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Introductie

• Aanleiding
> doorontwikkeling NOVI voor het onderdeel landelijk gebied (september 2020)
> Coalitieakkoord, met financiële middelen (december 2021)

• Urgentie: tijdig voldoen aan internationale verplichtingen (onontkoombaarheid)

• Lessen uit IBP VP (Lerende evaluatie PBL, maart ‘21 | Advies werkgroep borging, december ‘21)

> Interbestuurlijke samenwerking noodzakelijk: “Als één overheid”

> Gebiedsgericht opgaven samenbrengen: met 4 overheden en overige partijen

> Interdepartementale samenwerking: sterk te ontwikkelen

> Meer sturing Rijk op internationale en nationale opgaven 

• Verbinding met andere programma’s en lopende gebiedsprocessen

• Transitiefonds van € 25 miljard



Proces NPLG
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Processtappen (in lijn met WSN (Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering)):

• Startnotitie (april 2022)

• 100 dagenbrief / RO brief (rond 1 mei 2022)

• Ontwerp NPLG (incl. Plan MER) en resultaattoedeling doelstellingen en budget richting 

provincies/regio’s (najaar 2022), vervolgens parlementaire behandeling.

• Vóór 1 juli 2023 gebiedsplannen gereed o.l.v. provincies en afspraken gereed tussen Rijk 

en provincies

Vooruitlopend hierop al kijken of we ‘quick wins’ kunnen realiseren.
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Fasering in de tijd

April 2022 Najaar 2022 Juli 2023



DOELSTELLINGEN NPLG

Informele bijeenkomst Deltaprogramma, 3 en 4 maart 2022 5

1. Toekomstbestendig ontwikkelen van het 
landelijk gebied

2. Zorgen dat er keuzes worden gemaakt 
over bovenregionale verdelings- en 
kwaliteitsvragen in het landelijk gebied

3. Beschermen en bevorderen van een 
vitaal landelijk gebied

4. Een lerende aanpak van interbestuurlijke 
samenwerking met samenhangende 
Rijksinzet



Scope NPLG (1)

• Rijkssturing via NPLG op: 

• Internationale verplichtingen:
•natuur/stikstof

•klimaat (landbouw en landgebruik) 

•KRW 

• Ruimtelijke sturing

• Bij dit alles oog voor vitaliteit/brede welvaart landelijk gebied.

• Waar mogelijk in samenhang met andere gebiedsgerichte opgaven:

• Urgente nationale opgaven (zoals toekomstbestendige landbouw, woningbouw, 
energie-transitie, klimaatadaptatie, etc.)

• Overige meekoppelende belangen (zoals zoönosen, landschappelijke kwaliteit, 
luchtkwaliteit, etc.)

• Gebiedsopgaven (zoals leefbaarheid, verbinding stad-land, brede welvaart, etc.)



Scope NPLG (2)
• Rijk stuurt t.a.v. internationale 

verplichtingen per provincie op te 
behalen resultaten

• Het hoe deze resultaten te bereiken is 
vervolgens aan gebiedsproces onder 
leiding van gebiedsautoriteit Provincie

• Maar: evident moet zijn dat met het 
hoe de resultaten tijdig en duurzaam 
worden bereikt
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Randvoorwaarden 
NPLG

• Krachtige uitvoeringsstructuur gericht 
op langjarige interbestuurlijke 
samenwerking in het landelijk gebied

• Passend ruimtelijk, juridisch en 
financieel instrumentarium

• Adequaat generiek milieu-, water-, 
bodem-, stikstof-, landbouw- en 
natuurbeleid vanuit het Rijk
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Scope NPLG vraagt om samenwerking
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• De scope van NPLG zorgt dat nauwe samenwerking tussen velen nodig is: 
interbestuurlijk, maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers in 
gebieden.

Specifiek binnen het Rijk:

• De scope van het NPLG zorgt dat nauwe samenwerking tussen verschillende 
ministers/ministeries nodig is.

• De opdrachtgevers van het NPLG zijn daarom directeuren-generaal van LNV, BZK en 
IenW. Nauw wordt samengewerkt met een directeur-generaal van EZK vanwege de 
energietransitie.

• Eerstverantwoordelijk is LNV (minister voor Natuur en Stikstof).



Opzet NPLG
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Drie programmalijnen:

1. Nationale structurerende keuzes voor het landelijk gebied

2. A Gebiedsgerichte aanpak per provincie
B Gebiedsgerichte aanpak per NOVI gebied in het landelijk gebied

3. Lerende aanpak

=> Het NPLG wordt een interbestuurlijk programma met een lerende aanpak, dat door 
de 4 overheden ontwikkeld en uitgevoerd zal worden met haar uitvoeringsorganisaties 
en de omgeving, resulterend in bestuursakkoorden per provincie en waar nodig 
aanvullende afspraken over NOVI gebieden.



Kernboodschappen
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• Gebiedsgerichte aanpak vergt langjarige aanpak en optimum tussen selectiviteit en 
integraliteit

• De aanpak vergt nog uitwerking door het nieuwe kabinet en input uit bijeenkomsten 
als vandaag helpt daarbij

• Vooral doorgaan met trajecten die nu lopen, maar houd er rekening mee dat ‘we’ op 
een gegeven moment gaan verbreden in kader van Nationaal Programma Landelijk 
Gebied



Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG): 
wat houdt programmalijn 1 in?

Corine de Zeeuw, coördinator programmalijn 1



Beleidsuitspraken in NPLG opnemen die:

› Ondersteunend en richtinggevend zijn voor gebiedsproces;  

› Toetsing uitgaven begrotingsfonds mogelijk maken; 

› De NOVI aanscherpen; zelfbindend kader Rijk 

› Gaan over de (on-)wenselijkheid van (nieuwe) activiteiten ten opzichte 
van andere activiteiten/functies in het ruimtegebruik, of ten opzichte van 
het functioneren van het water- en bodemsysteem. 

› Globaal sturen op randvoorwaarden voor locatie- en inrichtingskeuzes

Doel structurerende keuzes 
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Afwegingsprincipes NOVI + Inrichtingsprincipes 
Studiegroep Ruimtelijke Inrichting:

› Kenmerken en identiteit van een gebied centraal 
 het bodem- en watersysteem leidend  per 
landschapstype verschillend 

› Structuren = netwerken als aangrijpingspunt 
tussen ondergrond en occupatie 

› Meervoudig ruimtegebruik waar kan; maar ook 
verweven, scheiden en clusteren  

Vertrekpunt Structurerende keuzes 
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› Interactie tussen de lagen in de 
lagenbenadering
– Ondergrond en 

landschapsecologische werking 
systeem bepaalt landgebruik / 
occupatie 

– Netwerken daartussen als verbinder, 
met structurerende werking

Redeneerlijn
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1. Keuzes / aanscherping verschillende beleidsonderwerpen Rijk;

2. Ophalen uitwerking integrale aanpak op provinciaal niveau 

3. Ontwerpprincipes gericht op samenhang en kwaliteit;

4. Ruimtelijke strategie op hoofdlijnen voor grotere gebieden of landschapstypen;

1. Stappen in proces structurerende keuzes NPLG



› Structurerende keuzes moeten tijdig 
klaar zijn om mee te kunnen sturen op 
de toedeling van doelen per provincie

› Beleidsuitspraak die toedeling van 
doelen beleidsmatig verankert / 
legitimeert indien nodig.  

Uitgangspunt: de ruimtelijke verdeling 
binnen een provincie is aan provincies

Relatie programmalijnen 1 en 2 
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• Tussentoetsing door cie MER: lijn 1 en 
2 in samenhang neerzetten en 
alternatieven en voorkeursvariant te 
beschrijven; toetsingskader 
ontwikkelen



NOVI 
afwegingsprincipes

Voorkeursvolgorde 
Regionaal Waterbeheer 

Verfijning of 
aanvulling 

Propositie en uitwerking 
door de Regio 

Mate concretisering beleidsuitspraken

Regionaal uitwerken: 
- Dozen: vier stappen ladder invullen 
- Landbouw: benoemen A/B/C/D gebieden
- Natuur: versterken bestaand netwerk NNN
- ... 

Nationaal:
1. Niet afwentelen naar tijd en plaats
2. Identiteit gebied centraal
3. Meervoudig boven enkelvoudig
4. Bodem/watersysteem leidend
5. ...

Per onderwerp uitgewerkt en aangescherpt.  
Vertaling van principe-uitspraken naar een 
aantal inhoudelijke randvoorwaarden cq. 
ruimtelijke concepten voor specifieke (maar 
grote gebieden): kust en kleipolders, 
veengebieden, hoge zandgronden



Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG): 
wat houdt programmalijn 2 in?

Paul Pestman, coördinator programmalijn 2



› Aansluiten bij traject PSN
› Maar breder: per provincie een set van doelen, afgeleid van de 

internationale verplichtingen op het terrein van natuur, water en 
broeikasgassen (landbouw)

› Plus indicatieve set van maatregelen, randvoorwaarden en budget
› Uitnodiging aan provincies en andere overheden om met een beter 

pakket te komen (‘omwisselbesluit’)
› Eindresultaat: ‘gebiedsplan’ en bestuursakkoord

› Fast lane: versnellingsprogramma 2022 en 2023
› Eigen huis op orde: inzet op oplossen knelpunten generiek rijksbeleid

Gebiedsgericht werken NPLG
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Wat moet er in het gebiedsplan?

2121 maart 2022 | Voettekst

Aspecten

Natuur Stikstofreductie landbouw
Areaal (Natuurpactafspraken, afspraken Programma Natuur, extra leefgebied 150.000 
ha, areaaldoel Natuurinclusief, bossenstrategie)
Instandhoudingsdoelen per N2000-gebied en gunstige staat (volgt o.a. uit actualisatie 
doelensystematiek, aanscherping Vogelrichtlijngebieden en Europese 
Biodiversiteitsstrategie)
Hydrologie (natuurpactafspraken)
Verbindingen (groenblauwe dooradering landschap)

Water Nutriënten in oppervlakte en grondwater (incl. innamepunten drinkwater)
Goede kwantitatieve toestand grondwaterlichamen
Zoetwaterbeschikbaarheid
Concentraties gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater

Klimaat Broeikasgassen veenweiden

Broeikasgassen landbouw (veehouderij en glastuinbouw)
Broeikasgassen landbouwbodems /bomen en bossen



1. In het verlengde van de hoofdopgaven: zoönosen, dierenwelzijn 
stalbranden fijn stof in veedichte gebieden, lokale stikstofbronnen, 
ondermijning, geuroverlast etc.

2. Leefbaarheid, brede welvaart
3. Andere ruimtevragende functies als onderdeel van de oplossing in een 

gebied. Vb.: combinatie van natuur en waterveiligheid of ruimte voor 
woningbouw of opwek van duurzame energie. 

› Dus veel maatwerk mogelijk 
› Wetsvoorstel transitiefonds in voorbereiding: bepalend voor welke 

doeleinden en onder welke voorwaarden hiervan aan uitgaven kunnen 
worden gedaan. Naast transitiefonds ook andere bronnen aan de orde.

Wat mag (inhoudelijk initiatief bij de regio)?
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1. Toewerken naar 1 gebiedsplan, vanaf het najaar 1 proces

2. Gelijktijdig met publiceren regionale stikstof doelen maximaal inzicht in de 
andere opgaven en structurerende keuzes. Periodiek actualiseren

3. 1 gebiedsplan per provincie, provincies onderscheiden zelf deelgebieden

4. Niet alleen N2000, maar voor het hele landelijk gebied

5. Nadrukkelijk een schakel tussen doelen en vervolgbesluitvorming (bv 
omgevingsplannen, verordeningen, beheerplannen, beschikkingen, 
beheerovereenkomsten, toezicht, inrichten van gebieden)

6. Voldoende concreet om aan verplichtingen PSN te voldoen

Van gebiedsplannen PSN naar gebiedsplannen NPLG



› Twee ontwerpateliers in februari 2022: De Peel en Veluwe Food Valley

› Wat viel op en nemen we mee in ontwikkeling NPLG?

Lessen ontwerpateliers



Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG): 
wat houdt programmalijn 3 in?

Lerende aanpak NPLG: 
nut & noodzaak en contouren PvA

Andreas van Braam, coördinator programmalijn 3



Transitie vraagt om lerende aanpak

• Opgaven: urgentie, omvang, onderlinge verwevenheid, complexiteit, vele betrokken 
partijen

• NPLG aanpak met structurerende keuzes, samenhangende doelen met concrete 
resultaatverplichting en gebundelde middelen met uitnodiging voor lokale invulling
• Gebiedsgericht: helderheid lange termijn voor lokaal eigenaarschap en ondernemerschap in 

uitwerken van plannen en uitvoeringsstrategie die passen bij identiteit van het gebied.

• Verbindende perspectief, zoals de burger van nature kijkt naar zijn/haar leefomgeving (brede 
welvaart ).

• Daar hoort een lerende aanpak bij van doen, samen ervaren, zien en beter doen. 
Samen gedeelde praktijk ontwikkelen, mede gebaseerd op lessen uit het verleden.

• Niet vrijblijvend, maar noodzakelijk voor effectieve en efficiënte aanpak. Over wijze van 
verankering nadere afspraken maken met provincies.



Systematisch en kort-cyclisch leren

1. Tijdens proces tot bestuursakkoorden

2. Voortgang vanaf bestuursakkoorden

3. Verbinding beleid - uitvoering

Observaties, inzichten, leervragen 
etc. landen in het netwerk

Validatie, reflectie, handelingsperspectieven, 
uitwerkingen, verbeteringen etc.

Drie systematische uitwisselingen (feedback loops)

Tot
juli
‘23

Ná
juli
‘23

Hier het ‘goede’ gesprek voeren:
- Leren/inzichten

- Vooruitkijken

- Samenwerken

- Brede welvaart

Contouren PvA

NPLG agendeert zaken op een goede 
manier op de juiste plek indien nodig

Netwerk



Lerend evalueren en monitoren

• Lerende evaluatie: Vooruitlopend op gesprekken met en akkoord van PBL, nu twee 
fasen voorzien
1. Tijdens ontwikkeling programma: Hoe werkt het programma, wat kan er beter, interactie met 
overig beleid, werken als één overheid, samenwerking binnen Rijk, inschatting te behalen 
doelbereik etc.

2. Na sluiten bestuursakkoorden: Hoe landt het NPLG nu in gebieden? Wat gaat goed en wat kan 
beter?

• Monitoring: samen nader uit te werken en vast te leggen in bestuursakkoorden. 
Verhaal achter de cijfers is cruciaal voor lerende insteek. Voorziene onderdelen:
• procesvoortgang

• doelbereik

• brede welvaart

• Geen klassieke kennis- en onderzoeksprogrammering (niet het zoveelste potje op 
Rijksniveau), maar wederkerige afspraken en middelen voor lerende aanpak in 
gebieden meegeven via bestuursakkoorden (niet vrijblijvend!)

Contouren PvA



Vragen?

Mailadres:
nplg@minlnv.nl


