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Aan:
de dames L. Staal en
W.M. Meeuwissen-Dekker
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 14 oktober 2015
Ons kenmerk 4213.91201 5004076
Behandeld door de heer B. Dijkema (0592) 36 54 16
Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake Vitaal
Platteland

Geachte dames Staalen Meeuwissen,
ln uw brief d.d. 19 september 201 5 hebt u een aantal vragen gesteld over de tweede
tenderregeling Vitaal Platteland. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq'l
Bent u op de hoogte van de teleurstelling die leeft bij initiatiefnemers die werkten aan
een plan voor de tweede tender Vitaal Platteland 2015?
Antwoord

1

Ja, dit signaal heeft ons inmiddels bereikt.

Vraao2
Bent u bereid om hen een mogelijkheid te bieden plannen alsnog in te dienen zodat
alle moeite van de betrokken partijen niet voor niets is geweest? Bijvoorbeeld met een
overbruggingsregeling die op korte termijn ingaat?

Antwaard 2
Via ander andere CMO STAMM hebben wij contact mct mogelüke indíeners
en zíjn zij op de hoogte van de ontwikkeling van een nieuwe opzet voor de
ondersteuning van lokale inltiatieven. Naar venuachting zal deze nieuwe apzet
in januari 2016 gereed zijn waarbij ook de hudige initiatiefnemers een
aanvraag in kunnen dienen. Deze nieuwe opzet zal laagdrempellger en toegan4elijker worden voor initiatÍefnemers. Belangrijk hierbij is ook dat er aa:ngesloten wordt bij de gemeentelijke kaders e,n financiering voor lokale initiatieven.
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VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE
STATENFRACTIE DRENTHE

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe
De heer J. Tichelaar
Postbus 122
9400 AC Assen

Zuidlaren, 19 september 2015
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde Vergadering Provinciale
Staten inzake de Provinciale regeling tweede tender 2015 Vitaal Platteland voor Drenthe.

Geachte voorzitter,
Ons bereiken berichten dat er teleurstelling en boosheid heerst omdat de Provincie heeft besloten om
in 2015 geen tweede tender Vitaal Platteland uit te schrijven. Inwoners van onze provincie hebben
veel tijd en energie gestoken in een aanvraag om nu bij de tweede tender een goede kans te maken
op subsidie voor hun initiatief. In dit proces zijn zij ook ondersteund door gemeenten en derden. Bij
betrokkenen zijn verwachtingen gewekt die nu niet door de Provincie worden nagekomen.
Dit vindt de VVD een slechte zaak.
De VVD ondersteunt overigens de keuze van de Provincie voor een andere manier van ondersteuning
van inwonersinitiatieven. Waarbij de regeling wordt gekoppeld aan gemeentelijke
leefbaarheidsfondsen en initiatieven. Maar de VVD vindt wel dat er een overgangsregeling zou
moeten komen.
Dit brengt ons tot het stellen van de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Bent u op de hoogte van de teleurstelling die leeft bij initiatiefnemers die werkten aan een plan
voor de tweede tender Vitaal Platteland 2015?
2. Bent u bereid om hen een mogelijkheid te bieden plannen alsnog in te dienen zodat alle
moeite van de betrokken partijen niet voor niets is geweest? Bijvoorbeeld met een
overbruggingsregeling die op korte termijn ingaat?

Wij zien uw reactie graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,
Namens de VVD Statenfractie,

Liesbeth Staal
Willemien Meeuwissen

