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  aan provinciale staten van Drenthe 2013-565-1 

 

Inleiding 

Op 8 juli 2010 is door uw staten bij de behandeling van het statenstuk 2010-438, Voorjaarsnota 2010, 

motie 2010-28, sociaal economische vitalisering van het platteland/versterking landelijk gebied, aan-

genomen. De afgelopen periode is gebruikt om scherper te krijgen waar de urgentie in de gebieden 

zit. Hiervoor zijn gesprekken in het kader van de regionale samenwerkingsagenda's gebruikt. Met 

betrekking tot het beleidsadvies bevolkingsdaling is ingezet op experiment-, kennis- en strategie-

ontwikkeling.

 

Voor het vitaal houden van het platteland wordt ingezet op uitvoering langs twee lijnen en een tweetal 

specifieke thema's. 

 

Lijn 1: Ondersteunen initiatieven uit de Drentse samenleving 

Deze lijn zet direct in op initiatieven van de Drentse inwoners in samenwerking met gemeenten. Des-

gewenst kunnen zij andere partijen hierbij laten aansluiten. Wij kiezen voor een aanpak waarbij initia-

tieven uit de hele provincie kunnen worden ondersteund. De inzet van middelen voor initiatieven uit de 

Drentse samenleving willen wij bottom up organiseren met een eigen budget, waarmee lokale initiatie-

ven/experimenten zich kunnen ontwikkelen. 

 

Lijn 2: Geconcentreerde aanpak 

Deze lijn zet direct in op een geconcentreerde aanpak. De provincie Drenthe werkt in deze aanpak 

nauw samen met de desbetreffende gemeente(n) en partijen, werkzaam op bovenlokaal niveau.  

In gebieden waar een stapeling van problematiek (sociaaleconomisch, ruimtelijk en demografisch) 

verwacht kan worden, wordt gewerkt via deze aanpak. Wij kiezen in dit kader voor een aanpak gericht 

op de plattelandsgebieden van het zuidoostelijk deel van Drenthe en van de gemeente  

Hoogeveen. 

 

Breedband 

Door de toenemende digitalisering van de samenleving wordt de digitale bereikbaarheid van Drenthe 

steeds belangrijker. De inzet van breedband en diensten via breedband als middel om leefbaarheid en 

concurrentiekracht op een hoog niveau te houden staat op dit moment breed in de belangstelling. De 

ontsluiting van het buitengebied met een hoogwaardige en toekomstvaste ICT-infrastructuur is kost-

baar en de Reserve vitaal platteland is beperkt. Zodoende wordt niet ingezet op investeren, maar op 

coördineren, verbinden en faciliteren.  

 

Mobiliteit  

Om ervoor te blijven zorgen dat de bereikbaarheid van de kleine kernen en de voorzieningen op het 

platteland niet verder onder druk komen te staan, zal gekeken moeten worden naar creatieve ver-

voersoplossingen en modern, innovatief bereikbaarheidsbeleid. Dit betreft onder meer aanpassingen 

van het openbaar vervoer- en mobiliteitssysteem met maatwerkoplossingen per gebied of dorp afhan-

kelijk van de vraag en de geografische ligging. 

 

Recreatie & Toerisme 

De gesprekken in Zuidwest-Drenthe hebben opgeleverd dat het voor de vitaliteit en leefbaarheid van 

belang is dat aandacht wordt besteed aan de kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatiesector. 

Vraag en aanbod bij een deel van de kampeer- en ook  bungalowbedrijven is onvoldoende in balans. 

Dit leidt ondermeer tot afname van de bezettingsgraad en terugloop van de overnachtingen.  
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Dat is een landelijke ontwikkeling maar in een toeristische plattelandsregio als Zuidwest-Drenthe zijn 

de gevolgen eerder voel- en zichtbaar. 

Advies  

Instemmen met de uitwerking motie Vitaal Platteland. 

Beoogd effect 

De provincie richt zich voor de middellange termijn (tot en met 2018) op een extra impuls voor het 

leefbaar houden van het platteland. Met de voorgestelde aanpak zet de provincie, via twee lijnen, 

extra in op het mogelijk maken van 'bottom-up'initiatieven en een geconcerteerde aanpak in Zuidoost-

Drenthe. Specifieke aandacht is er voor een drietal Drenthe-brede thema's: Breedband, Mobiliteit en 

Recreatie & Toerisme.  

 

Voor de daadwerkelijke effectmeting van de provinciale inzet, op de twee lijnen, zal een monitor wor-

den ontwikkeld.  

Argumenten 

1.1. Met de kadernotitie Vitaal platteland wordt invulling gegeven aan uw wens om extra inzet te ple-

gen op het leefbaar houden van het platteland van Drenthe. 

Op 8 juli 2010 is door uw staten bij motie 2010-28, sociaaleconomische vitalisering van het platte-

land, aangenomen. Met deze kadernotitie geven wij weer hoe wij dit gaan doen. 

2.1. Met de kadernotitie Vitaal platteland wordt invulling gegeven aan bij het advies van de Noordelijke 

Rekenkamer. 

Dit gebied kenmerkt zich door een stapeling van problematiek op het sociaaleconomische en de-

mografische vlak. De Noordelijke Rekenkamer heeft in 2011 geadviseerd om regionale knelpun-

ten in beeld te brengen en de uitvoering hierop aan te laten sluiten.  

Uitvoering 

Tijdsplanning 

In de loop van 2013 worden lijn 1 en lijn 2 uitgewerkt. Na de zomer zal een eerste regeling voor lijn 1 

opengesteld worden. 

Financiën 

Het budget voor Vitaal platteland bestaat in totaal uit € 24.400.000,--. Hiervan is bij de begrotingsbe-

handeling voor 2013 ingestemd met een reservering € 12.400.000,-- voor het kader Vitaal platteland. 

Het andere deel, te weten € 12.000.000,--, is gereserveerd voor cofinanciering van Europese pro-

gramma's en is als zodanig vastgelegd bij de behandeling van de Begroting 2013.  
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Europese context 

Via de Europese programma's voor plattelandsontwikkeling (POP), regionale ontwikkeling (EFRO) en 

samenwerking met andere Europese regio's (INTERREG) zal vanaf 2014/2015 € 12 miljoen binnen de 

cofinancieringreserve voor Europese programma's maximaal worden benut voor de opgaven voor een 

vitaal platteland via de Europese doelen 'slim, groen en sociaal'. 

Monitoring en evaluatie 

STAMM CMO Drenthe is gevraagd om een monitor te ontwikkelen op basis waarvan de leefbaarheid 

in Drenthe te kunnen monitoren. De monitor vormt tegelijk een onderdeel voor de tweejaarlijkse rap-

portage aan de staten. Na het eerste jaar zal een evaluatie door GS plaatsvinden of de voorgestelde 

aanpak de gewenste projecten oplevert en of bijstelling van de aanpak nodig is. 

Extern betrokkenen 

Bij de uitvoering van Vitaal platteland worden onze gebiedspartners betrokken. Dit kunnen zowel ge-

meenten als andere maatschappelijke of private partijen zijn.  

 

Communicatie  

N.v.t. 

 

Bijlagen  

1. Kadernotitie Vitaal Platteland 

 

 

 

Assen, 13 maart 2013 

Kenmerk: 11/3.6/20413002035 

 

 

Gedeputeerde staten van Drenthe, 

 

J. Tichelaar, voorzitter 

drs. M.-A.D. van Nieuwpoort, secretaris 

 

 

coll. 
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Provinciale staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 13 maart 2013, kenmerk 

11/3.6/2013002035; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

de kadernotitie Vitaal platteland vast te stellen. 

 

 

 

Assen, 17 april 2013 

 

 

Provinciale staten voornoemd, 

 

 

 

 

      , griffier      , voorzitter 

 

coll. 

 



Kadernotitie Vitaal Platteland  

 

1. Aanleiding 

Op 8 juli 2010 is door de uw staten bij de behandeling van het statenstuk 2010-438, Voorjaarsnota 
2010, motie 2010-28, sociaaleconomische vitalisering van het platteland/versterking landelijk gebied, 
aangenomen. De afgelopen periode is gebruikt om scherpte te krijgen waar de urgentie in de gebie-
den zit. Hiervoor zijn onder andere de gesprekken die in het kader van de regionale samenwerkings-
agenda's gebruikt. Met betrekking tot het beleidsadvies bevolkingsdaling is ingezet op experiment-, 
kennis- en strategieontwikkeling. Hiervoor is in de statenvergadering van 1 februari 2012 budget uit de 
Reserve vitaal platteland beschikbaar gesteld.  
 

In de statenontmoeting van 19 september 2012 is in de staten gesproken over het Vitaal platteland. 

Breed gedeeld wordt de opvatting dat initiatieven van onderop moeten komen en met betrokkenheid 

van de inwoners van Drenthe. Het gaat dan vaak om de combinatie van wonen, werken, bereikbaar-

heid voorzieningen, bereikbaarheid zorg, mobiliteit, inzetten op slimme, innovatieve oplossingen/ 

experimenten, gebruik van breedband en internetdiensten als middel. 

 

In de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid op 9 januari 2013 is de toezegging  

gedaan om de kaderstellende beleidsnotitie Vitaal platteland aan de staten voor te leggen. In de brief 

van 6 februari 2013 is op hoofdlijnen de denkrichting geformuleerd in een startnotitie. Deze kader-

notitie is op 13 februari 2012 in de vergadering van Statencommissie Omgevingsbeleid besproken.  

De input vanuit deze vergadering is mede gebruikt bij het opstellen van deze kadernotitie.  

 

De resultaten van de gesprekken die gevoerd zijn in het kader van de regionale samenwerkings-

agenda's in de drie gebieden, zijn voor zover ze betrekking hebben gehad op het platteland, als basis 

gebruikt voor het opstellen van deze kadernotitie. 

 

Bij de uitwerking van deze kadernotitie is uitgegaan van de visie van GS van juni 2012 en de uitwer-

king daarvan in de Begroting 2013, om € 12,4 miljoen beschikbaar te houden voor het kader Vitaal 

platteland en € 12 miljoen toe te voegen aan de cofinancieringreserve voor Europese programma's 

met als doel dit in te zetten voor de onderwerpen die op het platteland van Drenthe spelen. 

 

2. Vitaal Platteland 

Voor wat betreft Vitaal platteland wordt uitgegaan van de definitie van het VDG 'Een platteland dat 

levenskrachtig en zelfredzaam is, waarbij sprake is van een goede balans tussen wonen, werken en 

bereikbaarheid van voorzieningen'. Een andere interessante die de RUG hanteert spreekt bij leef-

baarheid over 'De mate waarin mensen zich gelukkig (kunnen) voelen in hun woonplaats'. Het gaat 

daarbij om de mate van welbevinden. In de internationale literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen 

persoonlijke factoren (gezondheid etc.) en omgevingsfactoren als sociale omgeving, economische 

omgeving, politieke omgeving en natuurlijke omgeving. Voor het vitaal houden van het platteland 

wordt ingezet op uitvoering langs twee lijnen en een drietal specifieke thema's:  
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Uitwerking via twee lijnen  

 

Lijn 1: Ondersteunen initiatieven uit de Drentse samenleving 

Deze lijn zet direct in op initiatieven van de Drentse inwoners in samenwerking met gemeenten.  

Desgewenst kunnen zij andere partijen hierbij laten aansluiten. Wij kiezen voor een aanpak waarbij 

initiatieven uit de hele provincie kunnen worden ondersteund. De inzet van middelen voor initiatieven 

uit de Drentse samenleving willen wij bottom up organiseren, waarmee lokale initiatieven/ 

experimenten zich kunnen ontwikkelen. Wel binnen randvoorwaarden, namelijk dat zij een antwoord 

geven op problematiek rond leefbaarheid/bereikbaarheid, vernieuwend zijn en overdraagbaar zijn naar 

andere locaties in Drenthe. De problematiek bij de lokale initiatieven/experimenten moet urgent zijn en 

de initiatieven/experimenten moeten een verbetering van de leefbaarheid opleveren. Doel is de creati-

viteit en burgerkracht te bevorderen. De betrokkenheid van de gemeenten bij de initiatieven/ 

experimenten is vereist, ook in verband met cofinanciering door gemeenten. Een uitgangspunt voor de 

besteding van deze middelen is dat de initiatieven een antwoord geven op bovenlokale vraagstukken, 

passend bij de provinciale rol en taak (PNS+).  

 

Lijn 2: Geconcentreerde aanpak 

Deze lijn zet direct in op een geconcentreerde aanpak. De provincie Drenthe werkt in deze aanpak 

nauw samen met de desbetreffende gemeente(n) en partijen, werkzaam op bovenlokaal niveau.  

In gebieden waar een stapeling van problematiek (sociaaleconomisch, ruimtelijk en demografisch) 

verwacht kan worden wordt gewerkt via deze aanpak. Wij kiezen in dit kader voor een aanpak gericht  

op de plattelandsgebieden van primair het zuidoostelijk deel van Drenthe en van de gemeente  

Hoogeveen. De gesprekken in het kader van de samenwerkingsagenda's hebben geleerd dat  

Hoogeveen en Zuidoost-Drenthe wat betreft sociaaleconomische structuur een vergelijkbare proble-

matiek kennen. De input vanuit het startdocument bevolkingsdaling Oost-Drenthe vormt een basis 

voor het nog op te stellen Regionale uitvoeringsprogramma 2013–2018. In het regionale uitvoerings-

programma worden projecten en experimenten opgenomen die in deze periode worden uitgevoerd.  

 

Er zijn drie belangrijke argumenten om te kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak binnen lijn 2. 

 De eerste is de kritiek vanuit de Noordelijke Rekenkamer in 2011 dat vanuit sociaaleconomisch 

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

commissie Van Dijk hebben zij geadviseerd om goed de regionale knelpunten in beeld te brengen 

en van daaruit te gaan redeneren. Beleid en uitvoering moeten dus aansluiten bij de geconsta-

teerde knelpunten en daar moeten voldoende middelen op worden ingezet.  

 Ten tweede is vanuit het Startdocument bevolkingsdaling het gebied aangemerkt als meest ur-

gent. Geconstateerd is dat deze regio te maken heeft met een sterke vergrijzing en ontgroening, 

een afnemende beroepsbevolking en op termijn te maken krijgt met een huishoudendaling. Ver-

wacht wordt dat de sociaaleconomische structuur van het gebied hierdoor verder zal verzwakken. 

 Ten derde dat de resultaten van de gesprekken, die in het kader van de regionale samenwer-

kingsagenda's zijn gevoerd in de drie gebieden, aanleiding vormen voor een gebiedsgerichte aan-

pak te kiezen voor Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe. 

 

De geconcentreerde aanpak richt zich vooral op vraagstukken in het landelijke gebied zoals die in de 

regionale samenwerkingsagenda Zuidoost zijn verwoord. Met de partijen in de regio zullen de projec-

ten binnen deze agenda verder worden ingevuld.  
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De aanpak is gericht op een combinatie van oplossingen en experimenten op gebied van wonen,  

werken/ondernemerschap, kwaliteit leefomgeving/landschap, mobiliteit, bereikbaarheid en (zorg)-

voorzieningen. Zo willen wij inzetten op slimme, innovatieve oplossingen/experimenten waaronder 

bijvoorbeeld het gebruik van breedband en diensten via breedband.  

Voorwaarde voor de inzet van middelen uit deze lijn is dat: 

 er sprake moet zijn van het onder druk komen staan van de leefbaarheid op meerdere thema's 

 de ervaringen die in deze 'lokale proeftuinen' wordt opgedaan moeten worden verspreid naar an-

dere gebieden om een antwoord te bieden op soortgelijke vraagstukken 

 wij verwachten cofinanciering van Europa, het Rijk, gemeenten en private partijen (woningbouw-

coöperaties, banken, zorginstellingen, ondernemers etc.) en maken gebruik van de eigen inzet 

van dorpen waar mogelijk. 

 

Aansluiting en samenwerking wordt gezocht met andere initiatieven vanuit de provincie zoals i-Age, 

behoud en bestemmingswijziging karakteristieke gebouwen, landschapsbeheer en mobiliteit.  

 

Specifieke thema's binnen Vitaal platteland  

Er is een drietal specifieke thema's te benoemen die belangrijk zijn om het platteland vitaal te houden. 

Eventuele projecten en experimenten op deze thema's kunnen zowel in lijn 1 als in lijn 2 vallen als met 

Europese cofinanciering een plaats krijgen. 

 

Breedband 

Door de toenemende digitalisering van de samenleving wordt de digitale bereikbaarheid van Drenthe 

steeds belangrijker. De inzet van breedband en diensten via breedband als middel om leefbaarheid en 

concurrentiekracht op een hoog niveau te houden staat op dit moment breed in de belangstelling.  

De ontsluiting van het buitengebied met een hoogwaardige en toekomstvaste ICT-infrastructuur is 

kostbaar en de Reserve vitaal platteland is beperkt. Daarom wordt niet ingezet op investeren, maar op 

coördineren, verbinden en faciliteren.  

 

Samen met de Drentse gemeenten is een proces gestart waarbij de vraag/behoefte van gemeenten 

wordt geïnventariseerd, kennisdeling wordt gestimuleerd en de "Next Generation Access Networks" in 

kaart worden gebracht. Daarmee wordt ingezet op ondersteuning (vraagbundeling en kennisdeling) in 

de uitrol van breedband en op beperkte schaal op experimenten met breedband en diensten via 

breedband. De experimenten zullen vooral tot doel moeten hebben om Europese middelen te ontslui-

ten. Er wordt gewerkt aan een uitgebreidere visie op breedband voor het landelijk gebied van Drenthe 

en wat de rol van de provincie daarin zal moeten zijn die medio 2013 gereed zal zijn. In de aanpak 

wordt ook aansluiting gezocht bij initiatieven buiten Drenthe, met als doel om breedband te benutten 

voor het versterken van de leefbaarheid in het landelijk gebied.  

 

Mobiliteit 

Om ervoor te blijven zorgen dat de bereikbaarheid van de kleine kernen en de voorzieningen op het 

platteland niet verder onder druk komt te staan, zal gekeken moeten worden naar creatieve vervoers-

oplossingen en modern, innovatief bereikbaarheidsbeleid. Dit betreft onder meer aanpassingen van 

het openbaar vervoer- en mobiliteitssysteem met maatwerkoplossingen per gebied of dorp afhankelijk 

van de vraag en de geografische ligging. Op het gebied van bereikbaarheid zien wij dan ook graag, in 

samenspraak met het OV-bureau, een experiment met vervoerssystemen op regionaal/lokaal niveau.  



 4

Er kan dan gedacht worden aan het combineren van vervoer voor diverse doelgroepen (leerlingen-

vervoer/WMO-vervoer), aanvullend deur-tot-deurvervoer of buurtbusprojecten.  

Ook kleinschalige infrastructuur gericht op (een verkeersveilige) bereikbaarheid van voorzieningen 

(bijvoorbeeld veilige schoolfietsroutes) en OV-knooppunten kan een oplossing bieden. Wij willen dit, 

waar mogelijk, in samenhang doen met cofinanciering vanuit de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer 

en Vervoer. Wij verwachten dat wij hiermee voldoen aan de toezegging aan u van 14 november 2012. 

 

Recreatie & Toerisme 

Bij het ophalen van de informatie in het kader van de Gebiedsagenda Zuidwest-Drenthe is duidelijk 

geworden dat het voor de vitaliteit en leefbaarheid van belang is, dat aandacht wordt besteed aan de 

kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatiesector. Vraag en aanbod bij een deel van de kampeer- 

en bungalowbedrijven is onvoldoende in balans. Dit leidt ondermeer tot afname van de bezettings-

graad en terugloop van de overnachtingen. Dat is een landelijke ontwikkeling, maar in een toeristische 

plattelandsregio als Zuidwest-Drenthe zijn de gevolgen eerder voel- en zichtbaar. De recreatiesector 

levert een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid in de plattelandsgemeenten (aandeel in 

Westerveld 20%). De bestedingen door verblijfs- en dagrecreanten dragen daarnaast in belangrijke 

mate bij aan de instandhouding van voorzieningen en de middenstand.  

 

3. Randvoorwaarden en uitvoering 

 

Looptijd 

De looptijd voor het kader Vitaal platteland is zes jaar: 2013-2018. De eerste opening van de regeling 

voor lijn 1 staat gepland: medio 2013. Ook lijn 2 zal in 2013 starten. 

 

Instrumentontwikkeling, monitoring en rapportage 

Om de begrippen uit de definitie Vitaal platteland (zie hoofdstuk 2) meetbaar te krijgen is aan 

STAMM CMO de opdracht gegeven criteria op te stellen als bouwsteen voor een door de provincie op 

te stellen subsidiekader. De projectvoorstellen worden door de provincie Drenthe op effectiviteit en 

efficiëntie beoordeeld.  

 

Daarnaast wordt om de leefbaarheid in Drenthe te monitoren door STAMM CMO reeds een instrument 

ontwikkeld. Die monitor vormt de basis voor een 2-jaarlijkse rapportage aan de Staten. Bij de opening 

van de regeling voor lijn 1, vindt er na het eerste jaar een evaluatie plaats of er voldoende initiatieven 

worden aangedragen en zal de provincie actief partijen benaderen om met projecten in te dienen. 

 

Uitvoering 

Voor de uitvoering van lijn 1, initiatieven van onderop, wordt een werkwijze gekozen waarbij  

eenvoudig projecten kunnen worden ingediend en beoordeeld. Voorstellen van lokale (bur-

ger)initiatieven kunnen samen met de gemeente worden ingediend. Zij zijn de hoofdaanvrager en 

daarmee de begunstigers. Het staat de begunstigers vrij om andere partijen hierbij als onderaannemer 

in te zetten. De voorstellen dienen PNS+ proof te zijn, dat wil zeggen bijdragen aan of een oplossing 

bieden aan de bovenlokale problematiek. Als onderaannemers kunnen bijvoorbeeld optreden: 

STAMM CMO, BOKD of Landschapsbeheer Drenthe. 

 

Voor lijn 2, geconcentreerde aanpak, wordt de uitvoering samen met de gebiedspartners opgepakt en 

uitgevoerd. Hiervoor dient de regionale samenwerkingsagenda en het startdocument bevolkingsdaling 

als basis voor het op te stellen Regionale uitvoeringsprogramma 2013 – 2018.  
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Bij de projectformulering wordt gebruiktgemaakt van de indicatoren die zijn opgesteld om de leefbaar-

heid te monitoren. Daarmee kan ook direct toetsing plaats vinden op effectiviteit en efficiëntie en kan 

indien nodig bijsturing plaats vinden.  

 

4. Financiën (en beleidsinstrumenten) 

 

Budget, verdeling van € 25 miljoen 

Bij de uitwerking van deze kadernotitie is uitgegaan van de visie van GS van juni 2012 en de uitwer-

king daarvan in de Begroting 2013, om € 12,4 miljoen beschikbaar te houden voor het kader Vitaal 

platteland en € 12 miljoen toe te voegen aan de cofinancieringreserve voor Europese programma's 

met als doel dit in te zetten voor de onderwerpen die op het platteland van Drenthe spelen.  

 

Reguliere budgetten en budget Vitaal Platteland 

Inhoudelijk gezien zijn er meerdere reguliere budgetten denkbaar binnen de provinciale begroting die 

aansluiten bij de plattelandsthema's leefbaarheid, wonen, werken, kwaliteit leefomgeving/landschap, 

mobiliteit, bereikbaarheid voorzieningen en zorg. Daar waar een slimme koppeling en/of stapeling 

mogelijk is zal dit plaatsvinden, waarbij uiteraard ook gekeken wordt naar de reguliere budgetten. 

 

Europese dimensie 

Via de Europese programma's voor plattelandsontwikkeling (POP), regionale ontwikkeling (EFRO) en 

samenwerking met andere Europese regio's (INTERREG) zal vanaf 2014/2015 € 12 miljoen binnen de 

cofinancieringreserve voor Europese programma's met maximale inspanning worden benut voor de 

opgaven voor een vitaal platteland via de Europese doelen 'slim, groen en sociaal'.  

Via de genoemde programma's kan het overgehevelde budget van Vitaal platteland naar de Europese 

cofinancieringreserve daarmee direct en indirect een bestemming krijgen voor plattelandsdoelen. 

Hoeveel Europese middelen beschikbaar komen voor Noord-Nederland/Drenthe is op dit moment nog 

niet duidelijk. Dit hangt af van de verdeling van de Europese middelen in het Meerjaren Financieel 

Kader (MFK) over de Europese lidstaten en vervolgens de verdeling van middelen binnen Nederland. 

 

Een belangrijke invulling vanuit de Europese cofinancieringreserve zal zijn weggelegd voor de bottom 

up aanpak die het Europese Plattelands Ontwikkelings Programma (POP) kent via de 'LEADER'- 

werkwijze. In Drenthe bestaat binnen het huidige plattelandsontwikkelingsprogramma één LEADER- 

actiegroep (LAG), die actief is in Zuidoost-Drenthe. De doelstellingen die binnen lijn 2 van deze kader-

notitie zijn geformuleerd, passen goed bij de doelstelling 'bevordering van sociale inclusie, armoede-

bestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden' in het nieuwe Europese plattelands-

programma vanaf 2014/2015.  

 

Voor het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma wordt uitgegaan van twee LEADER-actie-

groepen: één in Zuidoost, gerelateerd aan de samenwerkingsagenda en de geconcentreerde aanpak 

binnen lijn 2 en één in Zuidwest, daarbij wel met een zeer geconcentreerde focus, namelijk op de rea-

lisatie van de kwaliteitsverbetering van het verblijfsaanbod in de recreatie en toerismesector. Dit is een 

van de urgente aandachtspunten die in de gesprekken in Zuidwest naar voren zijn gekomen en daar-

mee voldoende reden om Europees LEADER-budget hiervoor in te zetten. 
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Voor de uitwerking van beide lijnen stellen wij de volgende verdeling voor. 

Voor lijn 1: € 6 miljoen over 6 jaar.  

Voor lijn 2: € 6 miljoen over 6 jaar.  

De exacte verdeling van projectaanvragen over de beide lijnen is nog niet duidelijk. Een eventuele 

herschikking van de financiën zal tijdens de tweejaarlijke rapportage worden besproken. In de open te 

stellen regeling in 2013 wordt het subsidieplafond opgenomen voor dit jaar. Mochten er direct in het 

eerste jaar veel goede projectinitiatieven ontvangen worden die bijdragen aan het verhogen van de 

leefbaarheid, dan kunnen GS dit plafond aanpassen. 
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