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GroenLinks 2 Vragen:

GroenLinks voert graag het verdere gesprek over de 

provinciale rol tav vitale binnensteden en dorpskernen.

 Wat is de relatie met het proces Groeisprong?

Over de relatie met het proces van de Groeisprong merken we op dat bij de 
Groeisprong in algemene zin het belang van de kwalitatieve opgave voor wonen 
wordt erkend. Het gaat niet alleen om de kwantitatieve opgave als aantallen 
woningen, maar ook om de toekomstbestendige woningen en om de opgave dat 
de nieuwe toe te voegen woningen/locaties, samen met de bestaande wijken en 
dorpen, aantrekkelijke en vitale woongemeenschappen zijn. Deze laatste 
opgave wordt echter niet in het financiële model doorgerekend. 
De Groeisprong kijkt een aanzienlijk aantal jaren vooruit (de opgave tot 2040), 
terwijl de opties over de potentiële provinciale rol ten aanzien van vitale 
binnensteden en dorpskernen, zich richten op de invulling de komende jaren.  
De relatie met de groeisprong is dus beperkt tot investeringen in woningen om 
dorpen en steden vitaal te houden, het vitaal houden van centra is geen 
zelfstandig onderwerp in de groeisprong.

3 In hoeverre geeft het koopstromenonderzoek zoals 
besproken onder 3.17 aanleiding om ten aanzien van de 
‘vitale binnensteden en dorpskernen’ anders te denken 
over de rol van de provincie? Wordt het 
koopstromenonderzoek ook meegenomen in de 
beeldvorming van dit onderwerp? 

Het koopstromenonderzoek geeft niet direct aanleiding tot een andere 
provinciale rol. Wel wordt in het onderzoek bevestigd dat er een transitie nodig 
is van winkelgebied naar ontmoetingsgebied met meerdere functies. De 
resultaten van het onderzoek laten namelijk vooral een versnelling en verdieping 
van een al ingezette trend van voor de coronacrisis zien, waarbij het fysieke 
winkelaanbod het lastig heeft en in aantal en omvang fors terugloopt. Een 
transformatie van binnensteden/dorpskernen waar de aantrekkingskracht van 
winkels moet worden opgevangen door andere functies zoals meer wonen, 
horeca, evenementen, cultuur, vrije tijdsbesteding, etc. Via de subsidieregeling 
‘vitale binnensteden, dorpskernen en winkelcentra’ wordt de samenwerking in 
binnensteden al een impuls gegeven. In de ontwikkelingen die mogelijk daarna 
zullen gaan spelen (zoals compacter maken van centra, fysieke ingrepen, etc.) 
is nog niet voorzien. 
De resultaten van het koopstromenonderzoek sluiten aan bij onze eigen 
beelden en worden gezamenlijk gebruikt in de beeldvorming van dit onderwerp. 
U krijgt hier nog een Statenbrief over.
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