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Bijlage(n):                                                     -evaluatie 2009 leefbaarheid kleine kernen 
 -begrotingswijziging 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De voorliggende evaluatie beschrijft de processen, de resultaten, de aandachtspunten en de 
conclusies van de projecten uit het thema ‘Leefbaarheid kleine kernen’, een onderdeel van de 
Sociale Agenda.  Voorgesteld wordt een financieel overschot van 59.000 euro in te zetten om 
de resultaten van de projecten duurzamer te maken.  
 
Aanleiding 
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 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. Het goede nieuws is 
verder dat kleine kernen vaak een grotere mate van sociale cohesie kennen dan de gemiddelde 
Vinex lokatie waardoor een vruchtbare bodem bestaat om gezamenlijk problemen te 
verkennen en draagvlak voor oplossingen te creëren. 
 
Voorgeschiedenis 
De provincie heeft in de vorige collegeperiode (2004-2007), in het kader van de Sociale 
Agenda, het thema Leefbaarheid kleine kernen opgepakt om te bezien of het 
voorzieningenniveau in dorpen kan worden verbeterd of, op zijn minst, kan worden 
behouden. Kernpunt is het betrekken van burgers bij de problemen in hun dorp in 
zogenaamde “bottom-up”processen vanuit de overtuiging dat hùn probleemdefinities en hùn 
oplossingsrichtingen bepalend zijn voor het welslagen van leefbaarheidsprojecten. 
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Essentie / samenvatting: 
Het thema Leefbaarheid kleine kernen kent twee fasen. De eerste fase is de procesfase waarin 
26 projecten in kleine kernen zijn opgezet waarbij de provincie als actieve 
ontwikkelingspartner van gemeenten optrad. 1 oktober 2009 was de finale deadline voor deze 
fase. In de tweede fase gaat het om uitvoering van de projecten. Daarbij heeft de provincie 
een meer beperkte toezichthoudende rol. In de voorliggende evaluatie worden de projecten 
beschreven en geëvalueerd. Ook worden de resultaten van een enquête onder de 
ontwikkelingspartners gepresenteerd.  Wij stellen u voor om de overschotten uit de eerste fase 
van deze projecten, te weten 59.000,- euro opnieuw in te zetten voor leefbaarheid kleine 
kernen. Het gaat om enkele activeiten die bijdragen aan het verduurzamen van de 
projectresultaten en passend zijn omdat de provincie zelf een stapje terug doet. Concreet gaat 
het om een driejarige voortzetting van de ondersteuning van de Utrechtse vereniging van 
kleine kernen en om een eenjarige voortzetting van een sport uitwisselingsprogramma tussen 
stads – en plattelandscholen. 
 
Financiële consequenties 
Voorgesteld wordt het financieel overschot ad € 59.000,-  in dit project voor continuering van 
ondersteuning van een tweetal leefbaarheidsactiviteiten in te zetten. Gelet op het belang van 
verduurzaming van de resultaten en gelet op de veranderde meer beperkte rol van de 
provincie bij dit thema wordt voorgesteld deze middelen nu reeds in te zetten en niet te laten 
terugvloeien naar de algemene middelen.  
 
Voorstel 
Voorgesteld wordt om de overschotten uit dit project, te weten 59.000,- euro te bestemmen 
voor enkele activiteiten die bijdragen aan het verduurzamen van deze projectresultaten.   
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 25 januari 2010; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 december 2009, afdeling MOW, nummer 
2009int252969; 
 
Overwegende dat;  
- het van belang is de behaalde resultaten in de projecten Leefbaarheid kleine kernen zo duurzaam 
mogelijk te laten zijn 
- het gaat om beperkte voortzetting van het ingezette beleid.  
- de rol van de provincie op dit thema uit de Sociale Agenda niet langer die van  ontwikkelingspartner 
zal zijn, maar beperkt zal zijn tot die van toezichthouder op de uitvoering.  
 
Besluiten:  

1. het financieel overschot uit de projecten leefbaarheid kleine kernen ad € 59.000,- in te zetten 
voor voortzetting van de ondersteuning van een tweetal leefbaarheidsactiviteiten en de 
betreffende bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen 

 
2. de bijgevoegde evaluatie 2009 leefbaarheid kleine kernen voor kennisgeving aan te nemen 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


