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D66 1 Van belang voor de verdere ontwikkeling in dit 
dossier is dat er een Nationaal Programma Landelijk 
Gebied in voorbereiding is. Graag horen we van GS 
wat van dit Programma verwacht wordt en wanneer 
de commissie RGW over het programma 
geïnformeerd zal worden.

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt 
opgesteld om invulling te geven aan het in het regeerakkoord 
opgenomen transitiefonds voor het landelijk gebied waarin tot 
2035 cumulatief €25 miljard beschikbaar komt. Het NPLG richt 
zich op de urgente opgaven in het landelijk gebied zoals 
natuurherstel, klimaat, water, stikstof en de transitie in de 
landbouworganisatie en de daarvoor benodigde maatregelen. Dit 
vraagt om een krachtige regio-organisatie die de uitvoering 
ondersteunt. Hierin trekken het ministerie van LNV en IPO 
gezamenlijk op, mede gebaseerd op het door de Studiegroep 
Ruimtelijke inrichting landelijk gebied in oktober 2021 
uitgebrachte advies (“Kiezen en delen”) over de versterking van 
de uitvoeringskracht bij Rijk en provincies voor transitie van het 
landelijk gebied. Hierin wordt geadviseerd te komen tot een 
uitvoeringsorganisatie met een interbestuurlijk karakter als 
schakel tussen het nationale beleid (NPLG) en de uitvoering door 
provincies in de vorm van gebiedsplannen. Zodra meer bekend is 
over het NPLG en de uit te werken uitvoeringsorganisatie worden 
de Staten daarover geïnformeerd. 

Dit sluit aan bij de visie van GS zoals verwoord in het 
Statenvoorstel voor de Regionale Veenweidestrategieen het 
Handelingskader Stikstof dat in voorbereiding is en in 
februari/maart aan uw Staten wordt voorgelegd. In beide 
voorstellen staat de integrale gebiedsgerichte uitvoering van de 
primaire opgaven in het landelijk gebied (natuur, bodem en water, 
landbouw, stikstof en bodemdaling) centraal. De wijze waarop dit 
samen met de gebiedspartners wordt vormgegeven wordt 
uitgewerkt in samenhang met de Uitvoeringsstrategie Landelijk 
Gebied .
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