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18 november 2022

Starttijd: 18.30uur

Webinar ‘Stikstof, water, 
natuur en klimaat:
Een nationaal en 

provinciaal programma 
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Nationaal Programma Landelijk Gebied

“Een Nationaal Programma Landelijk Gebied pakt de uitdagingen in de

landbouw en natuur aan met een transitiefonds waarin tot 2035

cumulatief € 25 miljard beschikbaar komt. […] Met ecologische

analyses stellen we vast wat nodig is om gebiedsgericht de opgaven

ten aanzien van natuurherstel, klimaat en water te halen. […] We

maken per gebied ook inzichtelijk wat het toekomstperspectief voor de

landbouw is.”

• NPLG = ‘bouwpakket’ van ministeries van LNV, I&W en BZK

• Startnotitie 10 juni - Hoofdlijnennotitie volgt 11 november (?)

+ Kamerbrieven over landbouwperspectief en ‘water&bodem sturend’

• Begin 2023 nog aanvullende doelen (stikstofoxiden en Natura2000)

• Vaststelling ministerraad juli 2023



Sturingsfilosofie van het Rijk

• Niet meer van ‘stofjescrisis naar stofjescrisis’ (CO
2
, stikstof, nitraat, …)

• Groeiend besef van Europese normering (derogatie, KRW, Natura2000)

• Rijk gaat meer sturen, met als doel: ‘onontkoombare resultaten’

• internationale doelen leidend

• instrumenten en financiering

• ondersteuning via zgn. Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG)

• Provincies wordt gevraagd:

• NPLG-doelen uit te werken in een provinciaal programma (het PPLG)

• via integrale gebiedsontwikkeling (samen met partners) uitvoering te verzorgen
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Provinciaal Programma Landelijk Gebied

• Eén per provincie. Optelsom moet leiden tot doelbereik

• Deadline 1 juli 2023, maar dan zal nog niet alles duidelijk zijn, dus …

• …adaptief programma; jaarlijks actualiseren (PPLG 2023, PPLG 2024, etc.)

• Waar mogelijk keuzes voorleggen bij coalitieonderhandelingen (vanaf maart 2023)

• Wet: vaststelling GS → GS: vaststelling PS.



NPLG-doelen + provinciale doelen = PPLG (1)

NPLG-doelen Provinciale doelen

Natuur

Natura 2000

Stikstof

Natuurnetwerk Nederland en natuurverbindingen

Groenblauwe dooradering

Bossenstrategie

Biodiversiteit algemeen

Groen Kapitaal en Agenda Natuurinclusief

Weidevogels

Waddengebied

Water

Kaderrichtlijn Water

Zoetwaterbeschikbaarheid

Overige KRW-doelen

Klimaatverandering en klimaatadaptatie

Drinkwatervoorziening

Klimaat

Broeikasgassen veenbodems en landbouw

CO2-vastlegging bomen en bos

-

Landbouw

Perspectief agrarische sector

(in aparte Kamerbrief)

‘Breed’



NPLG-doelen + provinciale doelen = PPLG (2)

NPLG-doelen Provinciale doelen

Recreatie

- ‘Breed’

Bodem en bodemdaling

- Diepe ondergrond

Energiesystemen in bodem en grondwater

Bodemkwaliteit

Bodemdaling in veen-, klei- en natuurgebieden

Ruimtelijke ontwikkeling en landschap

- Bijzonder Provinciaal Landschap

Stelling van Amsterdam

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Waddenzee, Beemster en IJsselmeer

Strandzonering en binnenduinrand

Waterveiligheidslandschappen

Cultuur en erfgoed

- Gebouwd, natuurlijk en archeologisch erfgoed

Monumenten



Waarom - wat - hoe

=  Perspectief Vitaal Landelijk Gebied 2035

• inspirerend, optimistisch getoonzet perspectief

• over zowel ecologisch en hydrologisch systeemherstel als landbouw

• goede voorbeelden op het podium

=  Doelendocument

• uitwerking en ruimtelijke vertaling NPLG-doelen

• aangevuld met provinciale doelen (integraliteit!)

• leidt tot een opdracht voor vijf grote gebiedsprogramma’s

=  Realisatiestrategie

• hoe pakken we gebiedsontwikkeling aan en hoe werken we samen?

• aanvraag middelen uit Transitiefonds

• wat is nodig in de provinciale organisatie?

het WAAROM

het WAT

het HOE



Wat is komende tijd spannend? 

• We hebben het over een maatschappelijke transitie die decennia zal duren. Met alle sociale en 

politieke emoties, onzekerheid, enthousiasme maar ook pijn die daarbij horen. Dat vraagt een 

overheid die stuurt, maar ook luistert en eerlijk vertelt wat ze niet weet of waarover ze het nog niet 

eens is.

• ‘Iedereen wil sturing maar niemand wil gestuurd worden’

• Verwachtingenmanagement i.v.m. de krappe planning

• NPLG en PPLG als ‘oplossing van alles’

• ‘Schieten op een bewegend doel’. Uitwerking van doelen vraagt tijd vanwege grote samenhang…

• …en ook omdat er nog veel kennisvragen zijn.

• PS- en waterschapsverkiezingen maart 2023

• Hoe gaat het adaptief programmeren werken en hoe beperk je onzekerheid in gebieden?



Hoe betrekken we de gemeenten en raden?

• Gemeenten zitten aan tafel in gebiedsprocessen. 

• bij Oostelijke Vechtplassen, Naardermeer en Diemerscheg lopen die al. 

• in Gooi lopen veel natuurherstel- en ontwikkelingsprojecten

• Toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek

Zie ook het Programma Natuurnetwerk 2023 → dit ‘landt in PPLG’

• Provinciale Regietafel = bestuurlijk platform met vertegenwoordiger namens gemeenten

• Via Regio G&V wordt samengewerkt met provinciale projectleiding

• Colleges of raden hoeven PPLG niet vast te stellen; nu ook nog geen zienswijzefase o.i.d.

• ‘Permanente roadshow’

• Presentaties in allerlei overleggremia

• Webinars voor externe partners

• Nieuwsflits

• Conferentie op 2 februari 2023

https://vechtplassen.nl/
https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/dossier/diemerscheg/
https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/landschap/toekomstbestendige-heuvelrug-gooi-en-vechtstreek/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natuurnetwerk_Nederland_NNN/Beleidsdocumenten/Programma_Natuurnetwerk_2023


Vragen?

Van harte welkom 

bij de roadshow, bijpraatsessies,

of via de telefoon of mail!

Gerben Biermann,

programmamanager PPLG

E: biermanng@noord-holland.nl

T: 06-18609392

mailto:biermanng@noord-holland.nl
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Dank voor uw aandacht!

Webinar ‘Stikstof, water, 
natuur en klimaat:
Een nationaal en 

provinciaal programma 


