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Geachte dames en heren, 
 
Voorgeschiedenis:  

 
In de werkconferentie van uw Staten in Noordwijkerhout op 6 en 7 juni 2015 is ondermeer afgesproken, de 
zogenaamde BOB-procedure als werkwijze te hanteren voor zich daarvoor lenende onderwerpen. Deze 
procedure beoogt de Staten vooraan in het beleidsproces te positioneren en de rol en betrokkenheid van de 
burger te versterken. De werkwijze is overigens – zonder toekenning van het predikaat BOB – al op tal van 
beleidsterreinen doorlopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de PRS/PRV.     
Op voorstel van het fractievoorzittersconvent, hebben de Staten op 21 september 2015 besloten, de BOB-
procedure toe te passen op: energietransitie, winkelleegstand en kleine kernen. De onderwerpen zijn toebedeeld 
aan de drie statencommissies en worden getrokken door de voorzitters van die commissies. Vanaf het begin 
bestaat het besef dat het stimuleren van het BOB-model een proces van vallen en opstaan is.      
Deze statenbrief gaat uitsluitend over de toepassing van de BOB-procedure op de problematiek van de kleine 
kernen, toebedeeld aan de statencommissie BEM. Over de stand van zaken van de BOB-trajecten 
energietransitie en winkelleegstand wordt u apart geïnformeerd.      
 
Context: 
 

Vanaf het begin is de BOB-procedure kleine kernen geplaatst in de context van het Meerjarenprogramma Agenda 
Vitaal Platteland 2016-2019 (AVP), zoals de Staten dat op 7 december 2015 vaststelden. Onderliggende vragen 
daarbij waren of geen doublure zou ontstaan met de uitvoering van de AVP en in hoeverre de bestaande 
Gebiedscommissies representatief zouden zijn voor de inwoners van de kleine kernen.   
  
Essentie AVP op het onderdeel kleine kernen: 
 

Citaat: “Wij stimuleren initiatieven die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en de regionale economie van het 
landelijk gebied en de kleine kernen met vormen van openbaar vervoer, het in stand houden van het basisniveau 
aan voorzieningen, het waarborgen van de sociale samenhang en het voorkomen van de eenzaamheid onder 
senioren. Welke voorzieningen kunnen bijdragen aan de leefbaarheid, verschilt per situatie. Kleine kernen vragen 
om maatwerk. Het kan gaan om vormen van vraaggericht openbaar vervoer of andere innovatieve 
vervoersoplossingen, om snel internet, om dorpsontwikkelingsplannen, initiatieven die leiden tot meer sociale 
activiteiten, het vermarkten van kleine kernen, stad en land dichter bij elkaar, regionaal voedsel, fietsveiligheid, 
verminderen overlast van zwaar (landbouw)verkeer etc. Een gebied of een kern weet vaak zelf het beste wat een 
goede bijdrage aan de leefbaarheid is. Welke knelpunten er zijn en welke creatieve oplossingen. Wij bieden 
daarom vooral ruimte voor eigen initiatieven vanuit het gebied. Maatwerk ter bevordering van de continuïteit van 
de gemeenschap is leidend voor ons.  



 

  

 

 
en 
 
“ Wij vragen de gebiedscommissies om samen met inwoners te komen tot voorstellen om de leefbaarheid van het 
landelijk gebied en de kleine kernen te versterken. Dit dient te worden opgepakt in nauwe samenspraak met 
Provinciale Staten, zodat het BOB-model gehanteerd kan worden. Bij de aanpak van het snelle internet is het 
gewenst ook de EBU te betrekken en aansluiting te zoeken bij al lopende initiatieven.  
Om de creativiteit te bevorderen, stellen wij zo weinig mogelijk voorwaarden aan subsidiabele voorstellen. Actieve 
inwoners zijn de sleutel voor het behoud van de leefbaarheid. Daarom zijn ruime betrokkenheid en een actieve 
bijdrage van de inwoners wel een vereiste. Verder dient nog aannemelijk te worden gemaakt dat het project is 
gericht op het versterken van de leefbaarheid en bijdraagt aan een maatschappelijk belang”.   
Einde citaat.  
 
Gevolgde werkwijze: 

  

Door de voorzitters van de statencommissie BEM is op 3 november 2015 een discussienotitie uitgebracht waarin 

het proces van het doorlopen van de BOB-procedure werd geschetst. In aanwezigheid van de voorzitters van de 

Gebiedscommissies is de notitie in de statencommissie besproken. In de vergadering werd waardering geuit voor 

de specifieke aandacht voor de kleine kernen, maar werd gelijktijdig ook aandacht gevraagd voor de mogelijke 

doublure met de uitwerking van de AVP en in hoeverre de Gebiedscommissies wel voldoende representatief 

waren voor de inwoners van de kleine kernen. In vervolg op de commissievergadering van 3 november 2015 is 

het onderwerp nogeens ambtelijk tegen het licht gehouden en is met de begeleidingscommissie van de BOB 

kleine kernen het proces besproken. Een en ander leidde tot een voortgangsbericht van beide voorzitters van 20 

januari 2016 en een op grond daarvan gehouden nader overleg met de Gebiedscommissies. De uitkomsten 

hiervan zijn op 15 februari jl. gedeeld met de BOB-adviesgroep, waarin het Presidium, de inhoudelijk direct 

betrokken ambtenaren en de griffie zijn vertegenwoordigd.  

 
Afweging: 
 

De BOB-adviesgroep heeft op 15 februari jl. aan de hand van de beschikbare informatie geconcludeerd: 
 

1. dat de AVP met een extra accent op de problematiek van kleine kernen in ruime mate mogelijkheden 
biedt om initiatieven vanuit de inwoners van de kleine kernen zelf te ondersteunen 

2. dat hiervoor een subsidieregeling wordt opgesteld met als abstracte toetsingscriteria “versterking van de 
leefbaarheid en bijdraagt aan een maatschappelijk belang” 

3. dat de initiatieven in de eerste plaats bij de gemeenten kenbaar worden gemaakt in het kader van de 
uitvoering van de Participatiewet / sociaal loket etc.  

4. dat de Gebiedscommissies al ruim negen jaar succesvol hun diensten hebben bewezen bij het 
ondersteunen van initiatieven vanuit de inwoners van de kleine kernen 

5. dat ook al gaat het om een bevoegdheid van GS tot aanpassing van de subsidieverordening AVP, GS 
zal worden verzocht deze aanpassing tenminste aan de statencommissie BEM ter bespreking voor te 
leggen, met de mogelijkheid van inspreken door belanghebbenden 

6. dat kortom bij het doorlopen van de BOB-procedure de verdere uitwerking van de AVP wordt 
gedoubleeerd  

 
 
Voorstel: 

Op grond van deze overwegingen adviseert de BOB-adviesgroep de problematiek van de kleine kernen in het 
vervolgproces van de uitwerking van de AVP te laten doorlopen en te ontdoen van het predikaat BOB.   
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Een eerste vervolgmoment is de aanpassing van de subsidieverordening AVP voor het zomerreces van 2016. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
  


