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Geagendeerd door: VVD (W. Meeuwissen) 
Vergadering: Commissie OGB 
Datum Vergadering: 7 mei 2014 
  
Motivatie voor agendering: In de brief wordt aangegeven welke 9 initiatieven voor subsidie in 

aanmerking zijn gekomen, en welke 125 vooralsnog zijn afgevallen. 
Veel aanvragers zijn teleurgesteld.  
 
In de brief is niet aangegeven om welke reden de aanvragen zijn 
afgewezen. Mogelijk zitten bij de afgewezen initiatieven (potentieel) 
goede voorstellen.  
  

Visie van de fractie De VVD hecht aan een Vitaal Platteland. Met werk, woongenot en 
goed bereikbare voorzieningen. Met de regeling voor dorpsinitiatieven 
verwachten wij dat de provincie hieraan een bijdrage kan leveren.  
 
Indien het zo is dat onder de afgewezen aanvragen er enkele 
voorstellen in basis goed zijn, d.w.z. passen binnen de doelstelling en 
de kaders van de regeling Vitaal Platteland, maar bijvoorbeeld te 
smal of onvoldoende zijn uitgewerkt, dan zou de provincie deze 
initiatiefnemers kunnen ondersteunen om zo wél tot een passende 
aanvraag te kunnen komen. 
 
We hebben onlangs bij een werkbezoek van onze fractie aan Stamm 
CMO gezien hoe, met (slechts enkele dagdelen) gerichte 
ondersteuning, door dorpsbewoners heel goede business plannen 
zijn opgesteld en initiatieven goed van de grond zijn gekomen. Iets 
soortgelijks zou in genoemde gevallen ook kunnen werken. 
 

Vragen aan de overige 
fracties: 

Hoe staat u hier tegenover? 

Vragen aan het college van 
GS: 

1. Kunt u aangeven bij hoeveel van de 125 afgewezen aanvragen het 
gaat om kansrijke potentiele initiatieven, waarvan u verwacht dat 
deze na aanpassing wel gehonoreerd zouden kunnen worden in de 
volgende tender? 
 
2. Verwacht u dat de aanvragers hun aanvraag zelfstandig kunnen 
aanpassen of verwacht u dat zij daarbij ondersteuning nodig hebben? 
 
3. Bent u bereid deze ondersteuning indien nodig te leveren? Zo ja, 
op welke wijze?   
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Onderwerp: Vitaal Platteland, dorpsinitiatieven

Geachte voozitter/leden,

Op 17 april 2013 hebt u de kadernotitie Vitaal Platteland vastgesteld. Voor het vitaal

houden van het platteland wordt daarbij ingezet op uitvoering langs twee lijnen:

Ondersteunen initiatieven uit de Drentse samenleving (Dorpsinitiatieven, lijn 1) en de

Geconcentreerde aanpak in Zuidoost-Drenthe (lijn 2). Op 30 oktober 2013 hebben wij

u geÏnformeerd over het Uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van Drentse dorps-

initiatieven.

ln de periode van 30 oktober 2013 tot en met 6 januari 2014 is de eerste tender open-
gesteld waarbinnen dorpsinitiatieven konden worden ingediend. ln de tabel hierna

informeren wij u over de geselecteerde projecten. De geselecteerde projecten vallen

op door de manier waarop zij een bijdrage leveren aan het oplossen van een urgent

probleem in hun dorp, dat aansluit op meerdere van de genoemde thema's die in het

Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven provincie Drenthe zijn omschreven. De projecten

geven een antwoord op vragen of problemen die ook elders kunnen spelen en zijn in

die zin dus overdraagbaar. De verschillende partijen die bij het project betrokken zijn,

werken samen om een nieuw netwerk, een coöperatie of een ander samenwerkings-

verband te vormen. De manier waarop ztl een probleem aanpakken is vernieuwend en

er ontstaat een slagkracht waar de gehele bevolking van het dorp bij gebaat is.

Tevens vindt u bij deze brief een totaallijst van projecten (bijlage 1) die niet in aanmer-

king zijn gekomen voor provinciale ondersteuning vanuit Vitaal Platteland. Wij zullen

verkennen of ingediende projecten, die geen subsidíe ontvangen, binnen de provincie

ook op een andere manier kunnen worden ondersteund. Daarbijwordt initiatiefnemers

ook gewezen op de mogelijkheid van het bijstellen van hun aanvraag en het zo moge-

lijk indienen voor een volgende tender.
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Geselecúeerde projecten eersúe tender Vitaal Platteland, dorpsinitiatieven
Stichting wijkeconomie De Monden

Gemeente: Emmen, Borger-Odoorn

De Stichting bundelt verenigingen en stich-
tingen in de Monden op een manier dat zij

maximaal kunnen profiteren van de syner-
gie-effecten. Hiervoor zetzijin op het ver-
beteren van de sociale structuur, verster-
ken bestaand en nieuw ondernemerschap;

opzetten wij Udorpsbedrijven ; verbinden

lokale en regionale economische activitei-
ten; verenigingen en stichtingen ontlasten

in hun bestuurstaken; slagkracht vergroten

door bundeling van activiteiten en evene-
menten.

Vereniging Dorpenoverleg Midden-
Drenthe

Gemeente: Midden-Drenthe

Coöperatie Sterk Midden-Drenthe. Deze

coöperatie gaat eÌgenaar worden van het

aan te leggen Glasvezelnetwerk in de

gemeente Midden-Drenthe. lngezet zal

worden op het in samenwerking met de
gemeentef ijke werkgroep Glasvezel

Midden-Drenthe voorbereiden van het

traject, dat zal moeten leiden tot vraag-

bundeling, op weg naar realisatie van het
glasvezelnetwerk binnen deze gemeente.

Commissie Dorpsbelangen Eext

Gemeente:Aa en Hunze

lngezet wordt op het behouden van de
dorpswinkel en dorpscafé (zaalruimte).

Beide voorzieningen waren gesloten, maar
door het opzetten van een coöperatie is
het mogelijk de winkel draaiende te hou-
den. Door transformatie van het dorpscafé
naar een multifunctioneel centrum kon het

café behouden blijven en is de functie van

het dorpshuis als ontmoetingscentrum
versterkt. Verenigingen in Eext kunnen
hun activiteiten blijven organiseren.

Plaatselijk Belang Tiendeveen, namens
PB Dorpen Hoogeveen

Gemeente: Hoogeveen

Dorpen voor elkaar. lngezet wordt op de

organisatie van een netwerk voor buren-

hulp (naoberschap) en (informele) zorg.

Denk aan klusjes, vervoer, boodschappen

en dergelijke. Een samenwerking tussen
Tiendeveen, Stuifzand, Fluitenberg,

Noordscheschut, Nieuwlande, Elim en

Nieuw Moscou.

Vereniging Hollandscheveld

Gemeente: Hoogeveen

Buurtgericht omzien naar elkaar: lngezet
wordt op het opzetten van een zorgcoöpe-
ratie die de belangen van de bevolking op

het gebied van zorg en welzijn zal beharti-
gen.
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Coöperatieve Veren ig ing Plaatsel ijk

Belang Nieuw-Dordrecht U.A.

Gemeente: Emmen

lngezet wordt op het oprichten van een

dorpscoöperatie die de taken van de ge-

meente gaat overnemen. Het dorp runnen,
zodat er een zorgzame samenleving ont
staat. Ook zal de Coöperatie zorgdragen

voor de instandhouding van onder andere
het dorpshuis en de bouw van een vereni-
gingsaccommodatie op de ijsbaan.

Welzij norgan isatie Andes

Gemeente: Borger-Odoorn

Ruilgoederenbank voor mensen die door
omstandigheden krap bij kas zitten, kun-
nen deze goederen tegen een wederdienst
halen. lngezet wordt op het doorontwikke-
len van de ruilgoederenbank tot ruilhandel,
wederkerigheid en sociale activering, bijv.

buurtmoestuin, repaircafé, etc.

Vereniging Dorpsbelangen Dalen

Gemeente: Coevorden

lngezet wordt op het renoveren en herin-
richten van een park door vrijwilligers uit
Dalen. Zodra deze fase afgerond is wor-
den er diverse activiteiten voor het dorp
georganiseerd.

Stichting Ons Dorpshuis

Gemeente: Westerveld

lngezet wordt op een doorstart van het
dorpshuis in Wilhelminaoord met nieuwe
activiteiten en faciliteiten. Ontmoetings-

functie en re-integratieactiviteiten.

Zowel vanuit potentiële initiatiefnemers als vanuit de gemeenten zijn veel goede sug-
gesties gedaan voor aanpassingen in het uitvoeringsbesluit om dit overzichtelijker en
gemakkelijker in het gebruik te maken. Op basis van deze vragen en suggesties heb-
ben wij de opzet van de huidige subsidieregeling geëvalueerd en als gevolg hiervan
op onderdelen aangepast. Bij deze brief treft u de herziene regeling aan (bijlage 2).
Zoals u kunt lezen zijn er geen wijzigingen aangebracht in het doel van de regeling.
Wel zijn er aanpassingen gedaan gericht op het verduidelijken van de regeling en het
venruijderen van uitzonderingsbepalingen die verband hielden met de eerste tender.
Een belangrijke wijziging is dat wij een schriftelijke verklaring van de gemeente vragen
waarin zij instemmen met het ingediende project. Tevens is in de criteria opgenomen
dat wij initiatieven mét gemeentelijke cofinanciering hoger waarderen bij de beoorde-
ling. Doel hiervan is om de provinciale ondersteuning vanuit Vitaal Platteland zoveel
mogelijk te laten aansluiten bij gemeentelijke ontwikkelingen en beleid.

Om kennis te nemen van een aantal van de hiervoor genoemde projecten zullen wij in
april2014 de Statencommissie Omgevingsbeleid uitnodigen voor een excursie. Doel
hiervan is om, naast kennismaking met een aantal projecten en hun initiatiefnemers,
ook het gesprek met u te voeren over de huidige opzet en uitvoering van de regeling.
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U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Hoogachtend,

Gedeputeerde S_taten van Drenthe,

, secretaris

Bijlage(n)

coll.



Bijlage 1: Afgewezen initiatieven Vitaal Platteland, Dorpsinitiatieven

Aanvrager Project

aangevraagde 

subsidie projectkosten projectomschrijving gemeente

Stichting Dorpshuis 

Gasselternijveen

MFC de Spil € 25.000,00 € 131.000,00 inrichten van het welzijnsgedeelte 

van het dorpshuis. (kasten, 

meubels, apparatuuur. Oude 

spullen moeten vervangen worden)

Aa en Hunze

ECO-Oostermoer Aanleggen 

glasvezelinfrastructuur in de 

gemeenten Aa en Hunze, 

Borger-Odoorn en Tynaarlo

€ 50.000,00 € 50.000.000,00 aanleggen glasvezelinfrastructuur in 

de gemeenten Aa en Hunze, Borger-

Odoorn en Tynaarlo

Aa en Hunze

Vereniging 

dorpsbelangen 

Eexterveenschekanaal

Samen eten, samen wonen, 

samen leven

€ 12.500,00 € 12.500,00 samen eten : bevorderen sociale 

binding tussen ouderen en 

alleenstaanden ; aanzet tot 

zorgcoöperatie ?

Aa en Hunze

Vereniging 

Dorpsbelangen 

Schipborg

Vitaal Schipborg € 25.000,00 € 30.300,00 opknappen omgeving ; realiseren 

openluchttheater ; dorps-ommetjes ; 

opschonen gebied met bunker WO 

III

Aa en Hunze

VV Gasselternijveen Samenwerkende 

Jeugdopleidingen (SJO ) 

"Oostermoer"

€ 10.000,00 € 25.000,00 bevorderen jeugdvoetbal door de 

vorming van een Samenwerking 

Jeugd Opleidingen

Aa en Hunze

Vereniging Historisch 

Anloo

Subsidieaanvraag 

dorpsinitiatieven 

inventarisatie / restauratie 

Oudste deel begraafplaats

€ 3.850,00 € 3.850,00 inventariseren en restaureren van 

het oudste deel van de 

begraafplaats. Plaatsen van een 

informatiepaneel

Aa en Hunze

Vereniging 

Dorpsbelangen Gieten 

en omstreken

Natuurlijk bewegen voor 

senioren - Beweegtuin in 

Gieten

€ 24.980,00 € 28.000,00 bewegen voor senioren. Aanschaf 

van 6 fitness- en 

bewegingstoestellen

Aa en Hunze

Walkyre echo's Terugkeer naar Gaia € 25.000,00 € 368.409,00 Danstheatervoorstelling in 2014 Aa en Hunze

Vereniging 

Hunzerunners 

Loopgroep Annen

Beginnersgroep 

Hunzerunners Loopgroep 

Annen

€ 5.250,00 € 5.550,00 starten van beginnersgroepen bij de 

Loopgroep om hen te stimuleren 

onder begeleiding te sporten en 

bewegen in eigen omgeving

Aa en Hunze

Stichting Dorpshuis 

Gasselternijveenschem

ond

Hobbyclub 

Gasselternijveenschemond

€ 2.130,00 € 4.930,00 aanschaf materiaal voor de 

hobbyclub (tafelloeplampen, 

snijmatten, naaimachine, laptop 

met scanner, afsluitbare kast en 

klein materiaal als scharen 

hobbymesjes etc.)

Aa en Hunze

Stichting De Kanteling 

Aa en Hunze

Filmproject 'Kantelingen' € 3.500,00 € 24.750,00 een filmproject waarbij 

veranderingen of continuiteit in het 

dorp  vastgelegd worden. 

Eenmalige activiteit.

Aa en Hunze

Vereniging 

Dorpsbelangen Anderen

Tenten voor sociale 

evenementen 

(oudejaarsborrel/sport en 

spel) om de dorpsbinding te 

stimuleren

€ 4.154,00 € 4.154,00 Aanschaf feesttent, gasbranders en 

LPG gasfles om tijdens 

evenementen te kunnen gebruiken

Aa en Hunze

Stichting 

Dorpsbelangen Rolde

t Rolder Baankie € 6.000,00 € 6.500,00 reliseren van een 'kunstbankje' in 

het dorp aan de Hoofdstraat

Aa en Hunze

J. Kuiper/N. Kuik Zwerftochten over/rondom het 

Drents Daip (de Hunze)

€ 2.500,00 € 2.500,00 zwerftochten over en rond de 

Hunze

Aa en Hunze

J. Kuiper  Jeugdtoneel/Jongerentheater 

Spijkerboor - Nieuw en Oud 

Annerveen

€ 1.000,00 € 1.000,00 jeugd en jongeren uit 

Spijkerboor/Nieuw en Oud 

Annerveen motiveren om aan 

'toneel te gaan doen'

Aa en Hunze

Vereniging Historisch 

Anloo

Rondom Magnus € 25.000,00 € 30.000,00 bewoners op een speelse manier 

bewust maken van de 

belevingskwaliteit van hun 

dorpslandschap door de 

middeleeuwse kerk de Magnus 

weer een centrale plek te geven in 

het landschap door een viertal 

(tijdelijke) activiteiten (kerk 

inpakken; expositie; wandelingen 

en een symposium)

Aa en Hunze

Stichting Ons Dorpshuis Subsidieaanvraag i.h.k.v. 

dorpsinitiatieven project Haal 

eenzame mensen naar het 

Dorpshuis

€ 7.721,40 € 9.905,40 koffieochtenden in het Dorpshuis 

voor ouderen

Aa en Hunze

Sportvereniging SGO Grolloo Vitaal € 19.650,00 € 24.150,00 organisatie van activiteiten op het 

gebied van bewegen, gezonde 

leefstijl (voeding, diëtiek, 

revalidatie)

Aa en Hunze

Vereniging van 

Volksvermaken

Initiatief Loon(t) € 8.916,00 € 8.916,00 aanschaf feesttent met vloer en een 

gesloten trailer

Assen



St. Dorpsbedrijf De 

Ommezwaoi

Subsidieaanvraag project 

Ontmoetingsplek Zwembad 

De Zwaoi voorzien van 

dekkleed ihkv 

Dorpsinitiatieven

€ 25.000,00 € 160.000,00 afdekzeil zwembad Borger-Odoorn

Buro voor Coaching Borger digitaal € 27.500,00 € 49.000,00 cursus : het leren omgaan en 

inzetten van social media door met 

name ondernemers. Door digitale 

samenwerking waarde toevoegen 

aan het bezoek van toeristen. Ook 

aanschaf van overhead (laptop, 

multi-media t.v.) bestemd voor ca. 

10 deelnemers aan de cursus

Borger-Odoorn

Stichting dorpshuis 

Drouwen, Bronneger en 

Bronnegerveen

Burgerkracht € 25.000,00 € 67.500,00 verbeteren dorpshuis ; oprichten 

tuinclub, eetclub, organiseren van 

activiteiten voor de jeugd en 

sportactiviteiten ; creeeren en 

ondersteungen van sociale 

netwerken buiten de 

dorpsgemeenschappen

Borger-Odoorn

Stichting 

Streekbelangen 1e 

Exloërmond

Haalbaarheidsonderzoek 

aanleg glasvezel regio 

Zuidoost-Drenthe

€ 3.500,00 € 3.500,00 haalbaarheidsonderzoek naar een 

glasvezelnetwerk regio Zuid-Oost 

Drenthe; gericht op het houden van 

enquete; opzetten website.  

Samenwerking met ECO 

Oostermoer

Borger-Odoorn

Stichting Welzijngroep 

Andes

Buurtmoestuin 2e 

Exloërmond 

€ 10.000,00 € 10.050,00 aanleg buurtmoestuin 2e 

Exloërmond : Alternatieve 

gebruiksvorm voor de plekken in de 

openbare ruimte die nu niet gebruikt 

worden (trapveldjes, onverkochte 

bouwkavels) ; biedt mogelijkheid 

van recreatie, contact en 

dagbesteden voor bewoners en is 

eenvoudig te verbinden aan andere 

maatschappelijke initiatieven 

(bijvoorbeeld Ruilgoederenbank De 

Monden)

Borger-Odoorn

Stichting Udik Melkweg 

6   7871 PE  Klijndijk

Realisatie dorpshuis € 25.000,00 € 250.000,00 Bouw van een dorpshuis in Klijndijk Borger-Odoorn

Vereniging 

Dorpsbelangen Odoorn

Renovatie Eendenkuil 

Odoorn

€ 22.000,00 € 22.855,00 Renovatie van de Eendenkuil in 

Odoorn (beschoeiing vervangen / 

fontijn herstellen. (Vijver is 

gemeentelijk eigendom)

Borger-Odoorn

Stichting Dorpshuis 

Buinerveen

 Jeugdsoos € 24.968,88 € 24.968,00 Betreft het verbouwen van de 

voormalige peuterspeelzaal in het 

Dorpshuis tot een jeugdsoos

Borger-Odoorn

Kunstwerkplaats De 

Verbeelding

Innerlijk erfgoed verbeeld 

'verhalen en beelden om te 

delen'

€ 14.789,00 € 17.989,00 organsatie van schilderworkshops Borger-Odoorn

Paasvuurcommissie 

Bronnegerveen

Woon- en leefbaarheid 

binnen het Dorp 

Bronnegerveen

€ 25.000,00 € 26.000,00 onbekend. Hebben geen 

projectplan en begroting ingestuurd

Borger-Odoorn

Stichting Tractor en 

Werktuigenmuseum Jan 

Drenthe

Dorpsinitiatief Ergoed en 

Ontwikkeling na 150 jaar 

Valthermond

€ 25.000,00 € 25.000,00 betreft activiteiten van het Tractor 

en Werktuigenmuseum

Borger-Odoorn

Plaatselijk Belang 't 

Haantje-Kibbelveen

Samen Spelen € 25.000,00 € 25.000,00 samen spelen. Aanleg moestuin, 

skatebaan, pannakooi, 

volleybalveld, tennisbaan, jeu de 

boules baan én een kookclub. 

Coevorden

Stichting 

Dorpsbelangen 

Dalen/Dalerbrinkgroep

Behouden van een 

verenigingsgebouw in ons 

dorp

€ 5.000,00 € 5.000,00 onderzoek naar behoud van het 

dorpshuis. Betreft voornamelijk 

drukkosten voor informatie 

;enquetes ; notariskosten en een 

bijeenkomst voor dorpsbewoners

Coevorden

Plaatselijk Belang 

Zwinderen en omgeving

Beweegtuin € 20.000,00 € 24.121,35 beweegtuin. Aanschaf van 12 

toestellen en het realiseren van een 

ontmoetingsplek in  Zwinderen

Coevorden

Plaatselijk Belang 

Dalerpeel

Natuur beleven en voelen € 25.000,00 € 32.800,00 Natuurbeleven en voelen, aanleg 

pluktuin; aanschaf maaimachine

Coevorden

Vereniging plaatselijk 

belang Geesbrug

Realiseren van een 

pannakooi

€ 5.000,00 € 10.110,00 plaatsen pannakooi Coevorden

Stichting Welzijn 2000 Subsidieaanvraag project 

Beweegtuin wijk Binnenvree 

Coevorden

€ 28.500,00 beweegtuin Binnenvree. Aanschaf 

van 6 fitnesstoestellen (wijk in 

Coevorden)

Coevorden

St. Dorpshuis Geesbrug Jeugdsoos € 12.000,00 € 20.000,00 verbouw en inrichting (meubilair en 

muziek/geluid) van de jeugdsoos

Coevorden



Plaatselijk Belang 

Geesbrug

Het verhaal van Geesbrug € 7.225,00 € 50.000,00 Plaatsen van een 'verhalenpaal'en 

een paneel met informatie over de 

geschiedenis van het dorp

Coevorden

Stichting lokale omroep 

Coevorden

Multimediale verbondenheid 

gemeente Coevorden

€ 16.000,00 € 28.665,00 digitalisering van het uitzendkanaal 

zodat plaatselijke organisaties 

zelfstandig nieuws kunnen plaatsen 

op de kabelkrant van de lokale 

omroep (clustering van nieuws)

Coevorden

Stichting plaatselijk 

belang Steekswijksmoer

Hekwerk Speeltuin aan de 

Dreef

€ 1.888,00 € 2.888,00 Aanbrengen van een hekwerk 

rondom de speeltuin

Coevorden

Stichting 

Kunstenaarsdorp 

Zweeloo

Consolidatie Stichting 

Kunstenaarsdorp Zweeloo

€ 12.900,00 € 18.800,00 consolidatie van Stichting 

Kunstenaarsdorp Zweelooinrichten 

van een kunstenaarsherberg; 

uitbreiden van de brinkenexpositie 

en de organsatie van een 

inspiratiedag voor kunstenaars

Coevorden

Coöperatie Het ERMer 

Loo

Experiment Vitaal Het ERMer 

Loo

€ 25.000,00 € 250.000,00 experiment 50+wonen: door 

permanente bewoning mogelijk te 

maken kunnen de (oudere) 

bewoners langer zelfstandig blijven 

wonen in hun aangepaste 

'recreatiewoningen'. Stimuleren van 

zorg voor elkaar

Coevorden

Vereniging dorpsbelang 

Erm en Achterste Erm 

Kleine ijsbaan voor 

basisschoolleerlingen

€ 15.000,00 € 15.000,00 kleine ijsbaan voor 

basisschoolllerlingen met het doel 

hen te leren schaatsen

Coevorden

Vereniging 

Dorpsbelangen Sweel

Watertappunt in Zweeloo € 4.000,00 € 5.000,00 aanleg waterput en plaatsen 

authentieke put

Coevorden

Stichting Zorgcentra 

Zuidwest-Drenthe

Opzetten van een 

(virtueel/fysiek) 

verbindingspunt in de dorpen 

van de gemeenten 

Westerveld en De Wolden

€ 25.000,00 € 50.000,00 organiseren van verbindingen 

tussen (bestaande) initiatieven, 

stimuleren en ondersteunen van 

nieuwe burgerinitiatieven. 

De Wolden

Plaatselijk Belang 

Veeningen

Groene Hart Veeningen 2e 

fase

€ 20.000,00 € 61.000,00 Groene Hart Veeningen : 

herinrichting centrumgebied van het 

dorp; aanpakken 

parkeergelegenheid bij het 

dorpshuis (veiliger maken)

De Wolden

Vereniging 

Dorpsbelangen Rune

Recreatieven verbinding 

Ruinen-Dwingelderveld

€ 25.000,00 € 150.000,00 Aanleg wandel/fietspad vanaf de 

Brink in Ruinen naar het 

Bezoekerscentrum Dwingelderveld

De Wolden

Cooperatie Digitaal De 

Wolden Noord i.o.

Snel internet De Wolden 

Noord i.o.

€ 25.000,00 € 37.500,00 breedband. Onderzoek naar de 

vorm en richting van uitrol van snel 

internet. De aanvraag is door de 

gemeente De Wolden ingestuurd

De Wolden

Coöperatie De Wolden 

Zuid

Snel internet De Wolden Zuid € 25.000,00 € 37.500,00 breedband. Onderzoek naar de 

vorm en richting van uitrol van snel 

internet. De aanvraag is door de 

gemeente De Wolden ingestuurd

De Wolden

Oudervereniging obs de 

Rozebottel

Multifunctioneel 

ontmoetingsplein

€ 25.000,00 € 67.000,00 Multifunctioneel omntmoetingsplein 

(buurtplein) door het aanpassen van 

het schoolplein dat naast het 

dorpshuis ligt om zo meer 

activiteiten mogelijk te maken

De Wolden

Streekbelang 

Drogteropslagen en 

omgeving

Projectplan Wandel- en 

fietspaden Drogteropslagen

€ 25.000,00 € 46.920,00 Aanleg van recreatietieve wandel- 

en fietspaden ; dorpsommetjes ; 

veilige fietsroutes scholieren

De Wolden

Dorpsbelangen 

Vereniging Ruinerwold-

Berghuizen

Ruinerwold, vitaal en 

peregoed

€ 24.935,00 € 32.765,00 deelprojecten op het gebied van het 

aantrekkelijk maken van de 

leefomgeving. Hierbij ook een deel 

voor de museumboerderij. 

Beeldambitieplan dubbellint 

Ruinerwold; aanleg vlonders; 

promotie van de jaarlijkse 

perenpluk

De Wolden

Vereniging TC RUNA TC RUNA duurzaam, veilig 

en toekomstbestendig

€ 24.993,00 € 62.887,00 Verbouw 

kleedkamers/douches/toiletten 

aanleg zonnepanelen van de 

accommodatie van de 

Tennisvereniging. Verbeteren van 

de toegangsweg en de 

parkeerplaats

De Wolden

CH de Wolden All weatherzandbodem 

hoofdring

€ 25.000,00 € 150.000,00 Het terrein van de manege voorzien 

van een Allweather zandbodem 

zodat dat meer gebruik van 

gemaakt kan worden

De Wolden



Plaatselijk Belang 

Alteveer-Kerkenveld

Buurt-jeugd en jongerenwerk € 8.000,00 € 15.000,00 realiseren van skatebaan en een 

pannakooi voor de jeugd van 8 tot 

16 jaar

De Wolden

Streekbelang Fort e.o. Belevingspad Drogterweg € 25.000,00 € 50.000,00 Aanleg belevingspad Drogterweg 

plus een belevingspagina op 

facebook

De Wolden

LR Ceres Hippische Weken De Wolden 

2014

€ 2.000,00 € 14.000,00 hippische weken De Wolden 2014 De Wolden

Speeltuinvereniging 

Beatrixplantsoen

Speeltuin Beatrixplantsoen € 3.500,00 € 26.045,00 aanleggen speeltuin De Wolden

Speeltuinstichting 

Ravottie

Multifunctionele pannakooi € 5.000,00 € 50.000,00 plaatsen pannakooi De Wolden

Stichting 

Maatschappelijk en 

Cultureel Centrum 

Emmer Compascuum

Subsidieaanvraag i.h.k.v. 

dorpsinitiatieven project 

Inrichting nieuw 

Multifunctioneel Centrum 

€ 25.000,00 € 210.570,00 inrichting Multifunctioneel Centrum Emmen

Stichting Cultuur, 

Recreatie en Toerisme 

Zwartemeer

Revitalisering vijver- en 

recreatiegebied Zwartemeer

€ 25.000,00 € 131.000,00 revitalisering recreatiegebied : 

aanpak recreatievijver, 

uitloopgebied opknappen o.a. 

wandelpad, bruggetjes, 

picknickplaats, vissteiger, 

parkeerplaatsen ; opruimen

Emmen

Stichting Bruisend 

centrum Nieuw 

Amsterdam - Veenoord

Nieuw-Amsterdam opent zich 

naar het water

€ 25.000,00 € 57.000,00 Nieuw Amsterdam opent zich naar 

het water ; betere aanlegplaatsen ; 

tegengaan verpaupering aan de 

vaart ; meer aanlegplaatsen voor 

vaartoerisme; plaatsen sanitaire 

voorzieningen

Emmen

Vereniging Plaatselijk 

Belang Barger-

Compascuum

De Verwandering € 25.000,00 € 750.000,00 realiseren van verbinding tussen 

het dorp Barger Compascuum en 

het Veenpark. De aanleg betreft de 

kosten voor een expositie en 

aanpassingen in groen/grond en 

een digitale zuil in het dorp

Emmen

Vereniging 

Dorpsbelangen 

Schoonebeek

Deelproject "Handen uit de 

mouwen"

€ 25.000,00 € 81.300,00 meedoen in Schoonebeek. 

Samenwerken

Emmen

Hervormde gemeente 

Nieuw Amsterdam / 

Veenoord

Restauratie kerktoren € 25.000,00 € 64.162,92 restauratie van de kerktoren van de 

kerk van het Hervormde gemeente 

Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Emmen

Vereniging E.O.P 

Klazienaveen-Noord

DE-Vaart-ER-IN € 15.000,00 € 15.000,00 aanleg pannakooi en skatebaan Emmen

Computer Club Zuid 

Oost Drenthe

Computercursus en 

ondersteuning voor en door 

ouderen

€ 6.000,00 € 70.500,00 computercursus voor ouderen; 

aanschaf 12 laptops

Emmen

Wijkvereniging 

Bargeres

Bargeres verrast met kunst € 6.675,00 € 32.000,00 Realiseren van een kunstwerk in 

het Oranjekanaal (wijk Bargeres in 

Emmen)

Emmen

Voetbalvereniging Titan Plaatsing zonnepanelen € 2.000,00 € 20.000,00 plaatsen zonnepanelen Emmen

Samenwerkingsverband 

organisaties

Zondagmiddagvisite € 9.600,00 € 9.600,00 Het organiseren van activiteiten 

gedurende de wintermaanden 

(spelletjes, handwerken) op zondag 

middag, 1 x per 14dagen

Emmen

Stichting Wijkvereniging 

Emmermeer

Herplaatsing de Naald van 

Bendien

€ 7.500,00 € 35.000,00 Het verplaatsen van het monument 

'De Naald van Bendien' naar een 

andere locatie in Emmen

Emmen

Stichting Volksfeest 

Nieuw Schoonebeek

Informatiebord € 12.500,00 € 15.000,00 Digitaal informatiebord voor 

activiteiten in het dorp zodat de 

activiteiten die rond het 200-jarig 

bestaan georganiseerd worden, 

daar op geplaatst kunnen worden

Emmen

Handbalvereniging HVC 

Barger-Compascuum

Koningdagtoernooi en 

beachveld

€ 2.100,00 € 3.035,00 Aanleg handbalveldje plus 

organisatie van het 

koningdagtoernooi

Emmen

Zorgboerderij de 

Hooimijt

Zorgtuin Emmen Weerdinge € 25.000,00 € 40.000,00 aanleg tuin met wandelpad, 

omheining en kas t.b.v. dagopvang 

dementerende ouderen en mensen 

vanuit psychiatrie plus een 

werkervaringsplaats voor langdurig 

werklozen en stageplaatsen

Emmen

Stichting Cultureel 

centrum de Schalm

Digitalering De Schalm € 13.000,00 € 13.000,00 digitalisering De Schalm: aanschaf 

computers, beamer, draadloos 

internet en projectiescherm

Emmen

Vereniging Plaatselijk 

Belang Roswinkel

Herinrichting Stad € 25.000,00 € 50.000,00 vervangen van kastanjebomen door 

mogelijk lindebomen aan 't Stad

Emmen



Vereniging plaatselijk 

Belang 

Foxel/Scholtenskanaal

100-jarig jubileum 

buurtgebouw 

Foxel/Scholtenskanaal

€ 20.000,00 € 30.450,00 activiteiten t.g.v. het 100-jarig 

jubileum van Plaatselijk Belang op 

4,5, en 6 juli 2014 (Rundefestival)

Emmen

H. Hoiting-Jeurlink Aanvullende voorzieningen 

schuilhut/uitkijktoren

€ 5.000,00 € 5.000,00 Aanvullende voorzieningen 

schuilhut/uitkijktoren: bestrating en 

een informatiepaneel. Een metalen 

bank

Emmen

dhr. A. Arling Lantaarns en aansluiting 

glasvezel

€ 50.000,00 € 50.000,00 lantaarnpalen en aansluiting 

glasvezel (particulier) Heeft 

projectplan en begroting niet  

opgestuurd

Emmen

Vereniging 

Hollandscheveld

Gemeenschappelijke website 

en cultuurhistorische 

wandelroute in en rond 

Hollandscheveld met 

verhalenpaal en panelen

€ 36.745,00 € 43.958,00 website en cultuurhistirsche 

wandelroute in en rond 

Hollandscheveld met 

verhalenpaneel en 

informatiepanelen

Hoogeveen

Vereniging Plaatselijk 

Belang Noordscheschut

Wandel-/trimroute € 25.000,00 € 27.500,00 aanpassen van bestaande 

'knapzakroutes' naar een actuelere 

wandel/trimroute

Hoogeveen

Stichting 

Millenniumgemeente 

Hoogeveen

Millenniumbos Hoogeveen € 10.000,00 € 24.000,00 (Aanleg) millenniumbos in 

Fluitenberg, aanvulling op de 

subsidie van de gemeente 

Hoogeveen die in 2014 stopt voor 

onderhoud en het organiseren van 

activiteiten in de jaren 2014-2018

Hoogeveen

Samenwerkingsverband 

MFC Tiendeveen

Samen Tiendeveen € 42.120,00 € 42.120,00 De bundeling van de activiteiten in 

2014 in het dorp. Het nieuwe MFC 

is het vertrekpunt. Structuur bieden 

voor nieuwe activiteiten 

(muziekavonden, toneel, darten,  

sinterklaasfeest etc.

Hoogeveen

Stichting Sport en 

Beweeg

De kracht van de vitale senior € 25.000,00 € 50.000,00 project dat er op gericht is niet-

vitale senioren helpen naar een 

betere vitaliteit door een verbetering 

van hun leefstijl en beweeggedrag

Hoogeveen

Vereniging Dorpspony's 

Nieuweroord

Opknappen en verbeteren 

van voorzieningen en terrein 

voor de dorpspony's

€ 14.500,00 € 14.500,00 Opknappen en verbeteren van 

voorzieningen en terrein voor de 

dorpspony's

Hoogeveen

Stichting Sport Drenthe Digitale sport- en 

beweegwijzer voor mensen 

met een handicap

€ 24.045,00 € 24.045,00 digitale sport- en beweegwijzer voor 

mensen met een handicap

Hoogeveen

Vereniging Plaatselijk 

Belang Nieuwlande

Dorpsbos Nieuwlande € 25.000,00 € 25.580,00 Dorpsbos Nieuwlande; Het betreft 

de aanleg/versterking van een 

aantal ontmoetings- en 

belevingselementen; een meerjaren-

beheerplan en een serieuze aanzet 

tot een verdienmodel. Het dorpsbos 

wordt veel gebruikt voor activiteiten 

waar de hele bevolking bij 

betrokken wordt

Hoogeveen

Stichting Buurthuis HLM Uitbreiding voorzieningen 

Holthe, Lieving en Makkum

€ 10.000,00 € 130.000,00 aanpassen dorpshuis. Uitbreiden, 

zodat er ruimtes beschikbaar 

komen voor o.a. toneelvereniging, 

biljarters, ijsvereniging

Midden Drenthe

Plaatselijk Belang 

Oranjedorp

Leefbaar Oranjedorp € 25.000,00 € 25.000,00 leefbaar Oranjedorp ; hekwerk voor 

multifunctioneel sport- en speelveld 

(voor de veiligheid) en een 

aanlegsteiger

Midden Drenthe

Welzijn Hijken Beweegplein MFA Hijken € 14.000,00 beweegplein voor met name oudere 

inwoners van Hijken : aanschaf 

beweegtoestellen

Midden Drenthe

Buurtvereniging An't 

Spoor

Rondje Beilen Fase 1 € 15.000,00 € 35.500,00 aanleg wandelpad "Stroompad" in 

fases 

Midden-Drenthe

Dorpsbelangen 

Hooghalen, Laaghalen 

en Laaghalerveen

Leef- en speeluitdaging in 

Brootacker

€ 5.000,00 € 50.000,00 leef- en speeluitdagingen in 

Brootacker ; speeltuin en het 

ontwikkelen van speelvoorzieningen 

voor oudere jeugd en het 

verbeteren van de omgeving

Midden-Drenthe

Stichting 

sportvoorzieningen 

Wijster

Bewegingsruimte De Meer 

Wijster

€ 5.465,00 € 24.765,00 aanschaf van apparatuur / inrichting 

van de beweegruimte voor ouderen 

in Sporthal De Meer

Midden-Drenthe

IJsvereniging 't 

Sietsenveen

Nieuwbouw verenigingshuis € 8.000,00 € 24.980,00 wederopbouw van de kantine van 

de ijsvereniging in Beilen(De oude 

is in 2012 door brand verwoest)

Midden-Drenthe

Stichting Platform 

Beilen-West

Tieneractiviteitenveld Beilen-

West

€ 10.000,00 € 37.000,00 pannakooi/voetbalkooi/survival-

toestellen voor de jeugd in Beilen-

West

Midden-Drenthe



Vereniging 

Dorpsbelangen 

Hoogersmilde

Belevingspad € 5.000,00 € 45.500,00 Aanleggen van een belevingspad: 

het bestaande wandelpad 

ombouwen naar beleefpad: 

plaatsen van 8 objecten op thema

Midden-Drenthe

Vereniging 

Dorpsbelangen 

Hoogersmilde

Aanpassing dorpsruimte € 5.000,00 € 27.500,00 aanpassen dorpsruimte (nieuwe 

keuken en aanpassingen in de 

grote zaal)

Midden-Drenthe

Plaatselijk Belang De 

Broekstreek e.o.

Bijzondere wachtruimte voor 

de bus en wandelaars

€ 5.000,00 € 9.500,00 Realiseren van een bijzondere 

bushalte bij een veelgebruikte 

opstapplaats

Midden-Drenthe

Dr. Nassau Junior 

College

 Muziek Community Midden-

Drenthe (MCMD)

€ 25.000,00 € 58.350,00 MuziekCommunity waarbij 

bewoners elkaar ontmoeten via, 

met en door muzikale activiteiten in 

en rond de school

Midden-Drenthe

IJsvereniging Nieuw-

Balinge

Vitalisering ijsbaan Nieuw-

Balinge

€ 23.095,72 € 28.095,72 vitalisering ijsbaan door de aanleg 

van PVsysteem (zonnepanelen)

Midden-Drenthe

Stichting Zeijerwiek e.o. Fase 2 Omgevingsplan Zeijen 

IV

€ 25.000,00 € 85.000,00 opknappen, herstellen omgeving 

Zeijen o.a : Brink Zeijen  onderhoud 

en herstel van de omgeving, aanleg 

van een plukboomgaard , 

herinrichting Pomphuis ; aanleg 

wandel- fietsroutes, oplaadpunt 

electrische fietsen

Noordenveld

VV Nieuw Roden Verlichting hoofdveld VV 

Nieuw Roden

€ 15.750,00 € 16.750,00 Verlichten van het hoofdveld van de 

plaatselijke voetbalvereniging 

(plaatsen van lichtmasten)

Noordenveld

IJsvereniging RAS Leefbaarheid RAS dorpen 

nieuwe impuls geven

€ 18.000,00 € 21.000,00 sport en spel en 

ontmoetingsactiviteiten 

(dorpsmaaltijd)

Noordenveld

Hertenkamp vereniging 

"de Ereberg"

Groot onderhoud dierenpark € 4.600,00 € 5.000,00 groot onderhoud aan het 

dierenparkje ; vervanging hekwerk

Noordenveld

Stichting Dorp en 

Landbouw

Norg recreërt SMART 

(Phone)

€ 24.290,00 € 24.290,00 het vergroten van belevings- en 

gebruikswaarde van de omgeving 

van Norg door bestaande wandel- 

en fietsroutes in een te ontwikkelen 

App op te nemen

Noordenveld

Belangenvereniging 

Norg

De dagbesteding Norg € 23.600,00 € 23.600,00 creëren en onderhouden van een 

ontmoetingsruimte met 

spelmogelijkheden voor mensen 

met en zonder handicap die 

gezamenlijk willen bewegen ; 

aanleg jeu de boulesbaan

Noordenveld

Vereniging 

Dorpsbelangen Nieuw-

Roden

Herplaatsing dorpspomp 

Nieuw-Roden

€ 5.903,00 € 5.903,00 Plaatsen van een dorpspomp Noordenveld

Stichting Galerie Continueren galeriefunctie 

c.q. uitbouwen naar 

kunstencentrum

€ 21.000,00 € 71.140,00 continueren van de galeriefunctie 

c.q. uitbouwen naar 

kunstencentrum door de verbouw 

van de school naar expositieruimte

Noordenveld

Dorpshuis Nieuw-Roden Verbetering omgeving 

dorpshuis Nieuw-Roden

€ 8.500,00 € 11.500,00 verbeteren omgeving van het 

Dorpshuis en het organiseren van 

diverse cursussen op het gebied 

van tuinieren, bloemschikken. 

Noorderveld

Stichting Dorpshuis de 

Boswal

Verduurzamen en participatie 

MFA in Een

€ 78.215,00 € 1.989.921,00 Aanbrengen zonnepanelen ; 

inrichting jeugdsoos ; flexibele 

inrichting van de dorpshuiszaal

Noorderveld

Boermarke Zuidvelde Schapenhouderij op de brink 

Zuidvelde

€ 25.000,00 € 25.000,00 versterken van de gebruiksfunctie 

van de brink in Zuidvelde door het 

versterken van de gebruiksfunctie 

van de schaapskooi. (renoveren 

schaapskooi, kappen eiken, 

omheinen van de brink, activteiten)

Noorderveld

Ludens P&O Veenkoloniaal 

verhalenfestival Memory Lane 

door het Veen

€ 29.125,00 € 58.250,00 jaarlijks terugkerend evenement : 

Ontsluiten van verhalen van 

herinneringsplekken in het gebied. 

Oost-Drenthe

St. Plaats de Wereld Subsidieaanvraag project de 

Dorpstuin ihkv 

dorpsinitiatieven

€ 25.000,00 € 219.755,00 ontmoetingsplaats voor het hele 

dorp met nadruk op duurzame 

leefstijl en groene keuzes ; groente 

pluktuin ; scholenprogramma ; open 

atelier ; food for touch

Tynaarlo

Vereniging 

Dorpsbelangen 

Tynaarlo

Bewonerspark Tynaarlo € 25.000,00 € 30.000,00 bewonerspark Tynaarlo : het 

creeeren van een groene  ruimte 

aan de rand van het dorp waar alle 

inwoners van het dorp kunnen 

ontspannen, bewegen, spelen en 

ontmoeten.

Tynaarlo



Buurtvereniging Arlo Upgraden materieel en 

materiaal

€ 2.505,00 € 2.505,00 Vernieuwen van het materiaal en 

upgaden van materieel (o.a. tafels, 

stoelen, koelkast, tenten, spelletjes 

etc.)

Tynaarlo

Vereniging 

Dorpsbelangen Taarlo

Aanschaf materiaal 

verenigingsleven

€ 7.000,00 € 7.000,00 aanschaf van materiaal voor het 

verenigingsleven (sta)tafels, 

stoelen, beamer, projectiescherm, 

geluidsinstallatie)

Tynaarlo

St. Bosbad Vledder Duurzaam omgaan met 

energie Bosbad Vledder 

€ 25.000,00 € 65.000,00 afdekzeil zwembad Westerveld

Dorpsvereniging 

Nijeveen

Nijeveen verbindt € 23.500,00 € 30.303,00 het via één centraal punt activiteiten 

(agenda) en nieuws naar buiten 

brengen d.m.v. website ; digitale 

informatiezuilen

Westerveld

Vereniging Wapser 

Gemeenschap

Aanleg parkeerplaats € 1.500,00 € 27.620,00 aanleg parkeerplaats Westerveld

Stichting ouderraad 

Oosterveldschool

Natuurspeelomgeving 

Oosterveldschool

€ 25.000,00 € 124.777,62 realiseren van 

Natuurspeelomgeving nabij de 

Oosterveldschool in Uffelte om de 

basisschoolleerlingen in de natuur 

te kunnen laten spelen

Westerveld

Dorpsgemeenschap 

Wapserveen

Verkenning behoud 

dorpsschool Wapserveen

€ 25.000,00 € 33.000,00 het verkennen van mogelijkheden 

om de dorpsschool te behouden

Westerveld

Vereniging Dorpsbelang 

Vledder

Inspraakplan herinrichting 

Dorpsstraat en 

Lesturgeonplein

€ 28.460,45 € 30.860,45 De organisatie van een inspraak 

voor de herinrinchting van de 

Dorpsstraat en het Lesturgeonplein

Westerveld

Stichting WereldsHOUT Beeldhouw10daagse 

Toegangspoort Holtingerveld

€ 5.000,00 € 15.000,00 10-daagse kunstenaars 

manifestatie

Westerveld

Stichting Kolonieloop Kolonieloop 2014 (zet 

mensen in beweging)

€ 25.000,00 € 48.500,00 organisatie van een 

hardloopwedstrijd: Kolonieloop 

2014

Westerveld

€ 2.156.644,45 € 58.146.964,46
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Bijlage 2. Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven provincie Drenthe 
 
 

Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe, 
 
gelet op: 

• de door provinciale staten op 17 april 2013 vastgestelde Kadernotitie Vitaal Platteland 

• de Algemene wet bestuursrecht en 

• de Algemene subsidieverordening Drenthe 2012  
 
overwegende: 
 

• dat het wenselijk is dat de leefbaarheid in de Drentse dorpen wordt verbeterd; 
 

besluiten: 
 
vast te stellen het volgende: 
 
Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven provincie Drenthe 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijving 
In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder: 

• ASV: de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2012; 

• Dorpsinitiatieven: initiatieven gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de Drentse 
dorpen; 

• Subsidiabele kosten: voor de activiteiten noodzakelijke kosten die aantoonbaar rechtstreeks 
zijn toe te rekenen aan de door de aanvrager te leveren prestatie(s). 

 
Artikel 2 Subsidiabele activiteiten 
1. Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verstrekken voor dorpsinitiatieven die bijdragen aan 

het verbeteren van de leefbaarheid in de Drentse dorpen op de volgende thema’s (zie de 
toelichting voor een uitwerking van deze thema’s): 

• Het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving waarin mensen wonen, recreëren en 
werken. 

• Het realiseren van een goede fysieke ontsluiting van het platteland.  

• Verbeteren van de digitale ontsluiting van het platteland met een hoogwaardige en 
toekomstvaste ICT-infrastructuur. 

• Het bereikbaar houden van maatschappelijke functies op het gebied van onderwijs, sport, 
cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of medische zorg 

• Het versterken van de sociaal-economische positie van het platteland. 

• Het creëren of ondersteunen van de wisselwerking en samenwerking tussen mensen en 
organisaties op (boven)lokaal niveau. 

2. Een aanvraag kan ook betrekking hebben op een bundeling van soortgelijke activiteiten in dorpen 
in één of meerdere gemeenten. 

3. Ingediende initiatieven dienen ‘obstakelvrij’ te zijn. Dat wil zeggen vrij van vergunningvereisten 
en/of vergunningprocedures.  

4. Initiatieven dienen gereed te zijn binnen 1 jaar na datum subsidiebeschikking. 
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Artikel 3 Criteria 
Een aanvraag wordt ingediend bij gedeputeerde staten volgens een daartoe vastgesteld 
aanvraagformulier met projectplan en projectbegroting inclusief dekkingsplan en moet voldoen aan de 
volgende criteria: 

• De aanvrager is een rechtspersoon zonder winstoogmerk; 

• De activiteit past binnen het provinciaal beleid zoals door provinciale staten op 17 april 2013 
vastgesteld in de kadernotitie Vitaal Platteland; 

• De activiteit vindt plaats in de provincie Drenthe, maar niet in de stedelijke gebieden van 
Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen of Meppel; 

• De betrokken gemeente(n) steunt (steunen) het initiatief door middel van een schriftelijke 
verklaring; 

• Wij vragen nadrukkelijk aan gemeenten om een deel tot 50% van de cofinanciering voor hun 
rekening te nemen. In de beoordeling van de ingediende initiatieven zullen wij 
projectaanvragen mét gemeentelijke cofinanciering hoger waarderen;Het resultaat van de 
activiteit is overdraagbaar naar andere locaties in Drenthe; 

• Aanvragers delen de opgedane kennis en ervaringen met andere geïnteresseerde kernen. 

• De betrokken lokale gemeenschap(pen) steunt (steunen) het initiatief; 

• Het project draagt aantoonbaar bij aan de leefbaarheid op één of meer van de thema’s 
genoemd onder artikel 2; 

• De resultaten van het project komen ten goede aan de gehele gemeenschap; 

• De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project; 

• De uitvoering is doelmatig. 

• De aanvrager verplicht zich om ervaringen en resultaten te delen met andere geïnteresseerde 
dorpen. 

 
Artikel 4 Grondslag subsidie 
1. De subsidie wordt op grond van artikel 20, eerste lid, sub b van de ASV vastgesteld en bedraagt 

maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 2000,-- en een maximum van 
€ 25.000,-- per aanvraag. 

2. Voorbereidende kosten; zoals kosten voor haalbaarheid, administratie, onderzoek, voorbereiding 
of begeleiding, zijn subsidiabel tot maximaal 15% van de totale subsidiabele kosten en alleen 
indien deze kosten op factuur aantoonbaar aan derden verschuldigd zijn en rechtstreeks aan de 
subsidiabele activiteit zijn toe te rekenen.  

3. Onvoorziene kosten zijn subsidiabel tot 5% van de totale subsidiabele kosten en onroerende 
zaken tot maximaal 15%.. 

4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel kunnen gedeputeerde staten toestaan 
dat de provinciale bijdrage voor subsidies voor dorpsinitiatieven, waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd hoger is dan 50% van de door gedeputeerde staten aanvaardbaar geachte 
subsidiabele kosten. 

 
Artikel 5 Uitsluitingsgronden 
Geen subsidie wordt verleend voor (structurele) exploitatielasten of enkel onroerende goederen. 
 
Artikel 6 Behandeling van aanvragen 
1. Aanvragen worden behandeld volgens de tendersystematiek, zoals beschreven in de toelichting 

op dit uitvoeringsbesluit. 
2. Voor de jaren (2014 t/m 2018) zijn er twee aanvraagrondes per jaar. Aanvragen kunnen worden 

ingediend na 1 maart en voor 30 april en vanaf 1 augustus en voor 30 september. 
3. Een onvolledige aanvraag voor subsidie kan na sluitingsdatum alleen volledig worden gemaakt, 

voor zover het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft. 
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Artikel 7  Rangorde 
Indien door het toekennen van subsidies het subsidieplafond zou worden overschreden, worden 
aanvragen beoordeeld op de mate waarin zij bijdragen aan de uitvoering van het beleid van de 
provincie. Met ingang van de eerste aanvraagronde in 2014 (uiterste indieningsdatum 30 april 2014) 
speelt ook de leefbaarheidsmonitor (zie http://www.provincie.drenthe.nl/feitenencijfers) een rol bij deze 
beoordeling.  
 
Artikel 8 Afwijkingsbevoegdheid 
In bijzondere gevallen kunnen gedeputeerde staten afwijken van het bepaalde in dit uitvoeringsbesluit.  
 
Artikel 9  Inwerkingtreding en horizonbepaling 
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de publicatie ervan als provinciaal blad en vervalt van 
rechtswege op 31 december 2018. 
 
Artikel 10 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven Drenthe”. 
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Toelichting  
 
 

Algemeen 
Gelet op geconstateerde veranderingen op het platteland wil de provincie Drenthe initiatieven uit de 
bevolking ondersteunen die betrekking hebben op de hierna genoemde leefbaarheidsthema’s en 
hieraan gekoppelde doel(en). Wij vragen de projectaanvragers om binnen één of meerdere van deze 
thema’s de aanvraag in te dienen. 
 
 

Artikelsgewijs 
 
Artikel 2 
Lid 1: Dorpsinitiatieven waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten betrekking hebben op één of 
meer leefbaarheidsthema’s. Ter toelichting op deze thema’s het volgende: 
  
Leefbaarheidthema’s Definitie Doel(en) 

Wonen & woon-omgeving Het verbeteren van de 
kwaliteit van de omgeving 
waarin mensen wonen, 
recreëren en werken. 

- Vergroten belevings- en gebruiks-
waarde 

- Versterken identiteit en imago 
- Verhogen sociale veiligheid 
- Aantrekkelijk houden van 

dorpscentra en landschap 
Mobiliteit Het realiseren van een 

goede fysieke ontsluiting 
van het platteland.  

- Verbeteren van de fysieke ontsluiting 
van het platteland met creatieve 
verkeers-/vervoersoplossingen met 
maatwerk per gebied/dorp. 

Digitale bereikbaarheid Verbeteren van de digitale 
ontsluiting van het 
platteland met een 
hoogwaardige en 
toekomstvaste ICT-
infrastructuur. 

- De ontwikkeling van nieuwe 
samenwerkingsvormen in dorpen om 
de uitrol van breedband en digitale 
diensten te stimuleren waarmee de 
digitale ontsluiting van het platteland 
wordt bevorderd.  

Voorzieningen Het bereikbaar houden 
van maatschappelijke 
functies op het gebied van 
onderwijs, sport, cultuur, 
welzijn, maatschappelijke 
opvang en/of medische 
zorg  

- Regionale afstemming (behoud 
versus bundeling) over de 
bereikbaarheid van voorzieningen. 

- Het bereikbaar houden van 
voorzieningen. 

- Nieuwe organisatievormen voor 
behoud van een voorziening. 

Werk & economie Het versterken van de 
sociaal-economische 
positie van het platteland. 

- Vergroten van de werkgelegenheid. 
- Versterken regionale economie. 

Sociale structuur Het creëren of 
ondersteunen van de 
wisselwerking en 
samenwerking tussen 
mensen en organisaties 
op (boven)lokaal niveau. 

- Creëren, ondersteunen of behouden 
van sociale netwerken. 

- Stimuleren dorpsbinding. 
- Vergroten zelfsturing. 
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Artikel 2 
Lid 2: Bundeling van vergelijkbare initiatieven van meerdere dorpen in één aanvraag kan voor 
gedeputeerde staten aanleiding zijn om, met gebruikmaking van artikel 8, een hogere subsidie te 
verlenen dan € 25.000,-- 
 
Artikel 3 
Het met het aanvraagformulier mee te zenden projectplan dient ten minste de volgende informatie te 
bevatten: 

• Omschrijving van het initiatief/project: Wat, waar, waarom en voor wie?  

• Thema’s: In navolging van de geconstateerde veranderingen op het platteland wil de provincie 
Drenthe initiatieven vanuit de bevolking ondersteunen die betrekking hebben op een aantal 
leefbaarheidsthema’s. Wij vragen de projectaanvrager om binnen één, of meerdere 
leefbaarheidsthema’s (genoemd in artikel 2) zijn aanvraag in te dienen. 

• Doel: Wat willen de initiatiefnemers bereiken, wie zijn erbij betrokken, waar en wanneer gaat het 
gebeuren en waarom? Welke mogelijke nieuwe vormen van samenwerken ontstaan er tussen 
initiatiefnemers, gemeenten en eventuele instellingen? 

• Duurzaamheid: Draagt het initiatief bij aan duurzame verbetering van de leefbaarheid of 
bereikbaarheid? Gaat het om een eenmalige activiteit of om een blijvende voorziening? Is er 
sprake van een verdienmodel? In welke mate dragen overheden (financieel) bij aan het 
verdienmodel? Alleen in de startfase of structureel?  

• Draagvlak: Initiatieven dienen breed gedragen te zijn om tot succesvolle uitvoering te komen. 
Alleen als er sprake is van inzet vanuit het dorp kun je spreken van een dorpsinitiatief. Welk zicht 
is er op deze inzet? Is er een koplopersgroep van burgers en hoe betrekken zij andere bewoners 
bij het initiatief? Welke motivaties en drijfveren zijn er om het initiatief gestalte te geven? Zijn er 
ook al toezeggingen voor ondersteuning of participatie? 

• Urgentie: Indien een project aansluit bij de urgentie zoals geconstateerd in de 
leefbaarheidsmonitor (zie http://www.provincie.drenthe.nl/feitenencijfers) krijgt het voorrang boven 
andere aanvragen. N.B. Dit geldt niet voor aanvragen die in 2013 worden ingediend. 

• Eigen inzet: Waaruit bestaat de eigen inzet van de initiatiefnemers? Zijn de initiatiefnemers 
voldoende toegerust; beschikken zij over middelen (geld of natura), tijd en vaardigheden?  

• Ondersteuning: Zijn er maatschappelijke partijen nodig voor het welslagen van het initiatief, welke 
zijn dat en (hoe) ondersteunen zij het initiatief? Hebben de initiatiefnemers een helder idee over 
het realiseren van de plannen. Denk aan organisatie, financiën, inzet burgers, ondernemerschap 

 
Projectbegroting 
De projectbegroting bevat in ieder geval de volgende informatie: 
 
Baten 

• Eigen bijdragen deelnemende organisaties 
• Donaties 
• Sponsorbijdragen 
• Bijdragen uit fondsen 
• Bijdrage van gemeente(n) 
• Gevraagd subsidie van de provincie 
 
Lasten 

• Voorbereidende kosten, zoals kosten voor haalbaarheid, administratie, onderzoek, voorbereiding 
of begeleiding, is maximaal 15% 

• Activiteiten zijn minimaal 85%, waarbinnen een reservering gemaakt kan worden voor: 
o Onvoorziene kosten van 5% en 
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o Onroerende zaken van 15%.  
 
Overige zaken 
• De privaatrechtelijke rechtspersoon die de subsidie aanvraagt (in het algemeen een stichting of 

een vereniging) dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

• Het probleem waarvoor het project een oplossing biedt, moet ook (kunnen) spelen in andere 
dorpen en de methodiek/oplossing moet ook elders toepasbaar zijn. De resultaten moeten 
daadwerkelijk ter beschikking komen van andere dorpen. 

• Dorpsinitiatieven moeten, als ze voor subsidie in aanmerking willen komen, in elk geval worden 
onderschreven door de betrokken gemeente(n). De steun van de gemeente kan ook van 
materiële aard zijn (beschikbaar stellen van materialen en/of financiële bijdragen). Steun van de 
gemeente(n) moet beschreven worden in de projectaanvraag. Als de gemeente geen financiële 
steun verleent, dan moet een schriftelijke verklaring overlegd worden, waaruit blijkt dat de 
gemeente het eens is met de realisering van het betreffende project. 

• De resultaten van het project mogen niet slechts ten goede komen aan een beperkt deel van de 
lokale gemeenschap (bijv. een enkele vereniging). 

Het doel van het project moet niet op een andere en goedkopere manier te bereiken zijn. 
 

Artikel 4 
Lid 1: De overige 50% cofinanciering dient door de aanvrager te zijn geregeld. Deze kan bestaan uit 
financiering van andere fondsen van stichtingen, organisaties, overheden, particulieren etc. 
Lid 2: Onder voorbereidende kosten zijn ook kosten begrepen voor het laten opstellen van de 
aanvraag. Met dit lid wordt beoogd om een zo groot mogelijk deel van de provinciale subsidie aan 
concrete resultaten ten goede te laten komen. 
 
Artikel 5 
Geen subsidie wordt, bijvoorbeeld, verleend voor verwerving van grond, (ver)bouw van gebouwen, of 
de aanleg van glasvezelnetwerken.  
 
Artikel 6  
De tendersystematiek houdt in dat alle aanvragen, die tot en met de uiterste indieningsdatum zijn 
binnengekomen en die voldoen aan de criteria, in onderlinge samenhang worden beoordeeld en tegen 
elkaar worden afgewogen. Er is dus geen sprake van “wie het eerst komt, het eerst maalt”. 
Voor elke subsidieronde geldt een subsidieplafond (het bedrag dat maximaal voor in die ronde te 
verlenen subsidies beschikbaar is). Als er meer geld beschikbaar is dan voor alle aanvragen, die aan 
de criteria van het uitvoeringsbesluit voldoen, nodig is, dan worden al die aanvragen gehonoreerd. 
Wordt er voor meer geld aangevraagd dan er geld beschikbaar is, dan worden de aanvragen in 
volgorde van de grootte van de bijdrage aan het provinciaal beleid geplaatst en vervolgens 
gehonoreerd tot het subsidieplafond is bereikt. 
 
Artikel 7 
Als meer projecten voldoen aan de criteria van artikel 3 dan er budget beschikbaar is, krijgen 
projecten die veel bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelen van de provincie, voorrang boven 
projecten die daar minder aan bijdragen. 


