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Achtergronden
• Coalitieakkoord kabinet – eind 2021

Ruim 24 miljard – looptijd 2023-2035

• Startnotitie NPLG - kader voor uitwerking PPLG (10 juni 2022)

• Gecombineerde aanpak voor internationale verplichtingen omtrent natuur, water en klimaat:
• Natuurherstel- en verbetering conform de VHR. Dit is inclusief de landelijke wettelijke 

doelstellingen voor stikstof
• Wateropgave (doelen Kaderrichtlijn Water)
• Klimaatopgave voor landbouw en landgebruik

• Via een gebiedsgerichte aanpak met ondernemers en bewoners in gebieden

• Doel: vitaal landelijk gebied met gezonde natuur, robuust  watersysteem, lage impact op klimaat en met 
perspectief voor de landbouw

• Levert perspectief voor op gang brengen van vergunningverlening voor maatschappelijke en economische 
ontwikkeling (bouw, agrarische sector, industrie). 
Vraagt om onontkoombare aanpak voor natuurherstel en stikstofreductie



Achtergronden

• Het Rijk legt in NPLG (regionale) doelen (“het wat”) en structurerende en 
richtinggevende keuzes (“het hoe”) vast, 
zodat landelijke doelen onontkoombaar gehaald worden

• Vormt basis voor uitwerking van integrale provinciale programma’s landelijk 
gebied (PPLG’s) onder regie van de provincies. 
In deze PPLG’s geven de provincies aan wat zij van het Rijk nodig hebben voor 
deze doelen. 
Uiterlijk 1 juli 2023. 

• Het Rijk wil samenwerkingspartner zijn.
Rol en verantwoordelijkheid: beschikbaar stellen van middelen, samen oprichten 
van regieorganisatie en vaststellen/inzetten van landelijke maatregelen en 
instrumenten



Waarom een gecombineerde aanpak van de opgaven 
voor natuur/stikstof, water en klimaat?

• De opgaven van het NPLG voor natuur/ stikstof, 
water en klimaat hangen samen en komen onder 
mee voort uit  “gaten” in de kringlopen van de 
agrarische sectoren 

• Het is nodig de aanpak van deze afzonderlijk 
opgaven in samenhang bezien:
• Voorkomen afwenteling
• Voorkomen “locked in” c.q. “regret” 

maatregelen
• Werk met werk maken; ook voor de 

ondernemers

input output



Aanpak in Overijssel

De stapeling van de opgaven vraagt
om een gebiedspecifieke aanpak

NPLG doelen op kaart (globaal)



Opgave PPLG: zorgen voor duidelijkheid 
in gebieden 

• NPLG opgave voor Overijssel doorvertalen naar 
gebieden en boerenerf 

• Naar duidelijke “Progamma’s van eisen” voor de 
gebiedsprocessen per gebied

• Hierbij per gebied handelingsperspectieven 
verduidelijken



Provinciaal programma Landelijk Gebied

1. KRW: waterkwaliteit 2. Biodiversiteit (VHR) 3. CO2 eq. Landbouw 
& Landgebruik

4. Stikstofemissie 
(VHR)

Scope PPLG voortbouwend op  lopende 

programma’s

?

?
?

?

GGAVeenweide/bossenstrategieOntwikkelopgave N2000

NO-Twente

(N)

ZO-Twente W-Twente NW-Overijssel Vechtdal Salland

(N) (N) (N) (N) (N) (N)

DAW/Stroomgebiedsplannen

Gebiedsplan Wsn

GGA:
6 Gebieden

Cement tussen de “pijlers” en de “gebieden”
impact van opgave op leefbaarheid in het landelijk gebied &

perspectief voor de landbouw



Wateropgave (KRW en Nitraatrrichtlijn)

• Opgave Startnotitie: 
alle KRW grond- en oppervlaktewateren voldoen in 2027 aan normen/gestelde 
doelen

• Ex-ante evaluatie: in 2027 voldoet naar verwachting ca 60% aan de normen voor 
nutriënten

• Addendum Actieprogramma Nitraat:
➢Basis: de melkveehouderij regionaal grondgebonden in 2032
➢Aanvullende maatregelen in kwetsbare gebieden waar generieke aanpak niet 

volstaat op nemen in gebiedsprogramma’s/PPLG’s
➢Voorbeelden: verdergaande extensivering, stroken langs waterlopen, 

aanpassing teeltplannen, etc.



Verkennende fase PPLG:

• Wat is nodig voor een regionaal grondgebonden melkveehouderij in Overijssel?
➢Nu in Overijssel een mestoverschot van 6 miljoen kg N per jaar 
(hoe naar balans mest/voer/grond/dieren) -> 30.000 ha

• Hoe opgave KRW-doelen vertalen naar agrariërs?
Welk deel kan DAW (met de GAW’s) goed en met resultaat oppakken?

• Gewasbeschermingsmiddelen – verschillende beelden oppervlaktewater en 
grondwater 

• Naast kwaliteit ook kwantiteit (DP Zoetwater - droogte)

Vragen rond emissies landbouw



Verkennende beelden KRW-opgave

Twente beken

Beeld van in Addendum Nitraat genoemde maatregel stroken langs bekenFosfaat belasting 
wateren 
Vechtstromen.





Samenwerking met waterschappen en 
drinkwaterwinning

• Uitvoeren van “waterdoelanalyse”: 
- doelgaten KRW in beeld te krijgen en maatregelpakketten te 
verkennen
- Tot dit najaar

• Oppervlaktewateren:
-> Voortbouwen op uitgevoerde bronanalyses: 
wat is landbouw emissie? Wat is daarmee opgave binnen PPLG?

• Grondwater: 
focus op drinkwaterwinningsgebieden -> intrekgebieden
-> nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen



Wat is komende jaren nodig?

• Beeld van verliesposten landbouw – gebiedsgericht

• Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen goed onderbouwd in 
beeld - gebiedsgericht

• Oppervlaktewater én grondwater

• Wat is emissie vanuit huidige landbouw? (denk aan grondwaterbeeld)
Wat niet of historisch en wat doen wij daarmee?
Veel bekend, en is dat voldoende??

• Welke maatregelen werken? En wat en hoe kun je hiervan volgen?
(extensivering via grond; techniek op erfniveau of bij toepassing mest 
en GBM’s)

• Wanneer is effect te zien/te verwachten van maatregelen 
-> vertraging doelbereik? (van belang voor eind 2027)


