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Datum : 3 november 2015 

Aan : commissie BEM 

Van : mw. Keller en de heren IJssennagger en Graafhuis Tel.: 06-18300475 
(Leo) 

Onderwerp : Discussienotitie BOB Kleine Kernen 

 
Inleiding: 
Tijdens de strandsessie van 5 en 6 juni jl. en de uitwerking daarvan, is besloten tot het invoeren van 
het zgn. BOB-model voor het oppakken van een aantal onderwerpen. Vervolgens hebben de Staten 
als eerste drie onderwerpen Energietransitie, Winkelleegstand en Kleine Kermen hiervoor 
geselecteerd.  
Op 26 jl. oktober zijn alle commissievoorzitters, Griffie, inhoudelijk deskundigen en directie, onder 
leiding van dhr. De Kruijf, bij elkaar geweest om nadere afspraken te maken voor de uitwerking van de 
3 onderwerpen. Tijdens deze bijeenkomst is Energietransitie toebedeeld aan de commissie MME, 
Winkelleegstand aan RGW en Kleine Kernen aan BEM.    
Besloten is om als eerste stap per onderwerp een discussienotitie voor de 3 commissies te maken, 
waarin kort de stand van zaken wordt beschreven en voorstellen voor het vervolg worden 
geformuleerd. Dit om maximaal draagvlak voor het te starten BOB-proces te bereiken.  
Deze notitie vult e.e.a. in voor het onderwerp Kleine Kernen voor de commissie BEM. Gerealiseerd 
wordt dat het onderwerp Kleine Kernen veel specifieke issues bevat. De indeling blijft om die reden 
arbitrair.   
 
Beschikbare informatie en stand van zaken: 
Er zijn op meerdere niveaus (Europa, Rijk, coalitieakkoord) ambities geformuleerd; hieronder 
samengevat. 
Europa: 
Subsidieprogramma Leader richt zich ook op leefbaarheid van het platteland. Het is gewenst om bij de 
concretisering van het thema leefbaarheid en kleine kernen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
financieringsmogelijkheden die LEADER biedt.  
Rijk:  
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.  
Provincie: 
Op dit moment is actueel het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019. Het 
betreffende voorstel is geagendeerd voor de statencommissie RGW van 23 november en de 
statenvergadering van 7 december 2015.   
De problematiek van de kleine kernen is een onderdeel van dit programma. Voor de nieuwe AVP-
periode (2016-2019), is als doel geformuleerd, het realiseren van een gezondere en sterkere 
economische basis voor een vitaal platteland, inclusief de kleine kernen, waarbij de voorzieningen in 
overeenstemming zijn met de behoeften van bewoners en gebruikers. Deze doelstelling is verbreed 
op basis van de opgedane ervaringen in de afgelopen planperiode. 
 
Op basis van het voorliggende programma worden initiatieven gestimuleerd die kunnen bijdragen aan 
de leefbaarheid en de regionale economie van het landelijk gebied en de inliggende kleine kernen. 
Het gaat hier om initiatieven in de sfeer van bereikbaarheid met vormen van openbaar vervoer, 
instandhouding van basisvoorzieningen, het waarborgen van sociale samenhang, snel internet, etc. 
etc. Uitgangspunt is daarbij dat de kleine kern vaak het beste zelf weet wat een goede bijdrage aan de 
leefbaarheid is, welke knelpunten en welke creatieve oplossingen er zijn. Vooral ruimte voor eigen 
initiatieven vanuit het gebied en maatwerk ter bevordering van de continuiteit van de gemeenschap is 
leidend.    
Om de betrokkenheid van inwoners bij hun dorp te stimuleren is het plan een verkiezing tot “TOP-
dorp” te organiseren, die de bewoners uitdaagt om samen met dorpsgenoten maatschappelijke 
vraagstukken op te lossen, die daarmee bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen en kleine 
kernen. De inwoners krijgen daarbij een centrale rol bij de waardering en jurering van de initiatieven. 
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Voor de economische kansen zijn kwalitatief hoogwaardige internetverbindingen een voorwaarde. De 
aanleg daarvan wordt gestimuleerd en een verbindende rol wordt vervuld voor zogenaamde 
vraagbundeling (glasvezelnetwerken in combinatie aanleg andere infrastructuur), in samenwerking 
met de EBU, de gebiedscommissies en het ministerie van EZ.   
 
De gebiedscommissies (breed samengesteld uit het gebied), vormen de verbinding tussen de 
provincie en de inwoners van de kern. Het zijn echter de actieve bewoners die de sleutel voor het 
behoud van de leefbaarheid in handen hebben. Een ruime betrokkenheid en een actieve bijdrage van 
de inwoners is wel een vereiste. Om de creativiteit te bevorderen worden zo weinig mogelijk 
voorwaarden gesteld aan subsidiabele voorstellen. Aannemenlijk dient in elk geval te worden 
gemaakt, dat het voorstel / project zich richt op het versterken van de leefbaarheid en bijdraagt aan 
een maatschappelijk belang.  
Voor wat betreft de financiering wordt uitgegaan van co-financiering en bedraagt de basisbijdrage van 
de provincie maximaal 25% en in geval van een LEADER-project 33%. In uitzonderlijke gevallen is 
een hoger subsidiepercentage mogelijk.  
 
Voorstel voor vervolg: 
 

1. Het statenvoorstel “Vaststelling meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019” 
doorloopt gewoon de behandeling in de statencommissie RGW van 23 november 2015 en de 
besluitvorming in de Staten op 7 december 2015; kortom geen frustratie van de lopende 
procedure tot vaststelling van een AVP voor de nieuwe periode 2016-2019, inclusief de 
vaststelling van een op het nieuwe plan in het voorjaar van 2016 voorziene subsidieregeling, 
gelet op de mate van abstractie van de begrippen “versterken van de leefbaarheid en 
bijdragen aan een maatschappelijke belang”.  

2. Voor wat betreft het onderdeel Kleine Kernen uit de AVP wordt een apart traject doorlopen, 
conform het BOB-model, onderdeel hiervan is het allereerst concreet zichtbaar maken van: 

- waar de problematiek van de kleine kernen nu concreet uit bestaat? (Voorheen ging het met 
name om de instandhouding van voorzieningen, gevolgd door de ontsluiting van het gebied 
met vormen van openbaar vervoer en nu ligt het accent voornamelijk op aansluiting op snelle 
internetverbindingen) 

- wordt de problematiek door de bewoners zelf als problematisch ervaren of gaat het om een 
bewuste keus om in een kleine kern te wonen met de daarbij behorende “ongemakken”? 

- een en ander zou opgehaald kunnen worden met een enquête onder de bewoners van de 
kleine kern 

- de vraag daarbij is of de bewoners voldoende zijn vertegenwoordigd door de 
gebiedscommissies en de bijbehorende randvoorwaarden 

- de activiteiten onder 2 vormen de beeldvormende fase 
3. Het idee bestaat het verkregen materiaal te completeren met een bijeenkomst met 

stakeholders (i.c. de inwoners), geografen, leefbaarheidsdeskundigen, de gebiedscommissies 
etc. Ook zou een expertpanel hier onderdeel van kunnen uitmaken. 

4. Zo er reëel sprake is van een kleine kernenproblematiek, dan kan afhankelijk van de 
resultaten uit de beeldvormende fase, de behoefte aan een “subsidieverordening” blijken, voor 
ideeën, die uit de kleine kernen zelf komen. Relatie met de Gebiedscommissies bezien. 

5. De besluitvorming over de ingediende aanvragen is sluitstuk van de besluitvormende fase, 
met dien verstande, dat voorzien wordt in evaluatie, monitoring van de ontwikkelingen met 
doorwerking naar de kleine kernen en noodzaak tot herijking van beleid.           

 
N.B. Specifieke aandachtspunten zijn: 
- voorkomen van doublures met de Gebiedscommissies in relatie tot de bewoners 
- voorkomen doublure tussen statencommissies RGW en BEM. 
 
Concrete beslispunten: 

 Herkent u zich in de in de hierboven gepresenteerde stand van zaken? 

 Bent u het eens met de voorlopig grofmazig geschetste proces en agendering voor de 
commissie BEM op 23 november a.s. in aanwezigheid van de twee voorzitters van de 
Gebiedscommissies.  
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