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DATUM 25-4-2017 

AAN Leden van de Statencommissie RGW 

VAN Gedeputeerde Maasdam - Hoevers 

ONDERWERP Voortgang uitwerking motie Topdorp 

 

 

De komende jaren geven de gebiedscommissie Utrecht-West en de Gebiedscoöperatie O-gen (vanaf nu de 

gebiedscommissies) in opdracht van de provincie Utrecht ondersteuning aan burgerinitiatieven die de 

leefbaarheid van het Utrechtse platteland versterken. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie Topdorp van 

Provinciale Staten van eind 2015. 

 

In bijlage 1 wordt een uitgebreidere toelichting gegeven over de werkwijze. In bijlage 2 wordt aangegeven hoe we 

omgaan met de omvang van de kernen. Op hoofdlijnen kan de uitwerking als volgt omschreven worden: 

 

Op 29 juni is er een startbijeenkomst (Kick-off) als aftrap van een vierjarige periode met leefbaarheidsactiviteiten.  

 Een aantal burgerinitiatieven zullen in het zonnetje gezet worden (krijgen een Pluim); 

 Er worden miniworkshops georganiseerd ter inspiratie voor andere burgerinitiatieven. 

 

Komende 4 jaar werken we via de gebiedscommissies samen met Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 

(KNHM) en de verdere invulling van de motie Topdorp. KNMH is een landelijke vereniging met als doel het 

bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving. Dit doen zij onder andere door: 

 Procesbegeleiding van burgerinitiatieven; 

 Het organiseren van ‘Kern met Pit’ in de 12 provincies: jaarlijkse competitie die burgerinitiatieven uitnodigt om 

concrete resultaten te realiseren binnen een jaar en dit te belonen met een prijs van €1.000,- per project. 

Zij beschikken hiervoor over instrumenten als adviseurs, website, digitale inschrijving, stemmen via internet in een 

combinatie met een vakjury. 

Voor provincie Utrecht wordt door de gebiedscommissies samen met KNMH de Kern met Pit-PLUS 

georganiseerd, waarbij een ‘Kleine- kernenbokaal’ wordt uitgereikt aan het beste Utrechtse burgerinitiatief van 

een Kleine Kern. Voor de KNMH is dit ook een kans om de kleine kernen nog meer te bereiken, aangezien de 

ingediende initiatieven nu vooral komen uit de wijken van grotere dorpen en steden. 

 

De reden voor samenwerking met KNMH is als volgt. Om te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden, 

is gezocht naar een goede samenwerkingspartner met ervaring op dit gebied. Daar is de KNHM uitgekomen als 

meest passende partij. Zij hebben al veel ervaring met het organiseren van prijsvragen rondom 

leefbaarheidsinitiatieven en beschikken ook over een netwerk hiervoor. Door de combinatie te leggen met de 

beide gebiedscommissies, kunnen partijen wederzijds van elkaars netwerk, kennis en instrumenten gebruik 

maken. Voor burgerinitiatieven betekent dit synergie en minder organisatiedrukte. Voor de provincie betekent het 

een efficiëntie invulling van de motie én borging van continuïteit, want Kern met Pit gaat door na 2019. 
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Bijlage 1: Voortgang Motie Topdorp 

De komende jaren geven de AVP-gebiedscommissies in opdracht van de provincie Utrecht ondersteuning aan 

burgerinitiatieven die de leefbaarheid van het Utrechtse platteland versterken. Dit is onderdeel van het 

Meerjarenprogramma AVP van de Provincie Utrecht en van de twee Gebiedsprogramma’s Utrecht-West én 

Utrecht-Oost. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de motie Topdorp van eind 2015. 

 

Korte terugblik 

In november 2016 is namens portefeuillehouder Leefbaarheid en kleine kernen onder leiding van de 

programmamanager Agenda Vitaal Platteland (AVP) een plan voorgelegd aan enkele Statenleden die de motie 

hebben ondertekend. Hierbij is besproken hoe verdere invulling te geven aan de motie Topdorp. 

 

Aan de hand hiervan hebben de twee programmabureaus als uitvoeringsorganisaties van de twee 

Gebiedscommissies voor Utrecht-Oost en -West het plan nader uitgewerkt. Tijdens het overleg met de 

Statenleden zijn tevens afspraken gemaakt om nader uit te zoeken welke kernen vallen onder de motie. Het 

overzicht hiervan is terug te vinden in bijlage 2. 

 

Uitwerking 

Aanleiding en achtergrond 

Provinciale Staten van de provincie Utrecht vinden een verkiezing van een ‘Topdorp’ belangrijk. Deze verkiezing 

is opgenomen in het thema Leefbaarheid en kleine kernen in het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland
.
 

De uitvoering van de opgave leefbaarheid inclusief de Topdorp-verkiezing is neergelegd bij de 

Gebiedscommissies Utrecht-West en Utrecht-Oost (Gebiedscoöperatie O-gen). Met de Topdorp-verkiezing willen 

Provinciale Staten van Utrecht: 

 betrokkenheid van inwoners bij hun kern vergroten; 

 inwoners van kleine kernen in beweging brengen en hen ondersteunen bij het voor elkaar krijgen van hun 

eigen ideeën en projecten; 

 goede voorbeelden in het zonnetje zetten en kennis over succesvolle initiatieven verspreiden. 

 

Leefbaarheid van dorpen en kernen kent vele aspecten, bijvoorbeeld:  

 het niveau van voorzieningen als winkels, gezondheidszorg, geldautomaten of bibliotheek; 

 sociale samenhang en contact tussen bevolkingsgroepen; 

 vergrijzing, langer thuis wonen en kleinschalige zorg; 

 verkeersproblematiek en bereikbaarheid met openbaar vervoer;  

 veiligheid;  

 het activiteitenaanbod;  

 verbinding van stad en platteland.  

Het ene dorp is gebaat bij een heel andere activiteit dan het andere dorp. Inwoners kunnen zelf het beste zeggen 

hoe de leefbaarheid in hun eigen dorp of kern verbeterd kan worden en wat zij daar zelf aan kunnen en willen 

bijdragen. 

 

Doel 

Hoofddoel van de Topdorp-verkiezing is versterking van de leefbaarheid van dorpen en kernen in het landelijk 

gebied van Utrecht. Subdoelen:  

 het uitspreken van waardering voor door vrijwilligers opgezette en uitgevoerde initiatieven, die de 

leefbaarheid in het landelijk gebied en kleine kernen van Utrecht ten goede komen; 

 het ondersteunen van burgerinitiatieven in (kleine) kernen, zowel bestaande initiatieven een stap verder 

helpen als nieuwe initiatieven op gang brengen; 

 het etaleren en uitdragen van goede voorbeelden en daarmee het stimuleren van vrijwilligersprojecten en de 

gemeenschapszin in het algemeen. 

 

Doelgroep 

De activiteiten zijn gericht op initiatiefnemers en organisaties in het landelijk gebied en in kernen tot globaal 4.000 

inwoners. 4.000 inwoners is de bovengrens van kleine kernen die in de subsidieverordening AVP wordt 

gehanteerd en die lijst geldt voor de uitwerking van deze motie als uitgangspunt. De lijst van kernen tot 4.000 

inwoners komt grotendeels overeen met de lijst zoals aangeleverd door Statenleden. Een deel van de kernen 
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zoals aangegeven door Statenleden valt in de categorie 4000 – 8000 inwoners. In de bijlage zijn de kernen tot 

8.000 inwoners opgenomen. De kernen zoals opgenomen in de lijst van Statenleden zijn apart gemarkeerd. Voor 

de ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven kan flexibel met de bovengrens omgegaan worden, omdat het 

vooral gaat om de bedoeling die we met dit initiatief en met het versterken van de kleine kernen hebben.  

 

Aanpak 

De provincie en beide gebiedscommissies vinden in de aanpak belangrijk dat: 

 inwoners centraal staan, het initiatief bij hen ligt en er veel interactie is; 

 het overgrote deel van het beschikbare budget terecht komt bij bewonersinitiatieven; 

 er ondersteuning is voor goede initiatieven bij het verder brengen van ideeën; 

 goede voorbeelden in het zonnetje gezet worden en kennisuitwisseling en inspiratie in het netwerk 

plaatsvindt. 

 

Activiteiten 

De volgende activiteiten vinden plaats om deze doelen te bereiken: 

1. Startbijeenkomst (kick-off) 

2. Pluimen 2016  

3. Kernen met Pit ‘Plus’ voor leefbaarheid  

4. Statenleden als ambassadeurs  

 

1. Startbijeenkomst (kick-off) 

In juni 2017 vindt een startbijeenkomst plaats als aftrap van een driejarige periode met leefbaarheidsactiviteiten. 

Op deze startbijeenkomst willen we twee dingen doen: 

 Een aantal initiatieven in het zonnetje zetten. Deze initiatieven zien we als goede en inspirerende 

voorbeelden voor anderen. Dit gebeurt door het uitreiken van een aantal Pluimen (zie 2).  

 Inspiratie bieden aan burgerinitiatieven door het organiseren van een aantal miniworkshops. Hier kunnen 

aanwezigen in een half uur tijd kennismaken met onderwerpen als: Hoe zet je een zorgcoöperatie op? Of: 

hoe ontwikkel je vanuit het dorp zelf een dorpsplan dat echt van het dorp zelf is? Voor de onderwerpen 

zoeken we inspirerende voorbeelden uit ons netwerk. Naast het op luchtige wijze aanreiken van nieuwe 

ideeën is er ook ruim de mogelijkheid tot netwerken en informatie opdoen. 

De bestuurlijke vertegenwoordiging bij de startbijeenkomst in juni wordt als volgt voorgesteld: Provincie Utrecht, 

mevrouw M Maasdam-Hoevers; Gebiedscoöperatie O-gen, de heer M. van de Groep (burgemeester Bunschoten, 

portefeuillehouder leefbaarheid); Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West, de heer J. Verkroost (voorzitter en 

portefeuillehouder leefbaarheid). Statenleden worden voor deze bijeenkomst nadrukkelijk uitgenodigd. 

 

2. Pluimen 2016 

Met het uitdelen van een aantal Pluimen willen we waardering uitspreken voor door vrijwilligers opgezette en 

uitgevoerde initiatieven, die de leefbaarheid in het landelijk gebied en kleine kernen van Utrecht ten goede 

komen. Hiervoor gaan we 3 tot 5 concrete initiatievenselecteren, actief geweest in 2016, die min of meer voldoen 

aan de criteria die we voor ons zien voor 2017 e.v., zodat er van deze initiatieven ook voorbeeldwerking uitgaat. 

In maart/april 2017 wordt een oproep gedaan in het netwerk, zoals de gebiedscommissies, om initiatieven aan te 

melden die voor een Pluim in aanmerking kunnen komen.  

 

3. Kernen met Pit ‘Plus’ voor leefbaarheid Utrecht 

KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemij) is een landelijke vereniging met als doel het bijdragen aan de 

verbetering van de leefomgeving. Zij doet dit door groepen burgers, vrijwilligersorganisaties of ideële organisaties 

te ondersteunen met de volgende middelen: 

 Advies: procesbegeleiding en advies door professionele, vrijwillige adviseurs. 

 Kernen met Pit: jaarlijkse competitie die initiatieven uitnodigt om concrete resultaten te realiseren en dit 

beloont met een prijs van € 1000 per project, met daarbovenop extra prijzen voor 12 provinciale winnaars en 

3 prijzen voor landelijke winnaars. 

 Financieel: soms een projectbijdrage, leningen of aandelenkapitaal (via KNHM Participaties). 

 Communicatie, kennisverspreiding, inspiratie. 
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Met de KNHM is de principeafspraak gemaakt om speciaal in de provincie Utrecht een Kernen met Pit ‘Plus’ uit te 

voeren voor leefbaarheid kleine kernen. Op hoofdlijnen houdt dit in: 

 Kleine kernen tot 4.000 inwoners die worden toegelaten tot de Kernen met Pit wedstrijd, komen na realisatie 

in aanmerking voor een extra bedrag van € 1.000 per project (bovenop de reguliere € 1.000 van de KNHM).  

 De samenwerking zal gericht zijn op de inschrijving voor Kernen met Pit 2018, die start in september 2017. 

Ook de initiatieven die meedoen aan Kernen met Pit 2017 (lopend, inschrijving gesloten) zullen de extra € 

1.000 ontvangen. Uit de kleine kernen zijn dit er drie. 

 Naast de reguliere Utrechtse trofee die vanuit KNHM gegeven wordt (‘provinciale winnaar’) met een extra 

geldprijs van € 1.500 wordt daarnaast een Utrechtse ‘kleine kernen bokaal’ uitgereikt aan het beste 

leefbaarheidsproject van dat jaar. Dit wordt een wisselbokaal. 

 Duidelijk zal worden in de communicatie dat KNHM samenwerkt met de provincie Utrecht. 

 

Voordelen van deze samenwerking zijn dat provincie, gebiedscommissies en KNHM wederzijds van elkaars 

netwerken, kennis en instrumenten gebruik maken. Voor initiatieven betekent dit synergie en minder 

organisatiedrukte. Voor provincie en gebiedscommissies betekent het efficiëntie (gebruik van bestaande Kernen-

met-Pit-instrumenten als adviseurs, website, digitale inschrijving, stemmen via internet in een combinatie met een 

vakjury). Door een gezamenlijke communicatie hopen we op meer inschrijvingen vanuit de Utrechtse kleine 

kernen. Voordeel is ook de continuïteit: Kernen met Pit gaat door na 2019, dus hoe meer initiatieven de weg 

hierheen weten te vinden, hoe beter. 

 

4. Statenleden als ambassadeurs 

In de aanloop naar dit project heeft het idee postgevat om Statenleden actief te betrekken bij burgerinitiatieven. 

Dit zou kunnen door aan ieder initiatief een Statenlid te koppelen die als adviseur en ambassadeur optreedt. 

Nadere uitwerking en afspraken zullen gemaakt worden om dit kenbaar te maken bij de initiatieven in het gebied.  

 

Communicatie  

Voor de communicatie wordt een communicatieplan opgesteld en uitgevoerd door de programmabureaus in 

samenwerking met de provincie. 

 

Voor de communicatie naar buiten zal er voor gezorgd worden dat provincie Utrecht zich duidelijk zal 

onderscheiden van KNHM (Kernen met Pit). 
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Bijlage 2: Dorpskernen t/m 8000 inwoners 

In de onderstaande lijst zijn de kernen ogenomen tot 8000 inwoners. Alle rode regels (gemarkeerd met een 1) zijn 
dorpskernen uit afstudeeronderzoek UU wat de basis vormde voor de lijst van kleine kernen van PS. 
 

PS Lijst Wijknaam Gemeentenaam Aantal inwoners Oost West 

 
Haarzuilens Utrecht 210 

 
X 

 
Jaarsveld Lopik 300 

 
X 

 
Wijk 04 Stoutenburg Leusden 365 X 

 

 
Papekop Oudewater 380 

 
X 

 
Wijk 09 Nieuwersluis Stichtse Vecht 470 

 
X 

1 Wijk 10 Loenersloot Stichtse Vecht 495 
 

X 

1 Uitweg Lopik 500 
 

X 

 
Wijk 11 Oud Zuilen Stichtse Vecht 560 

 
X 

1 Wijk 40 Tull en 't waal Houten 605 X 
 

 
Wijk 30 't Goy Houten 700 X 

 1 Lopikerkapel Lopik 700 
 

X 

1 Wijk 04 Nieuwer Ter Aa Stichtse Vecht 705 
 

X 

 
Wijk 02 Willeskop Montfoort 715 

 
X 

 
Hekendorp Oudewater 730 

 
X 

1 Cabauw Lopik 750 
 

X 

1 Zijderveld Vianen 800 
 

X 

1 Eemdijk Bunschoten 850 X 
 1 Waverveen De Ronde Venen 900 

 
X 

1 De Hoef De Ronde Venen 1000 
 

X 

1 Overberg Utrechtse Heuvelrug 1000 X 
 1 Baambrugge De Ronde Venen 1100 

 
X 

1 Wijk 06 Achttienhoven-Westbroek De Bilt 1245 X 
 1 Polsbroek Lopik 1300 

 
X 

1 Maarsbergen Utrechtse Heuvelrug 1400 X 
 1 Wijk 03 Hollandsche Rading De Bilt 1435 X 
 1 Wijk 01 Hagestein Vianen 1460 

 
X 

1 Wijk 50 Schalkwijk Houten 1485 X 
 1 Wijk 08 Nigtevecht Stichtse Vecht 1530 

 
X 

 
Wijk 05 Lage Vuursche Baarn 1550 X 

 1 Wijk 07 Achterberg Rhenen 1570 X 
 1 Austerlitz Zeist 1600 X 

 1 Wijk 05 Groenekan De Bilt 1690 X 
 1 Wijk 07 Tienhoven Stichtse Vecht 1760 

 
X 

1 Wijk 06 Vreeland Stichtse Vecht 1765 
 

X 

1 Wijk 02 Everdingen Vianen 2000 
 

X 

1 Wijk 03 Langbroek Wijk bij Duurstede 2215 X 
 1 Wijk 08 Zegveld Woerden 2305 

 
X 

1 Wijk 02 Werkhoven Bunnik 2410 X 
 1 Wijk 03 Achterveld Leusden 2505 X 
 1 Wijk 02 Cothen Wijk bij Duurstede 3120 X 
 1 Wijk 05 Kockengen Stichtse Vecht 3265 

 
X 

1 Benschop Lopik 3400 
 

X 

1 Wijk 07 Kamerik Woerden 3805 
 

X 

1 Den Dolder Zeist 3994 X   

1 Wijk 03 Loenen aan de Vecht Stichtse Vecht 4355 
 

X 

 
Wijk 13 Elst Rhenen 4430 X 

 

 
Maarn Utrechtse Heuvelrug 4600 X 

 1 Wijk 01 Linschoten Montfoort 4925 
 

X 

1 Renswoude Renswoude 5050 X 
  Wijk 04 Maartensdijk De Bilt  5200  X 

 Wijk 01 Odijk Bunnik 5695 X  

 Wijk 04 Maarn Utrechtse Heuvelrug 5855 X  

 Wijk 08 Soesterberg Soest 6420 X  

 Wijk 00 Bunnik Bunnik 6660 X  

 Wijk 03 Amerongen Utrechtse Heuvelrug 6815 X  

 Wijk 02 Leersum Utrechtse Heuvelrug 7465 X  

 


