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Onderwerp: Nadere toelichting beantwoording vragen over Vitaal Platteland in de

commissie Omgevingsbeleid op 27 maart2013

Geachte voorzitter/leden,

Op 27 maarl2013 hebt u in uw commissie Omgevingsbeleid het statenstuk Vitaal

Platteland behandeld. Op 17 april 2013 staat het statenstuk geagendeerd voor de

Statenveçadering.

Bij de behandeling op 27 maart 2O13 zijn er diverse vragen gesteld, waarop w'tj in

aanvulling op de mondelinge beantwoording in eerste en tweede termijn, graag een

nader antwoord willen geven. Dit doen wij door in een vraag en antwoord vorm de

belangrijkste vragen met antwoord aan u voor te leggen.

Waarom maakt de provincie onderscheid tussen lijn 1 en lijn2?
De uitvoering van Vitaal platteland wordt uitgevoerd langs 2 lijnen omdat enerzijds de
provincie "bottom up" initiatieven wil ondersteunen en stimuleren en anderzijds omdat
wijzien dat met name in de regio Oost-Drenthe en Hoogeveen sprake is van een sta-
peling van vraagstukken. Deze zijn zowel sociaal, economisch alsook demografisch

van aard. Geconstateerd is dat deze regio te maken heeft met een:

1. sterke vergrijzing en ontgroening;
2. een afnemendeberoepsbevolking;
3. (op termijn) een huishoudendaling;

4. stijgende werkloosheid.

Verwacht wordt dat de sociaaleconomische en ruimtelijke structuur van het gebied

hierdoor verder zal verz¡'takken. Verder hebben wij kennis genomen van de kritiek

vanuit de Noordelijke Rekenkamer in 2011 dat. vanuit sociaaleconomisch perspectief

in de vorige periode te weinig middelen in dít gebied zijn terecht gekomen. Evenals de

commissie Van Dijk heeft de Rekenkamer geadviseerd om goed de regionale knel-
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punten in beeld te brengen en dat als uitgangspunt te hanteren voor verder beleid.
Beleid en uitvoering moeten dus aansluiten bij de geconstateerde knelpunten en daar
moeten de middelen op worden ingezet.

Wat is er met de gebiedsagenda's gebeurd? Waarom heten die nu regionale
samenwerkingagenda's?
De samenwerkingsagenda's of gebiedsagenda's zijn het resultaat van een inventari-
satie van opgaven waar gemeenten, waterschappen en provincie elkaar nodig hebben
en elkaar kunnen versterken. Het resultaat hiervan wordt verankerd in bestaande
structuren en samenwerkingsafspraken. U bent inmiddels geïnformeerd over de resul-
taten van het proces dat de gebiedsagenda's hebben opgeleverd.

Waarom 3 thema's noemen? Hoe verhouden zich die thema's tot lijn 1 en lijn 2?
Met de thema's is aangegeven welke onderwerpen nadrukkelijk genoemd zijn in de
discussie rond een vitaal platteland. Wij verwachten dat de thema's breedband en
bereikbaarheid zeker zullen terugkomen in de ideeën die er vanuit de Drentse samen-
leving zullen worden aangedragen via de lijnen 1 en 2. De genoemde thema's zijn een
mogelijke denkrichting voor projecten, maar we staan natuurlijk ook open voor andere
projecten. Daarom vallen de thema's gewoon onder de lijnen 1 en 2. Aan de thema's
hebben wij geen geld gekoppeld en dus ook geen schotten gecreëerd, omdat we nu
eenmaal die ruimte aan de indieners willen geven. Het thema recreatie en toerisme
komt in verdere vragen aan de orde.

Wat is stand van zaken l-age? En waarom wordt het project hier genoemd?
Het project l-age kan als een voorbeeld worden gezien van Europese samenwerking
in vergrijzende / krimpende gebieden. ln die zin kan het ook relevant zijn voor Zuid-
oost-Drenthe. Het is niet de bedoeling om via vitaal platteland te rapporteren over de
inhoudelijke voortgang van dit Interregproject. Op 3 april 2013 bent u reeds ge'Ínfor-
meerd over de stand van zaken in een presentatie van het Healty Ageing Network
Noord-Nederland (HANNN).

Gaat de provincie nu vanuit vitaal platteland investeren in breedband?
Nee, vanuit vitaal platteland hebben wij niet de intentie om te investeren, maar wij
verwachten wel aanvragen binnen te krijgen op het terrein van faciliteren, bijvoorbeeld
in vraagbundeling, het ondersteunen in de oprichting van coöperaties, technische
ondersteuning en het ondersteunen van een experiment.

Waarom de verdeling financieel 50/50 tussen lijn I en liin2?
De verdeling 50/50 is een arbitraire verdeling. We hebben gezocht naar een even-
wicht tussen de inspanningen die we Drenthe-breed vanuit de samenleving verwach-
ten en de opgaven die in lijn 2 opgepakt moeten worden met de partners. We hebben
als GS nog de mogelijkheid om lopende het programma hier nog in bij te sturen.

Waarom geen revolving fund opgenomen?
Het oprichten van een revolving fund voor de projecten die we vanuit de samenleving
verwachten, zal le beperkend werken en daarmee zullen niet of nauwelijks projecten
van de grond komen. We zetten daarom in ieder geval in om een multiplier te genere-
ren door bijdragen van gemeenten en van derden. We willen wel kijken of projecten
die aangeven de provinciale bijdrage tijdelijk nodig te hebben (bijvoorbeeld in de vorm
van een lening) een pré kunnen krijgen in de afweging van toekenning van het project.
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Waarom geen leader groep in Noord?
Er zijn bij de gesprekken die rond de gebiedsagenda's/samenwerkingagenda's zijn
gevoerd voor Noord-Drenthe geen specifieke aandachtspunten gevonden, anders dan
nu al in de Regiovisie Groningen-Assen en het Nationaal Beek- en Esdorpenland-

schap Drentsche Aa aan de orde zijn. Er is dus geen reden om een LEADER-groep in
het leven te roepen.

Waarom Noord helemaal niet genoemd?
ln de gesprekken die rond de gebiedsagenda's/samenwerkingagenda's zijn gevoerd is
in Noord naar voren gekomen dat die sterk gekoppeld zijn aan de Regiovisie

Groningen-Assen, en het bijbehorende budget daarvoor. De urgentie op een aantal
andere ondenrrerpen (kwaliteit verblijfsrecreatie in Zuid-West en sociaal economisch
in Zuid-Oost) speelt hier minder. Dit is de reden dat Noord niet specifiek is terugge-
komen in het statenstuk.

Waarom keuze in Zuid-West voor recreatie en toerisme? Welke analyse ligt hier
aan te grondslag?
ln de gesprekken die rond de gebiedsagenda/samenwerkingsagenda zijn gevoerd in
Zuid-West, is naar voren gekomen dat er hier een urgent ervaren probleem rond de
kwaliteit van de verblijfsrecreatie is. Omdat wij het gebied willen ondersteunen om aan
deze uitdaging te werken willen wij voor de komende Europese programmaperiode

een LEADER-groep operationeel maken met de partners in het gebied. Qua financie-
ring voor de LEADER-groep kijken wij naar wat er vanaf 2014 Europees beschikbaar
komt, aangevuld met provinciaal budget uit de Europese cofinancieringreserve.

Welke criteria? Komen die in de commissie?
Wij zijn intern bezig met het formuleren van criteria en hebben tevens aan STAMM
CMO gevraagd om ons hiervoor handvaten aan te reiken, aangezien zijveel ervaring
en kennis hebben van mogelijke (burger)initiatieven in de regio. Met deze combinatie
van expertise verwachten wij zo objectief mogelijke criteria op te stellen, waar de aan-
vragers ook goed mee uit de voeten kunnen. Zodra wij het subsidiekader gereed heb-
ben, zullen wij uw staten hierover informeren.

Hoe zit het met de overdraagbaarheid als criterium?
Als er experimenten worden aangedragen, dan vinden wij het belangrijk dat bij de
uitvoering ook wordt vastgelegd hoe het project tot stand is gekomen, wat de ervarin-
gen en leerpunten zijn en op welke manier andere dorpen gebruik kunnen maken van
hetgeen is ontwikkeld. Wij zullen aan de indieners van het project vragen dit goed te
documenteren, zodat anderen die hetzelfde project willen uitvoeren, niet opnieuw het
wiel hoeven uit te vinden en er dus niet opnieuw ontwikkelkosten hoeven te worden
gemaakt.

Hoe zit de selectieprocedure eruit voor lijn 1?
De selectieprocedure is onderdeel van de subsidieregeling die de provincie nu opstelt.

Wanneer komt de uitvoeringsnota? Wanneer starten we nu echt? Hoe wordt de
comm unicatie georganiseerd?
Er komt geen uitvoeringsnota. Voor lijn 1 komt er een subsidieregeling die wordt
opengesteld en waar de vooruvaarden in staan hoe en door wie een project kan wor-
den ingediend. Wij zullen ervoor zorgen dat dit breed bekend wordt gemaakt om voor-
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al de initiatieven in de verschillende dorpen te kunnen bereiken. ln Zuid-Oost gaan wij
samen met onze partners bepalen welke projecten we daar gaan uitvoeren.

Hoe wordt voorkomen dat er teveel geld naar de procesaanpak gaat i.p.v. con-
crete projecten?
ln de subsidieregeling zal gevraagd worden om bij de projectomschrijving aan te ge-
ven wat de output zal zijn, het projectresultaat. Hier zal ook de afrekening en beoorde-
ling op plaats vinden. Bij output valt te denken aan hoeveel banen levert het op of
welk bereikbaarheidsprobleem wordt met het project opgelost.

Wie bepaalt bij een overschrijding van het beschikbare budget welke projecten
prioriteit krijgen en kan innovatie daarbij een doorslaggevend criteria ziin ?
ln het voorstel is het aan GS om eventueel te schuiven binnen het beschikbare bud-
get. lnnovatie kan daarbijeen doorslaggevend criterium zijn.

Hoe vaak kunnen we een rapportage verwachten, ook om te zien welke ideeën
er komen van bewoners en wat er leeft bij bewoners?
ln ieder geval na sluiting van de openstelling en toewijzing van de projecten zal er
rapportage plaats vinden. De eerste rapportage zal direct na de eerste openstelling
zijn. Dan kan GS ook in de inschatting maken of de uitwerking die wij nu voorstaan
ook in de praktijk werkt. En daarnaast rapporteren wij via de bestuursrapportages.

Hebben gemeenten geld beschikbaar voor cofinanciering?
Op voorhand hebben wij dit niet gevraagd, maar het is wel de boodschap die wij met
dit stuk afgeven, dat wij cofinanciering verwachten. Dat hoeft geen extra vrij te maken
budget ziin, maar mogen ook bestaande middelen zijn die als cofinanciering gebruikt
worden.

Hoe wordt voorkomen dat gemeenten Vitaal Platteland selectief gaan gebrui-
ken?
Dat wordt voorkomen door de voorwaarde te stellen dat burgers/ burgerinitiatieven
medeaanvragers moeten zijn bij een projectvoorstel. Het is dus niet de gemeente
alleen die bepaalt wat wel/niet als project wordt ingediend. Dit zal in samenspel met
de locale initiatieven moeten plaatsvinden.

Wij menen met de bovengenoemde vragen en antwoorden u te kunnen ondersteunen
bij het formuleren van uw definitieve reactie voor de statenvergadering van 17 april
2013.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

1

tUcoll

voorzitter


