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Inleiding
Op grond van het Coalitieakkoord "Werk in Uitvoering" is voor de collegeperiode 2004 –2007 een bedrag van 2
miljoen euro beschikbaar voor het project “leefbaarheid kleine kernen”, onderdeel van het programma van de
Sociale Agenda.  Het project geeft uitvoering aan een nadrukkelijke en breed gedragen wens van de staten.
Het afgelopen halfjaar hebben de staten actief geparticipeerd in de inhoudelijke vormgeving van dit project door het
organiseren van enkele werkconferenties in het provinciehuis en het initiëren van een conferentie op lokatie in
Cabauw met vertegenwoordigers van gemeenten en kleine kernen. Dit is ook de reden dat het uitvoeringsplan voor
dit beleid, anders dan de overige projectplannen onder de sociale agenda, nog ter besluitvorming aan provinciale
staten wordt voorgelegd.  Bijgevoegd treft u dit uitvoeringsplan aan.   Omdat in het project in de beginfase vooral
geïnvesteerd wordt in het ontwikkelen van haalbare projecten, die op draagvlak van de lokale bevolking mogen
rekenen en aangezien door de actieve inbreng van de staten meer tijd nodig was, zijn de kosten in 2004 navenant
gering en in later jaren, voor de uitvoering van concrete projecten, aanzienlijk.  Om die reden wordt uw college
voorgesteld de resterende middelen 2004 voor dit project ad € 495.000 onder te brengen in een
bestemmingsreserve.
Om beter inzicht te krijgen in de problemen die inwoners van kleine kernen ervaren en om ervaring op te doen met
de wijze van werken, namelijk een ontwikkeltraject samen met gemeenten, wordt voorgesteld te starten met een
pilotproject in de Lopikerwaard. Dit project levert per 1 juli 2005 de volgende resultaten: Op 1 juli 2005 staan
enkele bouwkundige multifunctionele projecten op stapel (combinaties van zorg, wonen en commerciële
voorzieningen), die aantoonbaar bijdragen aan de leefbaarheid in de betreffende kleine kernen, is er een actieplan
voor de aanpak van leefbaarheidsproblematiek in de andere kleine kernen op basis van concrete problemen die
inwoners ervaren en zijn er heldere richtlijnen, die uitgangspunt vormen bij het projectmatig aanpakken van
leefbaarheidsproblematiek in kleine kernen in andere gemeenten. De kosten van dit pilotproject bedragen in 2005
 € 280.000,-  Voorgesteld wordt om deze kosten, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2005 ten
laste te brengen van de betreffende middelen 2005.
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 Besluit

Besluit van 16 december 2004 tot vaststelling uitvoeringsplan project leefbaarheid kleine kernen

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 2 november 2004, dienst/sector MEC/DMO, nummer  ;

Gelezen;  het uitvoeringsplan project leefbaarheid kleine kernen

Overwegende;  in het project wordt in de beginfase vooral geïnvesteerd in het ontwikkelen van
haalbare projecten, die op draagvlak van de lokale bevolking mogen rekenen, waardoor de uitgaven in
de 2004 laag zijn en in later jaren, voor de uitvoering van concrete projecten, aanzienlijk.

Besluiten:

� ARTIKEL 1

- de voor het project beschikbare resterende middelen voor 2004 ad € 495.000  onder te brengen
in een bestemmingsreserve.

- onder voorbehoud van goedkeuring begroting 2005  €  280.000 euro van de middelen 2005
voor dit project beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een pilotproject in de
Lopikerwaard.

- GS te machtigen het projectplan inzake de pilot Lopikerwaard nader in te vullen

� ARTIKEL 2

Het uitvoeringsplan project leefbaarheid kleine kernen, zoals weergegeven in de bijlage bij dit
besluit,  voor kennisgeving aan te nemen.

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Het gaat in dit project om een meetbare bijdrage aan de leefbaarheid in kleine kernen op grond van projecten
waarin provincie en gemeenten als ontwikkelingspartner optreden.
Wat betreft de eerste fase: het deelproject pilot leefbaarheid kleine kernen Lopikerwaard het volgende:
Op 1 juli 2005 is er zicht op enkele bouwkundige projecten waarin geïnvesteerd gaat worden. In deze projecten
gaat het om de realisatie van  voorzieningen op het gebied van zorg, wonen en commerciële dienstverlening die
alleen in combinatie financieel haalbaar zijn. Door deze voorzieningen kunnen met name oudere inwoners en
(of) starters op de woningmarkt langer in de kleine kern blijven wonen.  Verder is er een actieplan voor het
bevorderen van de leefbaarheid in de andere kleine kernen op basis van concrete problemen die inwoners
ervaren. En tenslotte zijn er concrete richtlijnen, die uitgangspunt vormen bij het projectmatig aanpakken van
leefbaarheidsproblematiek in kleine kernen in andere gemeenten.
Argumenten
Bij verschillende gelegenheden, onder meer in het Sociaal Rapport, dat als onderdeel van de Sociale Agenda, in
2004 is opgesteld, wordt geconstateerd dat de leefbaarheid in kleine kernen vermindert door ontwikkelingen als
een teruglopend voorzieningenniveau, vergrijzing en ontgroening, achteruitgang in het openbaar vervoer en
instroom van nieuwe bewoners zonder lokale binding. Door als ontwikkelingspartner van de gemeenten in en
met vertegenwoordigers van kleine kernen projecten op te pakken die de negatieve kanten van genoemde
ontwikkelingen bestrijden kan een significante bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid worden gegeven
conform de expliciete wens van de staten.
Kanttekeningen
-In alle gevallen zal het gaan om incidentele bijdragen.  Daar waar veel projectonderdelen ook
exploitatiegevolgen hebben moet expliciet aandacht geschonken worden aan structurele financiering door
derden.
-de provinciale bijdrage uit het budget kleine kernen zal niet meer dan 50 % van het investeringsbedrag zijn.
Ook van gemeenten wordt mede-investering verwacht.  In deze tijden van bezuininging is dat soms een lastige
opgave die bedreigend kan zijn voor realisatie.  Mede om die reden is het goed om ervaring op te doen in de
Lopikerwaard,  waar ook Europese subsidies zoals die van leader plus mogelijk zijn.
Financiën
Op grond van het Coalitieakkoord "Werk in Uitvoering" is voor de collegeperiode 2004 –2007  een bedrag van 2
miljoen euro, 4 maal 500.000 euro, beschikbaar voor het project “leefbaarheid kleine kernen”, onderdeel van het
programma van de Sociale Agenda.  Het project geeft uitvoering aan een nadrukkelijke en breed gedragen wens
van de staten.
Het afgelopen halfjaar hebben de staten actief geparticipeerd in de inhoudelijke vormgeving van dit project door
het organiseren van enkele werkconferenties in het provinciehuis en het initiëren van een op 9 oktober j.l.
gehouden conferentie op lokatie in Cabauw met vertegenwoordigers van gemeenten en kleine kernen. Dit is ook
de reden dat het uitvoeringsplan voor dit beleid, anders dan de overige projectplannen onder de sociale agenda,
nog ter besluitvorming aan provinciale staten wordt voorgelegd.  Bijgevoegd treft u dit uitvoeringsplan aan.
Omdat in het project in de beginfase vooral geïnvesteerd wordt in het ontwikkelen van haalbare projecten, die op
draagvlak van de lokale bevolking mogen rekenen en aangezien door de actieve inbreng van de staten meer tijd
nodig was, zijn de kosten in 2004 navenant gering en in later jaren, voor de uitvoering van concrete projecten,
aanzienlijk.  Om die reden worden GS voorgesteld de resterende middelen van 2004 ad € 495.000 voor dit doel
onder te brengen in een bestemmingsreserve.
Om beter inzicht te krijgen in de problemen die inwoners van kleine kernen ervaren en om ervaring op te doen
met de wijze van werken, namelijk een ontwikkeltraject samen met gemeenten, wordt voorgesteld te starten met
een deelproject in de Lopikerwaard.  De kosten van deze pilot bedragen maximaal € 280.000 euro, waarvan
€ 30.000 euro voor bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek naar verschillende opties voor de bouwkundige
projecten, € 50.000 voor bijdragen aan de uitwerking van de gekozen optie tot uitvoeringsgerede projecten en
€ 200.000 voor bijdragen in de bouwkosten van de betreffende voorzieningen.  Wij stellen u voor deze kosten
onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2005 ten laste te brengen van de betreffende middelen voor
2005.
Bij de eerste uitgaven in 2004 gaat het om 5000 euro, dat zijn met name de kosten , die verband houden met de
conferentie voor Kleine kernen die op 9 oktober 2004 in Cabauw gehouden is.
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Realisatie
De voorbereiding van de pilot Lopikerwaard vond vanaf medio 2004 plaats in de vorm van inventariserende
gesprekken met lokale vertegenwoordigers. In juli 2005 moeten voldoende resultaten bekend zijn om te kunnen
starten met projecten in andere delen van de provincie.
Communicatie
De communicatie rondom het project leefbaarheid kleine kernen wordt meegenomen in de communicatie
rondom het programma van de sociale agenda.  Daar waar de resultaten van delen van dit project daartoe
aanleiding geven zal apart aandacht aan de communicatie gegeven worden.
Bijlagen
Uitvoeringsplan project leefbaarheid kleine kernen met bijlagen

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


