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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake wijziging

Subsidieregeling im puls sociaaleconom ische vitalisering

Geachte mevrouw Meeuwissen,

Vraao I
Kunt u de meest recente versie van het document pMJP Landelijk Gebied 2007-2013
beschikbaar stellen op DVS?

Antwoord 1

Ja, dat gaan we doen. Overigens zal in 2013 worden voorgesteld de regeling
te herzien in verband met de afronding van het lLG. Mede door de afronding
ILG staat een groot deel van de subsídieplafonds per 1 januari 2013 op
0 euro.

Vraao2
ls het aanpassen van het pMJP een bevoegdheid van GS? Hadden zij dit niet moeten

voorleggen aan PS voordat de aanpassing doorgevoerd had kunnen worden?

Antwoord 2
De bevoegdheid tot het wijzigen van de delen ll en lll is by Stafenstuk 2006-

266 gedelegeerd aan GS.

Vraaq 3
Waarom was de wijziging nodig? (Kunt u de zin "om de middelen doelmatiger te be-

steden" toelichten?)
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Antwoord 3
De projecten moesten aantoonbaar bottom-up tot stand komen en de bijdrage
van de provincie ten opzichte van de vorige versie van de regeling is gehal-
veerd. ln het GS-voorstelvoor PS (nr. 2012-513) staat: "Het pMJP heeft onder
andere betrekking op de sociaaleconomische vitalisering (ruimte voor econo-
mische ontwikkeling, burgerparticipatie, sociale infrastructuur) van het tande-
lijke gebied. Prioriteit hierbij is het versterken van de sociaaleconomische vita-
liteit van het platteland. W|willen dat gemeenten betrokken blijven bijde uit-
werking van deze prioriteit. Het pMJP is mede bedoeld om het realiseren van
doelen via een gebiedsgerichte aanpak te vergemakkelijken. Directe betrok-
kenheid van bewoners rs essenfreel voor het creëren van draagvlak en daar-
mee voor het realiseren van gezamenlijke doelen in het landelijke gebied."
Deze regeling beantwoordt daarmee ook eerdere vragen vanuit PS.

Vraaq 4
ln de gewijzigde versie hebt u opgenomen "uitgesloten zijn projecten waarbij het gaat
om (ver)bouw van gebouwen (geen stenen)". Waarom hebt u deze beperking toege-
voegd? Bij mijn weten hebben PS nooit aangegeven dat deze beperking zou moeten
gelden (integendeel! )?

Antwoord 4
De (ve)bouw van gebouwen, zoals Multifunctionele dienstencentra (MFD's)
wordt niet gefinancierd, omdat daarmee niet het verschil wordt gemaakt of
een groot project wel of niet van de grond komt. Daarvoor zou een bijdrage
een druppel op een gloeiende plaat zijn. lmmers, de maximale bijdrage van de
provincie is € 12.500,--. Het gaat bij deze regeling om een kleine bijdrage voor
bijvoorbeeld dorpsommetjes, veiliger maken dorpsplein, spee/- en ontmoe-
ti ngsplekken, groe n pl annen etc.

Vraaq 5

U sluit nu uit aanvragen van "(samenwerkingsverbanden van) natuurlijke en rechts-
personen, niet zijnde individuele ondernemers", en beperkt zich tot aanvragen van
gemeenten. Waarom is dat?

Antwoord 5

Gemeenten mogen alleen aanvragen, omdat zijde plaatselijke situatie het
best kennen. Bovendien leggen wij de verantwoordelijkheid voor een goed
bottom-up proces ook nadrukkelijk bij de gemeenten neer. Zij zijn ook verant-
woordelijk voor de monitoring en evaluatie. Overigens is het uitsluiten van par-
tijen zoals genoemd onder de EU-bepalingen uitsluitend bedoeld a/s sfaafs-
steunkader en staat dat reeds vanaf het moment dat de regeling rs vasfge-
steld, in 2008, in de regeling.
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De definitieve projectenlijst is ter i bijgevoegd

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van

S

Bijlage(n)
jk.coll.

oorz tter



Meer dan tien organisaties en bedrijven hebben de krachten gebundeld onder de t¡tel "kerngroep Kolonie"
Lokale st¡chtino beheert het hertenkamo en z¡¡n de in¡t¡atiefnemers-
Aantrekkel¡¡ker maken ven het museum en omoevino voor het oubliek en betrokkenheid bevolkino.

en menners in hetvanmetvindt

de school worden

nu toe omer
De nieuwe ruimte zal ook

Verenig¡ngen en organ¡saties ¡n het dorp zljn vaak op zoek naar een ruimte wear men samen kan komen om ect¡v¡te¡ten te
organiseren. Er is nu een locatie gevonden in de buurt van het centrum. Het dorp heeft zeer enthousiast gereegeerd op het
ontwerp van het plein en de vereniging Dorpsbelangen wil haar eigen financiêle middelen inzetten voor de realisatie van het
plan

uit het dorp kwam de vraag om het Pioniersveld aen te paKl(en zodat het ¡nzetbaar wordt voor de act¡v¡te¡ten d¡e door het dorF

worden qeorqaniseerd. Samen met het dorp wordt nu gewerkt aan een goede oplosstng
Vanuit het dorp ¡s vezocht om het gebied zodanig ¡n te r¡chten dat d¡t ool( recreat¡et gebru¡kt kan worden. Up het ontwerp
door de gemeente en waterschap is enthousiast gereageerd. Het dorp heeft nog gevraagd om het gebied aan te laten sluiten

oo de aanwez¡oe oadenstructuur.
Semen met bewoners, grondeigenaren en betrokken organisaties is het lnrichtingsplan voor de stadsrandzone Meppel-
Reestdal oooesteld. Een van de maatreoelen hieruit is de aanleo van een wandoad met oontie

vanvanenvanuit
¡n het

Het projeci is een initiatief van de Stichting Kardeel, obs De Springplank, kinderopvang De Hasselbraam, sportvereniging
SPES en Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen, die hoorvoor samenwerken in de werkgroep Ruig & Natuurlijk. Het project
zal ook door deze organisatie worden gerealiseerd. Dit alles gebeurt met de inzet van veel vriiwillioers vanuit het doro

De gemeenten Emmen en Coevorden willen m.b.v. de plaatselike bevolking en met inzet van SEV middelen een eantal
Drenthe en Staatsbosbeheermet de ru¡ters entn

Dit plan maakt onderdeel uit van de dorpsvisie Veeningen (juni 2O11). Deze kwam tot stand na consultatie van alle inwoners
Een werkgroep van inwoners heeft de plannen vervolgens uitgewerkt. De inwoners zelf voeren een deel van de
werkzaamheden uit en dragen ook bij aan de kosten.
Dit is een init¡atief van stichting Museumboerderij de Karstenhoeve. De bouw van de schuur wordt deels gefìnancierd met
e¡gen m¡ddelen en een deel van de bouwwerkzaamheden wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Ook de stichtíng Vrienden van
de Karstenhoeve draagt f¡nancieel bij de realisatie van de schuur.

Een werkgroep van dorpsbewoners heeft met behulp van grondeigenaren, de NAM en Landschapsbeheer Drenthe een plan
uitgewerkt. Een deel van de uitvoering en het beheer wordt door zelñ/verkzaamheid van dorpsbewoners en kinderen van de
basisschool gedaan. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van ondememingen uit het dorp, de horeca, de zorgboerder¡j, het
Huus met de Belle en de Olde Karke (dorpshuis). Het project draast bii aan de leefbaarheid en vitalite¡t van Echten.

Een werkgroep uit Koekange heeft een plan opgesteld voor de realisatie van een Multifunctioneel schoolplein, waar jong en
oud elkaar kan ontmoeten. Om oaat om een bestaand schoololein en het is te oebruiken voor alle ¡nwoners van Koekanoe.
vra het lange Klap proces - waaÊan 40 uk van de hu¡shoudens actiel heelt meegedaan - zijn dit de thema's voor de lange
termijn : Trots, voorzieningen, wonen en leven, 65 jaar en ouder en tot slot Veilig. Er is sprake van verschillende problemen
en een sterk saamhorigheidsgevoel. Dit kan in de weg stâan bij het vragen om hulp. Om dit te doorbreken wordt door de
bewoners aanoeoeven behoefte te hebben een het stimuleren van netwerken.

Het is een initiatief van het kerkbestuur, z¡jnde een groep mensen uit de samenleving die de kerk vrijwillig besturen en
onderhouden.
Het ¡dee ¡s vanuit de leden (4 gemeenschappel¡jke h¡storische verenigingen van de gemeente Westerveld) ontstaan. Een en
ander naar aanleidino van de BNG-erfqoedpriis.
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 VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
                           STATENFRACTIE DRENTHE  

  
Aan de Voorzitter Provinciale Staten 
De heer J.Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
Assen, 9 december 2012 
 
Onderwerp.: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO: Wijziging subsidieregeling Impuls sociaal-
economische vitalisering.     
 
 
 

Geachte Voorzitter, 

  

Op de lijst ingekomen stukken van de commissie Omgevingsbeleid van 28 november j.l. was de 

volgende brief opgenomen: “A2. Brief van 7 november 2012 over Subsidieregeling Impuls sociaal-

economische vitalisering.” Hierover heeft de VVD fractie enkele vragen aan het college van GS. 

 

Van het document PmjP Landelijk gebied 2007-2013 is in DVS alleen de originele versie uit 2007 

beschikbaar. De meest recente versie (versie 5 uit april 2011), waarnaar wordt verwezen in de brief, is 

niet openbaar beschikbaar op het internet. 

 

1. Kunt u de meest recente versie van het document PmjP Landelijk gebied 2007-2013 

beschikbaar stellen op DVS? 

 

U informeert ons nu summier dat er “een wijziging nodig is” in de subsidieregeling  “om de middelen 

doelmatig te kunnen besteden”. Ondertussen worden sinds het voorjaar al aanvragen volgens de 

gewijzigde regeling getoetst. De betreffende subsidieregeling loopt overigens in december 2012 af. 

 

2. Is het aanpassen van het PmjP een bevoegdheid van GS? Had zij dit niet moeten voorleggen 

aan PS voordat de aanpassing doorgevoerd had kunnen worden? 

 

3. Waarom was de wijziging nodig? (Kunt u de zin “om de middelen doelmatiger te besteden” 

toelichten?) 

 

4. In de gewijzigde versie heeft u opgenomen “uitgesloten zijn projecten waarbij het gaat om 

(ver)bouw van gebouwen (geen stenen)”. Waarom heeft u deze beperking toegevoegd?  Bij 

mijn weten heeft PS nooit aangegeven dat deze beperking zou moeten gelden (integendeel!)? 

 

5. U sluit nu uit aanvragen van “(samenwerkingsverbanden van) natuurlijke en rechtspersonen, 

niet zijnde individuele ondernemers”, en beperkt zich tot aanvragen van gemeenten. Waarom 

is dat? 

 

Met vriendelijke groet,  

W.M. Meeuwissen-Dekker 

VVD Statenfractie.   


