewust handelen. 

2. Over risico’s die ontstaan uit taken die in opdracht van de provincie worden uitgevoerd door 

Prolander, wordt overleg gepleegd tussen de provincie en Prolander; 

3. Prolander behoudt zich het recht voor om, in overleg met provincie prioriteiten te stellen, of 

in het uiterste geval opdrachten terug te geven aan de provincie als de resultaten niet 

kunnen gewaarborgd ten gevolge van een tekort aan capaciteit. In voorkomende gevallen 

zal gekeken worden welke rechtsgevolgen en risico’s dit heeft voor derden, waaronder het 

Kadaster. Prolander zal zich inspannen om deze risico’s zo veel mogelijk te vermijden, maar 

kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het optreden van deze risico’s en de 

rechtsgevolgen hiervan. 

Artikel 7 - Verantwoording 
1. Provincie en Prolander voeren een keer per jaar een bestuurlijk overleg over de voortgang 

en de ontwikkelingen in de opdrachten. Bij het overleg zijn van de zijde van de provincie de 

portefeuillehouder en van de zijde van Prolander in ieder geval de programmamanager 

aanwezig. De provincie voert het secretariaat van dit overleg en is gehouden om de 

agendering van dit overleg te verzorgen, ten minste 10 dagen voorafgaand aan het overleg 
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de uitnodiging en agenda schriftelijk aan betrokkene te verstrekken en zorg te dragen voor 

een adequate verslaglegging. 

2. Prolander stelt twee keer per jaar een voortgangsrapportage op. Voor deze 

voortgangsrapportage wordt gebruik gemaakt van het model ‘Provinciale 

Prestatieovereenkomst Verantwoording’ (PPOV) dan wel een ander rapportageformat dat 

partijen onderling overeenkomen. De peildatum voor de eerste PPOV is 31 mei en de 

peildatum voor de eind-PPOV is 31 december. Faciliteren van sturing gedurende het jaar 

wordt verder vormgegeven met maandelijkse rapportages op niveau 

deelprogramma/bundel. 

3. Per periode vindt ambtelijk overleg plaats over de voortgang en de ontwikkelingen in de 

opdrachten, aan de hand van bovengenoemde voortgangsrapportage. Dit overleg vindt 

plaats circa 3 weken na de onder 2. bovenstaand overeengekomen peildata. 

4. De provincie voert jaarlijks, in het kader van de accountantscontrole van haar jaarrekening, 

een rechtmatigheidscontrole uit van de besteding van middelen door Prolander. Prolander 

verleent haar medewerking aan deze controle door middel van het beschikbaar stellen van 

de benodigde gegevens. 

5. Maandelijks levert Prolander de Provinciale Maandverantwoording (PMV) bij de provincie 

aan volgens de afgesproken formats. 

Artikel 8 - Aanvullende capaciteit 

1. Partijen kunnen na gezamenlijk overleg besluiten om (een deel van) de capaciteit van 

Prolander ten behoeve van de uitvoering van een opdracht al dan niet tijdelijk aan te 

wenden voor de uitvoering van een andere opdracht. 

2. Niet gebruikte uren vervallen na 31 december 2021. 

3. Indien de provincie voor Prolander meer uren wil inzetten dan de ter beschikking gestelde 

capaciteit van 53.850 uur dan dienen betrokken partijen hierover tijdig in overleg te treden. 

Hierbij zal onder andere worden geregeld welke aanvullende middelen beschikbaar worden 

gesteld om deze aanvullende capaciteit te kunnen leveren.  

Artikel 9 - Aansturing Kadaster 

Prolander verstrekt opdrachten aan het Kadaster betreffende de in deze overeenkomst 

genoemde diensten. 

Artikel 10 - Aanbesteding van werken, diensten en leveringen 

Het aanbestedingsbeleid van Prolander is van toepassing. De provincie is opdrachtgever en 

daarmee eindverantwoordelijke in het aanbestedingsproces. Namens de provincie verricht 

Prolander de bij het aanbestedingsproces behorende handelingen. Hierin is betrokken het 

uitgangspunt dat Prolander zelfstandig beslissingen kan nemen inzake het opstellen van 

uitvragen, begeleiden van de aanbesteding, gunningen en afhandelen van meerwerk, e.e.a. 

binnen de kaders van deze overeenkomst. Prolander heeft de wens, dat de provincie bij alle 

aanbestedingen die boven de meervoudig onderhandse drempel-waarden vallen, de 

documenten zal controleren voordat deze worden gepubliceerd.  

Voor klachten over aanbestedingen wordt verwezen naar het klachtenmeldpunt van de 

provincie. 
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Artikel 11 - Opdrachtenportefeuille 

1. Met de aan deze overeenkomst toegevoegde opdrachtenportefeuille wordt de basis gelegd 

voor het cijfermatig deel van deze overeenkomst, evenals de verantwoording hierover. Voor 

de opdrachten in deze overeenkomst zijn in de tabellen in hoofdstuk 2 prestaties uitgewerkt 

en in bijlage 1 mijlpalen benoemd door de provincie en Prolander. Partijen verbinden zich tot 

elkaar tot het nader uitwerken en schriftelijk vastleggen van deze opdrachten en 

bijbehorende offertes. Hierbij worden minimaal afspraken gemaakt over: 

• inzet van uren 

• resultaten 

• afbakening 

• randvoorwaarden 

• risico’s 

• start en einddatum 

• kosten van het werk en de dekking hiervan, medefinanciers en betalingswijze 

• contactpersonen van opdrachtgever en opdrachtnemer 

• overlegstructuren 

• rapportage 

2. Indien één van beide partijen het noodzakelijk acht tussentijds de aard of omvang van 

opdrachten aan te passen, gebeurt dat conform artikel 2, schriftelijk. 

Artikel 12 - Commissies 

Lopende landinrichtingsprojecten die gestart zijn onder de Landinrichtingswet, waarvan de 

wenszitting is geweest worden door Prolander afgehandeld volgens de Landinrichtingswet. De 

desbetreffende landinrichtingscommissies blijven gehandhaafd. Vacatiegelden van 

commissiegelden maken onderdeel uit van de programmering en worden door Prolander 

uitbetaald aan de commissieleden. Het secretariaat van deze commissies inclusief 

archiefvorming wordt door Prolander ongewijzigd voortgezet. Deze archieven worden volgens 

artikel 232 Landinrichtingswet door de provincie overgedragen aan de minister van 

Economische Zaken. 

Artikel 13 – Aansluiting Provinciale Prestatieovereenkomst op provinciale begroting 

Vanaf het jaar 2019 wordt de Provinciale Prestatieovereenkomst jaarlijks opgesteld en 

vastgesteld zodanig dat de Provinciale Prestatieovereenkomst aansluit op de Provinciale 

begroting. 

Artikel 14 - Slotbepaling 

Voor geschillen met betrekking tot deze prestatieovereenkomst wordt verwezen naar de 

Geschillenregeling zoals die is opgenomen artikel 21 van de Gemeenschappelijke regeling 

Prolander, die op deze overeenkomst onverkort van toepassing is. 
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BIJLAGE 3: Kader en achtergrond 

In onderstaande paragrafen wordt het wettelijke, juridische en financiële kader 

omschreven waarbinnen deze PPO wordt uitgevoerd. 

De WILG 

De Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) bevat regels voor de realisering van het beleid 

gericht op de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. De WILG is aangepast op de 

decentrale uitvoering van het natuurbeleid door de provincies. 

Programma Natuurlijk Platteland 

Met de afrondingsovereenkomst ILG is het ILG afgesloten en met vaststelling van het 

Natuurpact, het advies van de Commissie Jansen-2 en het Bestuursakkoord Grond ligt de 

uitvoering van natuurbeleid bij de provincies. Voor de uitvoering van het provinciaal 

plattelandsbeleid, waaronder het natuurbeleid, heeft de provincie het Programma Natuurlijk 

Platteland opgesteld. Hierin wordt de beleidsuitvoering geregeld ten aanzien van 

plattelandsdoelen. Het Programma Natuurlijk Platteland is in 2016 vastgesteld en is een 

richtinggevend beleidskader c.q. -programma voor de uitvoering van deze PPO. In het 

programma Natuurlijk Platteland ligt de focus op het platteland. Het domein van twee van de 

belangrijkste pijlers van de Drentse economie: landbouw en vrijetijdseconomie. Tegelijkertijd is 

dit de plek waar we nog veel werk hebben te verzetten op het gebied van natuur en water. De 

afgelopen jaren zijn er al veel maatregelen getroffen om de Drentse natuur uit te breiden en te 

versterken. Maar het werk is nog niet af. Belangrijke planten- en diersoorten worden nog steeds 

in hun bestaan bedreigd. Dit programma zet daarom in op verdere versterking van natuur en 

verbetering van leefmilieus. Einddoel is een Drentse natuur die voor heel lange tijd is 

opgewassen tegen effecten van buitenaf en waar de Drentse biodiversiteit veilig is. Dan is de 

waterhuishouding goed voorbereid op klimaatverandering. Dan blijft er ruimte voor een 

welvarende landbouwsector zonder dat de biodiversiteit onder druk komt te staan. Daarnaast 

gaan we samen met maatschappelijke partners ervoor zorgen dat de Drentse natuur intensiever 

kan worden beleefd en benut. We maken er slimmer gebruik van, maar wel zo dat economie en 

ecologie in balans blijven. 

Grondbeleid 

De werkzaamheden van deze PPO worden uitgevoerd binnen de in 2016 vastgestelde nota 

Grondbeleid van de provincie Drenthe en het uitvoeringskader Grond voor het PNP. 

De werkzaamheden van deze PPO worden uitgevoerd binnen de in 2016 vastgestelde nota 

Grondbeleid van de provincie Drenthe en het grondstrategieplan Programma Natuurlijk 

Platteland. Werk- en uitvoeringsafspraken voor grondzaken in de deelprogramma’s van het PNP 

(GS 15 oktober 2019) en het handelingskader grond. Werk- en uitvoeringsafspraken voor 

grondzaken door Prolander in het kader van de realisatie van provinciale doelen (GS 15 oktober 

2019).  

Mandatering en volmachten 

De mandaten en volmachten zijn vastgelegd in diverse mandaat- en ondermandaatbesluiten 

van de provincies, het bestuur van Prolander en de directeur. Zij hebben betrekking op 

gebiedsontwikkeling c.q. de landinrichtingsopdrachten, grondverwerving en -vervreemding en 
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het uitvoeren van subsidieregelingen. Deze mandatering maakt het mogelijk dat de directeur en 

andere medewerkers van Prolander namens de provincie besluiten nemen bij de uitvoering van 

de verschillende opdrachten. Voor elk onderdeel wordt aangegeven welke taken en 

bevoegdheden Prolander heeft en wie deze namens de provincie uit mag voeren. 

Overig beleid, wet- en regelgeving 

Naast voorgaande kaders wordt deze prestatieovereenkomst uitgevoerd met inachtneming van: 

• De Wet gemeenschappelijke regelingen, met name Hoofdstuk II aangaande regelingen 

tussen provincies; 

• De Gemeenschappelijke regeling Prolander; 

• Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Prolander, m.b.t. de bevoegdheden 

van de provincie Drenthe; 

• Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur BVO Prolander, m.b.t. bevoegdheden 

van de provincie Groningen; 

• Het ondermandaatbesluit van en namens het bestuur aan de directeur of andere 

medewerkers van Prolander; 

• Het Organisatiereglement van Prolander; 

• Het Bedrijfsplan van Prolander; 

• De geldende dienstverleningsovereenkomsten tussen de deelnemers en Prolander; 

• Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie Drenthe. 

Liquiditeitsprognose en bevoorschotting 

Prolander heeft geen eigen middelen om de prestaties zoals overeengekomen in deze 

prestatieovereenkomst te kunnen realiseren. Om de opdrachten uit te voeren wordt door de 

provincie een voorschot verstrekt aan Prolander. Prolander verzorgt de betalingen voor de 

opdrachten die zij voor de provincie uitvoert. De basis voor dit voorschot is de 

liquiditeitsprognose en het voorschot bedraagt standaard één twaalfde deel van de totaal 

geplande uitgaven minus inkomsten derden. De voorschotten worden verstrekt in maandelijkse 

termijnen. Indien Prolander over voldoende saldo beschikt zal nul euro worden gefactureerd en 

schuift de termijn naar inzicht van Prolander door naar een andere maand. Dit wordt in de 

liquiditeitsprognose zichtbaar gemaakt. 

Onder uitgaven wordt verstaan: Prolander verricht, namens de provincie, betalingen aan derden 

(voor bijvoorbeeld aankoop en beheer van grond, facturen van aannemers en uitbetaling van 

provinciale subsidies). Onder inkomsten wordt verstaan: Prolander int, namens de provincie, 

geld van derden, waaronder de Europese Unie, die bijdragen aan de financiering van de 

opdrachten van de provincie. Het saldo van de uitgaven en inkomsten derden komt ten laste van 

het provinciale budget en wordt betaald vanuit het provinciale voorschot. 

Projectbudget 

Er kunnen geen betalingen worden gedaan voor projecten/opdrachten door Prolander indien er 

geen bestuurlijke verplichtingen (lees projectbudget) toegezegd is. Voor het vastleggen van 

nieuwe bestuurlijke verplichtingen vindt afzonderlijke besluitvorming door de provincie plaats. 

Vervolgens maakt het onderdeel uit van de afspraken van de PPO en wordt het meegenomen in 

de rapportages. Voor zover er verplichtingen worden aangegaan met een omvang van meer dan 

€ 300.000 dan dienen deze voorafgaand te worden afgestemd met de portefeuillehouder van de 

provincie.
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