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Assen , 8 februari 2022 
Ons kenmerk 6/5.4/2022000209 
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie 
Onderwerp: Afdoening motie Generatietoets (M 2019-19) 
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de motie Generatietoets (motie 
M 2019 – 19). Drenthe wil een aantrekkelijke provincie zijn en blijven voor  
iedereen: voor jong en oud moet het goed wonen, werken en leven zijn in  
Drenthe. Wij zijn met u van mening dat bij de totstandkoming van provinciaal 
beleid goed in kaart moet worden gebracht wat de gevolgen zijn voor elke gene-
ratie, van jong tot oud, om daarmee te zorgen voor eerlijke en generatiebesten-
dige keuzes. Met de motie hebt u ons opgeroepen om in beeld te brengen wat 
de (beleids)effecten zijn van ons provinciale beleid voor de verschillende gene- 
raties.  
 
Bij het opstellen van de Woonagenda, de Energieagenda, de Sociale Agenda en 
de Economische Koers is deze generatietoets opgezet en uitgevoerd. Bij deze 
agenda’s en koers is onder meer onderzocht of het stuk specifiek aandacht  
besteedt aan demografische aspecten, leeftijdsverschillen of doelgroepen naar 
leeftijd. Ook is onderzocht of het beleidsstuk de beoogde of onbedoelde effecten 
die projecten/maatregelen kunnen hebben op de verschillende generaties in 
beeld heeft en of er sprake is van stapelingseffecten in het beleid, die bepaalde 
generatiegroepen onbedoeld en onevenredig (negatief) treffen. 
 
Het uitzoeken en beantwoorden van deze vragen bij de verschillende beleids-
stukken heeft niet geleid tot inzichten die niet al bij de totstandkoming van het 
beleid zijn opgedaan. De proef met deze generatietoets heeft inzicht gegeven in 
hoe bij het tot stand komen van beleid de effecten op toekomstige generaties 
zijn overwogen, maar de toets zelf heeft in deze proef niet meer geleid tot 
nieuwe aanpassingen. De verschillende agenda’s en koers geven voldoende 
aandacht aan de verschillende generaties.  



 

 

Zo zijn bij de Woonagenda starters en senioren in het bijzonder genoemd. De 
Woonagenda draagt bij aan een passendere woningvoorraad en betere door-
stroming. Via de campagne ‘Lang zult u wonen’ besteden wij tevens aandacht 
aan (laagdrempelige) manieren om woningen levensloopbestendiger te maken.  
In de Economische Koers wordt in de analyses aandacht besteed aan demogra- 
fische transities (vergrijzing en ontgroening). Bijdragen aan de regionale eco- 
nomie raakt alle inwoners van Drenthe en daarmee alle generaties. Benadrukt 
wordt dat een Leven Lang Ontwikkelen steeds belangrijker wordt. Het arbeids-
markt- en onderwijsbeleid heeft onder andere aandacht voor toekomstgericht 
opleiden van jongeren. De inzet richt zich ook op binding van jongeren aan 
Drenthe, opleidingsmogelijkheden en behoud van werkgelegenheid.  
In de Energietransitie-agenda 2020-2023 is het behalen van de klimaatdoelen niet 
alleen van belang voor de huidige, maar zeker ook voor toekomstige generaties. 
De Energietransitie-agenda gaat uit van een positief effect: de energietransitie in 
de gebouwde omgeving moet voor alle bewoners in Drenthe woonlastenneutraal 
zijn en daarmee op termijn kostenbesparend.  
De Sociale Agenda richt zich op de uitdagingen rondom demografische ontwik-
kelingen en leefbaarheid. In grote delen van Drenthe is sprake van ontgroening 
en dubbele vergrijzing. De nadruk ligt niet alleen op de sociale thema’s - zoals 
goede en bereikbare zorg, meedoen door sport en bewegen, beschikbaarheid 
van cultureel aanbod en onderwijskwaliteit en toeleiding naar de arbeidsmarkt -, 
maar ook op fysieke thema’s, zoals de kwaliteit van de woon- en leefomgeving 
en bereikbare en toegankelijke voorzieningen. Bij deze thema’s richt de Sociale 
Agenda zich op alle generaties. Het thema Onderwijskwaliteit en gelijke kansen 
richt zich bij uitstek op de jeugd.   
 
Nu het beleid op deze drie agenda’s en koers twee jaar in uitvoering is, hebben 
wij de toetsen nog een keer tegen het licht kunnen houden en komen wij tot 
dezelfde conclusie. Op basis van deze proef heeft het standaard invoeren van een 
generatietoets voor ons provinciale beleid geen meerwaarde. Bij het maken van 
beleid houden wij voldoende rekening met de effecten op de generaties en ook 
tijdens de uitvoering houden wij voortdurend zicht op nieuwe ontwikkelingen 
die relevant zijn voor verschillende leeftijdsgroepen. Trendbureau Drenthe houdt 
voor de provincie onder meer de uitgebreide monitor Brede Welvaart Drenthe 
bij, waarin ook de generatie-effecten terug zijn te zien. De monitor richt zich op 
alle leefterreinen en is online te raadplegen op 
https://trendbureaudrenthe.nl/leefbaarheid/. Bij de jaarlijkse rapportage van deze 
monitor, in het voorjaar, zullen wij stilstaan bij de generatie-effecten die er op de 
verschillende beleidsterreinen zijn.  
 
Wij gaan ervan uit dat hiermee de motie is afgedaan.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 

https://trendbureaudrenthe.nl/leefbaarheid/

