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Onderuverp: Monitor leefbaarheid platteland

Geachte voorzitter/leden,

Een "leefbaar" gebied is een gebied waar het goed wonen, leven én werken is, waar
sprake is van een gezonde economische en sociale basis en van een voorzieningen-
niveau dat ís toegesneden op de behoeften van zijn bewoners, Met de regeling Dorps-
initiatieven en de geconcentreerde aanpak voor Zuidoost-Drenthe wordt ingezet op
het versterken van de vitaliteit van het Drentse platteland, om zo een impuls te geven

aan de leefbaarheid van het platteland.

Ter ondersteuning van deze instrumenten is nu een "monitor leefbaarheid" ontwikkeld
Hierin zijn de gegevens waarin leefbaarheid kan worden uitgedrukt in te zien via de
webs ite "Drenthe in Feiten en Cijfers" (www. orovi ncie. drenthe. nl/feitenci ifers ).

Hoe leefbaar mensen hun omgeving vinden - anders gezegd: hoe tevreden zij zijn
met de plaats waar zij wonen - is afhankelijk van een veelheid aan factoren. Welke het
aruaarste weegt, is ook verschillend van persoon tot persoon. Om die reden is ervoor
gekozen om niet één totaalscore voor leefbaarheid te berekenen, maar de verschil-
lende facetten van leefbaarheid naast elkaar weer te geven.

De monitor geeft informatie over de volgende thema's
- Wonen en woonomgeving
- Sociale structuur
- Werk en economie
- Voorzieningen en bereikbaarheid
- Gezondheíd en leefstijl
- Ervaren leefbaarheid
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De monitor meet de ontwikkelingen op een aantal indicatoren voor alle gemeenten in
Drenthe; waar mogelijk gebeurt dit ook op het niveau van dorpen.

De monitor geeft de mogelijkheid om de ontwikkeling van leefbaarheids- en sociaal-

economische vraagstukken in de tijd te volgen. De gegevens worden ieder jaar geac-

tualiseerd en elke twee jaar wordt een rapport opgeleverd waarin de ontwikkelingen

worden geduid. Het eerste rapport wordt eind 2014 verwacht. Wij zullen u via een
presentatie informeren op het moment dat dit rapport gereed is.

De monitor geeft invulling aan de aanbeveling van onder andere de Noordelijke
Rekenkamer om het begrip leefbaarheid beter te duiden. Een deel van de provincie

heeft te maken met een stapeling van problematiek op het (sociaal-)economische en

demografische vlak. De Noordelijke Rekenkamer heeft daarom in 2011 geadviseerd

om regionale knelpunten in beeld te brengen en de uitvoering van beleid hierop te
laten aansluiten.

De gegevens in de monitor maken helder welke leefbaarheidsvraagstukken spelen in
Drenthe en in welke regio of welke gemeente dit het geval is. Het is daarmee voor ons
een hulpmiddel om te bepalen waar (overheids)interventies nodig zijn om de leefbaar-
heid te versterken en ook om te kunnen volgen hoe de indicatoren waarmee leefbaar-
heid wordt geduid in de tijd veranderen.

Hoogachtend,

Staten van Drenthe,

, secretaris

B verzicht conclusies monitor leefbaarheid



Overzicht conclusies monitor leefbaarheid

Thema: Wonen en woonomgeving

Indicator: WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Drenthe daalde van€.215.000,- in

2010 naar € 207.000,-- in 2012 (-3,7%). Deze daling is minder sterk dan gemiddeld in
Nederland (-4,5o/o).

lndicator: Onderhoudsstaat woningen
De onderhoudsstaat van woningen in Drenthe is over het algemeen goed en in de

afgelopen jaren nog verder verbeterd. De woningen zijn ook beter onderhouden dan
gemiddeld in Nederland.

lndicator: Leegstand
ln Drenthe staan relatief minder woningen leeg dan in Nederland als geheel. Sinds

2008 is het aandeel leegstaande woningen in Drenthe wel licht gestegen.

lnd icator Bevolkingsdichtheid
Drenthe is een relatief dunbevolkte provincie. ln 2012 was de bevolkíngsdichtheid 186

inwoners/km2, terwijl dit in Nederland 496 inwoners/km2 was.

Indicator: Overlast
lnwoners van Drenthe hebben minder last van rommel in de openbare ruimte, van
geluid en van stank, stof en vuil dan gemiddeld in Nederland. Wel nam vanaf 2006 de

overlast van rommel toe.

lndicator: Veiligheidsgevoel
lnwoners van Drenthe voelen zich over het algemeen veilig in hun buurt. ln de periode

1998-201 2 nam het aandeel inwoners van Drenthe dat bang is om lastiggevallen of
beroofd te worden af van 5o/o naar 3%. ln Nederland als geheel gaat het om B% van

de mensen.

Thema: Sociale structuur

lndicator: Gontact met buren
ln de afgelopen jaren is het burencontact in Drenthe minder intensief geworden. Wel
is het aantal inwoners dat veel contact heeft met de buren, nog altijd ruim hoger dan in
Nederland als geheel.

lndicator: Eenzaamheid
Het aandeel mensen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt, ligt in Drenthe

op 42o/o. ln 2010 was dit 39o/o. Eenzaamheid lijkt in Drenthe meer voor te komen dan

elders in Nederland.

lndicator: Gehechtheid aan woonplaats
74o/o van de inwoners van Drenthe gaf in 2012 aan (zeer) gehecht te zijn aan de eigen
woonplaats. Dit percentage ligt iets beneden het landelijk gemiddelde (76%).
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lndicator: Eigen verantwoordelijkheid leefbaarheid
ln de periode 2006-2012 nam het percentage inwoners in Drenthe dat zich medever-

antwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de buurt waarin zij wonen af van 83%

naar 78Y0. Dit percentage is hoger dan in Nederland als geheel (74%).

Thema: Werk en inkomen

lndicator: lnkomen
ln de periode2O09-2011 is het aandeel inwoners met een laag inkomen in Drenthe
gestegen van 42o/o naar 43o/o. Het aandeel mensen met een laag inkomen ligt in
Drenthe hoger dan in Nederland als geheel (40o/o).

lnd icator: Bijstandsuitkeringen
ln de periode2010-2012 nam in Drenthe het aantal bijstandsuitkeringen toe van 40

naar 44 per 1.000 huishoudens. Ook elders in Nederland nam het aantal bijstands-

uitkeringen toe. ln Drenthe is het aantal relatief lager dan elders in Nederland.

lndicator: Werkloosheid
De werkloosheid is in 2013 verder opgelopen, zowel in Drenthe als landelijk. Eind

december 2013 was 10,60/0 van de Drentse beroepsbevolking werkloos*. Landelijk lag

dit percentage op 9,7%. De Drentse werkloosheid ligt overigens al decennia boven het

nationaal gemiddelde.

I ndicator: Jeugdwerkloosheid
ln de periode2004-2012 daalde de jeugdwerkloosheid in Drenthe van 4,1o/o naar
1,80/o. ln 2010 was sprake van een toename, maar daarna is de daling weer ingezet.

De jeugdwerkloosheid in Drenthe ligt boven het landelijk niveau.

lndicator: Opleiding
ln de period e 2000-2012 daalde in Drenthe het aandeel inwoners met een laag op-
leidingsniveau van 33o/o naæ 25o/o van de beroepsbevolking. Het aandeel laagop-
geleiden is in Drenthe nog altijd hoger dan landelijk. Het opleidingsniveau van de
beroepsbevolking verschilt sterk tussen de Drentse gemeenten.

Thema: Voorzieninqen en bereikbaarheid

lndicator: Afstand tot voorzieningen
ln de periode 2007-2011 bleven de afstanden tot voorzieningen in Drenthe vrij

constant. Wel zijn er grote verschillen binnen de provincie. De gemiddelde afstand
tot voorzieningen is in Drenthe groter dan in Nederland.

Thema: Gezondheid en leefstiil

Indicator: Ervaren gezondheid
Circa 80% van de 19- tot 65-jarigen en circa 60% van de 65-plussers in Drenthe

noemde in 2012 de eigen gezondheid goed tot zeer goed. Opvallend zijn de vrij grote

verschillen tussen gemeenten als het gaat om belemmeringen die 65-plussers ervaren
door gezondheidsproblemen.
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lndicator: Leefstijl
lnwoners van Drenthe leven iets minder gezond dan de gemiddelde Nederlander. Ze
roken en drinken iets meer dan gemiddeld in Nederland en kampen iets vaker met

overgewicht,

Thema: Ervaren leefbaarheid

Indicator: Tevredenheid woonomgeving
ln de periode 1998-2012 was 8B-90% van de inwoners van Drenthe (zeer) tevreden
met de eigen woonomgeving. Het gemiddelde rapportcijfer voor de woonbuurt
schommeJt rond de 7,5, lnwoners van Drenthe zijn meer tevreden met hun woon-
omgeving dan de gemiddelde Nederlander.


