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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de afronding van het Programma Vitaal Platteland
2014-2020. Eerder hebben wij u in de 6e begrotingswijziging (1e Bestuursrappor-
tage, 16 december 2020) al meegegeven dat het Programma Vitaal Platteland
wordt afgewikkeld in 2O2012O21.

Op dit moment staat er op onze rekening nog een bedrag van € 1 miljoen,
waarvan € 600.000,-- reeds per brief is toegezegd aan de gemeenten in Zuidoost-
Drenthe (Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Aa en Hunze en Hoogeveen). Het
resterende bedrag van €400.000,-- hebben wij in lijn met de oorspronkelijke pro-
grammadoelstellingen bestemd voor wonen en zorg.

Laatste projecten Programma Vitaal Platteland
Begin dit jaar is aan de gemeenten in Zuidoost-Drenthe gevraagd om een laatste
projectaanvraag te doen. Deze aanvragen zijn door corona sterk vertraagd.
Naar verwachting komen deze aanvragen in december dit jaar binnen en zullen
zij begin 2021 worden beschikt. Het betreft projecten die ten goede komen aan
de leefbaarheid in buurten en ook aansluiten bij de inzet voor de Regio Deal
Zuid- en Oost-Drenthe.
Om deze projecten alsnog doorgang te kunnen laten vinden, zijn wij afgeweken
van de cofinancieringseis en aanvraagcriteria. De gemeenten hebben aange-
geven vanwege hun verslechterde financiële situatie niet te kunnen meebetalen
en onvoldoende mogelijkheid te hebben om met andere partijen tot project-
ontwikkeling te komen. Daarom hebben wij deze eisen laten vervallen en onder-
steunen wij hen met de projectaanvragen.
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Wonen en zorg
Op de resultaten van het Programma VitaalPlatteland zalworden voortgebouwd
door middel van de activiteiten voor de Sociale Agenda en de Woonagenda. ln
lijn met doelstelling 4 (versterken woon- en leefomgeving) hebben wij daarom de
resterende middelen bestemd voor wonen en zorg.

Zodra er een compleet beeld is van de aangevraagde projecten zullen wij u hier-
over informeren. Wij beschouwen het Programma Vitaal Platteland op deze

manier als afgerond.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bij lage Prog ram ma Vitaa I Platte la nd 201 4-2020
wa.coll.



 

 
Voorgestelde behandeling: 
- Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 10 december 2014 
- Provinciale Staten op 17 december 2014 
- fatale beslisdatum: 17 december 2014 
 
 
 
 
Behandeld door de heer D.J. Immenga, telefoonnummer (0592) 36 51 94, e-mail 
D.Immenga@drenthe.nl 
Portefeuillehouder: de heer drs. R.W. Munniksma 
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Inleiding 

In het Statenstuk 2013-565 (vastgesteld in uw Staten van 17 april 2013) is aangegeven om voor het 
vitaal houden van het platteland in te zetten op uitvoering langs twee lijnen, elk met een budget van  
€ 5 miljoen, na aftrek van reservering van € 1 miljoen voor de duurzame krimpregeling en € 1 miljoen 
voor de investering in fietspaden. 
 
Via de Regeling dorpsinitiatieven ondersteunt de provincie initiatieven uit de Drentse samenleving. 
Deze lijn 1 zet direct in op initiatieven van de Drentse inwoners. Gekozen is voor een aanpak waarbij 
initiatieven uit de hele provincie kunnen worden ondersteund. De inzet van middelen voor initiatieven 
uit de Drentse samenleving is bottom-up georganiseerd met een eigen budget, waarmee lokale initia-
tieven/experimenten zich kunnen ontwikkelen. Inmiddels zijn hiervoor drie tenders opengesteld.  
 
In lijn 2 is in het Statenstuk gekozen voor een geconcentreerde aanpak in Zuidoost-Drenthe, aan-
gevuld met het buitengebied van Hoogeveen. De provincie Drenthe werkt op bovenlokaal niveau 
nauw samen met de desbetreffende gemeente(n) en partijen. Als uitwerking van lijn 2 in het  
Statenstuk 2013-565 is de afgelopen maanden de nota "Samen werken aan vitaal platteland" op-
gesteld. De nota is het resultaat van een gezamenlijk proces van de gemeenten Aa en Hunze,  
Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Hoogeveen en de provincie Drenthe en kent een looptijd tot 
2020. Het levert een gezamenlijk inhoudelijk afstemmingskader voor de inzet van de regionale inves-
terings- en stimuleringsfondsen, waaronder (in willekeurige volgorde): 
• uitvoering van lijn 2 Motie vitaal platteland provincie Drenthe (vanaf 2014)  
• uitvoering nieuwe LEADER-periode (vanaf 2015) 
• verdere uitwerking Krimpagenda Oost-Drenthe  
• verdere uitwerking Sociale Agenda Drenthe  
• inzet van deel plattelandsgelden gemeenten 
• (waar mogelijk) kader voor de inzet van POP3-gelden en gezamenlijke EDR/Interreg-projecten. 
 
De nota "Samen werken aan vitaal platteland" is de aanzet van het Regionale uitvoeringsprogramma 
dat in het Statenstuk 2013-565 is aangekondigd. Daarbij is aangegeven dat de agenda wordt gevuld 
met projecten die met partijen in de regio tot stand komen. De inhoud van de nota is de uitwerking van 
lijn 2 in het Statenstuk en wordt ook gebruikt als input voor een bredere agenda Zuidoost, waarbij ook 
andere provinciale beleidsterreinen worden meegenomen, waaronder sociaal domein, cultuur, verkeer 
en vervoer en duurzame energie.    
 
Kenschets gebied 
Het platteland van Zuidoost-Drenthe is uniek en heeft cultureel, landschappelijk en ruimtelijk een  
onderscheidende eigenheid: nuchter, authentiek, een tikkeltje voorzichtig en met veel ruimte om te 
wonen en te leven. Naast de prachtige dorpen op de Hondsrug zien wij de rijke cultuurhistorie van de 
Veenkoloniën, maar het is ook een regio waarin de vitaliteit door krimp, vergrijzing en ontgroening in 
toenemende mate onder druk staat. Sociaal-economische vitalisering van deze regio is dan ook cru-
ciaal voor de toekomst van dit gebied. Het gaat erom met elkaar de kansen te benutten, die er ook wel 
degelijk zijn. Met nieuw elan en vooral samen!  
 
Begrenzing gebied 
Het gebied Zuidoost waar deze kadernota op van toepassing is, omvat het veenkoloniale deel van de 
gemeenten Hoogeveen en Aa en Hunze, de gehele gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-
Odoorn en het Hondsrug-deel van de gemeente Aa en Hunze. 
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Inhoud nota 
De focus in de nota ligt op een duurzame versterking van de sociaal-economische structuur van de 
regio. Hiervoor willen wij inzetten op: 
‐ versterken van toerisme & recreatie als economische en banenmotor; 
‐ realiseren van een vitale arbeidsmarkt, specifiek voor laagopgeleiden, kwetsbare jongeren en 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; 
‐ optimaliseren van mobiliteit en (digitale) bereikbaarheid;  
‐ versterken woon- en leefomgeving, waaronder dorpsvernieuwing, sloop en nieuwbouw, optima-

liseren basisvoorzieningen, versterken groenstructuur en kwaliteit woonomgeving en geschikte 
woningen voor ouderen. 

 
Voor de financiering is conform het Statenstuk in totaal € 5.000.000,-- provinciaal budget beschikbaar 
vanuit Vitaal Platteland die over drie onderdelen is verdeeld: 

‐ arbeidsmarkt, mobiliteit & bereikbaarheid en wonen & leefomgeving 

‐ recreatie & toerisme 
‐ bovenlokale (regionale) onderzoeken en/of voorbereiding pilots en/of beleid die een link hebben 

met de bovenregionale thema's. 
 
Inmiddels heeft de Stuurgroep Zuidoost-Drenthe zich positief uitgesproken over een bijdrage vanuit de 
geconcentreerde aanpak Zuidoost-Drenthe aan het centrumplan Borger. 

Advies  

1. Instemmen met de uitwerking van lijn 2 geconcentreerde aanpak Zuidoost: nota "Samen werken 
aan vitaal platteland", zoals besloten op 17 april 2013 (Statenstuk 2013-565). 

2. Kennisnemen van ons besluit om de nota ook als uitgangspunt te nemen voor de lokale ontwik-
kelingsstrategie (LOS) als bedoeld in het LEADER-programma. 

3. Kennisnemen van het besluit om € 150.000,-- beschikbaar te stellen als ondersteuning vanuit 
lijn 2 vitaal platteland voor de 1e fase centrumplan Borger. 

Beoogd effect 

Duurzame versterking van de sociaal-economische structuur in Zuidoost-Drenthe. 

Argumenten 

1.1.  In de nota staan de belangrijkste regionale opgaven van het platteland in Zuidoost-Drenthe.  
Deze agenda, die is opgesteld samen met gemeenten uit Zuidoost-Drenthe, willen wij gebruiken 
als kader voor gerichte investeringen in het gebied. Wij zetten hierbij in op een geconcentreerde 
aanpak van de meest urgente regionale vraagstukken. Wij willen zo focus aanbrengen en be-
staand beleid waar mogelijk versterken en waar nodig intensiveren en/of verbreden. De gecon-
centreerde aanpak richt zich vooral op vraagstukken in het landelijke gebied en niet op het stede-
lijke gebied. De aanpak is gericht op een combinatie van oplossingen en experimenten op gebied 
van wonen, werken/ondernemerschap, kwaliteit leefomgeving/landschap, mobiliteit, bereikbaar-
heid voorzieningen en zorg (Healthy Ageing). Zo willen wij inzetten op slimme, innovatieve oplos-
singen/experimenten, waaronder bijvoorbeeld het gebruik van breedband en diensten via breed-
band. Deze aanpak past bij de beelden die de gesprekken rond de regionale samenwerkings-
agenda in Zuidoost hebben opgeleverd. Aansluiting en samenwerking wordt gezocht met andere 
initiatieven vanuit de provincie zoals i-Age, behoud en eventueel bestemmingswijziging van karak-
teristieke gebouwen, landschapsbeheer, mobiliteit en sociaal beleid. 
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2.1. Naast het budget dat via vitaal platteland beschikbaar is voor de geconcentreerde aanpak in  
Zuidoost-Drenthe, wordt een "plus" gerealiseerd met Europese middelen. 
Voor de plattelandsontwikkelingsperiode vanaf 2015 binnen het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) wordt invulling gegeven met een nieuw LEADER-programma 
voor Zuidoost-Drenthe. De oplossing van de problematiek rond een vitaal platteland zoals wij deze 
zien voor dit gebied en de gekozen werkwijze passen binnen de uitwerking van het EU-platte-
landsbeleid gericht op de doelstelling sociale inclusie. Bij de begrenzing van het gebied is dan ook 
zoveel mogelijk gestreefd deze voor LEADER en lijn 2 vitaal platteland gelijk te laten zijn. De be-
oordeling van projecten vindt plaats in de Lokale Actie Groep (LAG), waarin naast de overheden 
ook lokale partners zitting hebben. 
 

3.1. Binnen de Stuurgroep Zuidoost is het advies gegeven om vanuit de geconcentreerde aanpak een 
bijdrage te leveren aan de 1e fase centrumplan Borger. 
Het betreft hier een integrale aanpak van meerdere doelen die de leefbaarheid en vitaliteit van de 
gemeente Borger moeten versterken en een uitstraling hebben naar de omliggende regio. Naast 
bijdragen uit andere onderdelen van de provinciale Begroting, wordt dit aangevuld met  
€ 150.000,-- uit vitaal platteland lijn 2.  

Uitvoering 

Tijdsplanning 
2014-2020. 

Financiën 
Provinciaal budget bedraagt € 5.000.000,-- voor de genoemde periode. 
In 2014 wordt daarvan € 150.000,-- besteed aan de 1e fase centrumplan Borger. 

Europese context 
De agenda dient als kader voor de uitwerking van de LEADER-lokale ontwikkelingsstrategie. LEADER 
is deel van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 en stimuleert lokale initiatieven 
ter versterking van de leefbaarheid van het platteland.  

Monitoring en evaluatie 
Via de monitor leefbaarheid. 

Extern betrokkenen 
Gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Hoogeveen. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 

 
Bijlagen  
1. Nota "Samen werken aan een vitaal platteland"  
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Ter inzage in kamer C0.39 
Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 20 november 2014 
Kenmerk: 47/3.5/2014006594 
 
 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 20 november 2014, kenmerk 
47/3.5/2014006594; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
1. in te stemmen met de uitwerking van lijn 2 geconcentreerde aanpak Zuidoost-Drenthe: nota  

"Samen werken aan vitaal platteland", zoals besloten op 17 april 2013 (Statenstuk 2013-565); 
 

2. kennis te nemen van het besluit om de nota ook als uitgangspunt te nemen voor de lokale ontwik-
kelingsstrategie (LOS) als bedoeld in het LEADER-programma; 
 

3. kennis te nemen van het besluit om € 150.000,-- beschikbaar te stellen als ondersteuning vanuit 
lijn 2 vitaal platteland voor de 1e fase centrumplan Borger. 

 
 
 
 
Assen, 17 december 2014 
 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
     , griffier      , voorzitter 
 
 
coll. 
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1. INTRODUCTIE 
 

1.1 Met elan samen aan de slag 

 

Het platteland van Zuidoost Drenthe is uniek en heeft cultureel, landschappelijk en 

ruimtelijk een onderscheidende eigenheid: nuchter, authentiek, een tikkeltje 

voorzichtig en met veel ruimte om te wonen en te leven. Naast de prachtige dorpen 

op de Hondsrug zien wij de rijke cultuurhistorie van de veenkoloniën. Maar ook het 

is ook een regio waarin de vitaliteit door krimp, vergrijzing en ontgroening in 

toenemende mate onder druk staat. 

 

Sociaal economische vitalisering van deze regio is dan ook cruciaal voor de 

toekomst van dit gebied. Het gaat erom om met elkaar de kansen te benutten, die 

er ook wel degelijk zijn. Met nieuw elan en vooral samen!  

 

Voor u ligt de agenda voor de belangrijkste regionale opgaven van het platteland in 

Zuidoost Drenthe. Deze agenda willen wij gebruiken als kader voor gerichte 

investeringen in het gebied (zie onder). Wij zetten hierbij in op een 

geconcentreerde aanpak van de meest urgente regionale vraagstukken. Wij willen 

zo focus aanbrengen, bestaand beleid  waar mogelijk versterken en waar nodig 

intensiveren en/of verbreden. 

 

De agenda is het resultaat van een gezamenlijk proces van de gemeenten Aa en 

Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en de provincie Drenthe. 

De looptijd van deze agenda tot 2020 maakt het mogelijk om samen daadwerkelijk 

het verschil te maken. 

Kader voor investeringen 

Deze agenda levert een gezamenlijk inhoudelijk en afstemmingskader voor de 

inzet van de regionale investerings- en stimuleringsfondsen, waaronder (in 

willekeurige volgorde): 

• Uitvoering van lijn 2 motie vitaal platteland provincie Drenthe (vanaf 2014)  

• Uitvoering nieuwe Leader periode (vanaf 2015) 

• Verdere uitwerking Krimpagenda Oost Drenthe  

• Verdere uitwerking sociale agenda Drenthe  

• Inzet van deel plattelandsgelden gemeenten 

• (Waar mogelijk) kader voor de inzet van POP 3 gelden en gezamenlijke 

EDR/Interreg-projecten. 

Meer van de samenleving 

Bij de vitalisering van de regio en de uitvoering van de geconcentreerde aanpak 

zijn wij als de lokale en provinciale overheden sterk afhankelijk van burgers, 

maatschappelijke organisaties, ondernemers en kennisinstellingen. Met name de 

kracht die bewoners met elkaar kunnen ontwikkelen is cruciaal voor de vitaliteit van 

het platteland in de komende periode. Bewoners zullen in toenemende mate zelf 



 

4 

 

het initiatief in en de sturing over hun eigen woon- en leefomgeving kunnen 

nemen. Sterker nog; de ideeën van bewoners, maatschappelijke organisaties en 

ondernemers vanuit het buitengebied zelf zullen belangrijk zijn voor de uitvoering 

van de geconcentreerde aanpak. Deze agenda is daarom tevens een open 

uitnodiging aan hen om samen met ons een steentje bij te dragen aan een vitaal 

platteland.  

Snel en slagvaardig opereren 

Om te komen tot daadwerkelijke veranderingen willen we snel en slagvaardig 

opereren. Daarom is gekozen voor een flexibele netwerksamenwerking met een 

lichte uitvoeringsorganisatie en regionale afstemming.  Wel is er overkoepelend 

sprake van gedegen monitoring en wordt er een kennisinfrastructuur opgezet. 

Immers: door frequentie actualisatie en evaluatie kunnen partijen in deze 

netwerkorganisatie onderling kennis uitwisselen en leren van (elkaars) ervaringen.  

 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de regio Zuidoost Drenthe en de belangrijkste ontwikkelingen 

en opgaven van het gebied compact beschreven. Het toekomstperspectief en de 

agenda voor de belangrijkste regionale opgaven staan centraal in hoofdstuk 3. In 

hoofdstuk 4 volgt een nadere uitwerking van de werkwijze, organisatie en 

financiering van Vitaal Platteland lijn 2: de geconcentreerde aanpak 2014-2020. 
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2. ZUIDOOST DRENTHE IN BEELD 
 

2.1. Inleiding  

 

Voordat we de belangrijkste regionale ontwikkelingen en opgaven voor het 

platteland in Zuidoost Drenthe in beeld brengen, maken we eerst kennis met het 

gebied. Een bijzondere regio met een grote eigenheid en grote verschillen met het 

naoberschap in de kernen als stevige basis. Maar ook een regio waarin de vitaliteit 

en leefbaarheid in toenemende mate onder druk staat. Wat we onder een vitaal 

platteland verstaan, wordt in dit hoofdstuk nader toegelicht.  

 

2.2. Zuidoost Drenthe; een veelzijdige regio 

 

Zuidoost Drenthe is uniek en heeft cultureel, landschappelijk en ruimtelijk een 

onderscheidende eigenheid: nuchter, authentiek, een tikkeltje voorzichtig en met 

veel ruimte om te wonen en te leven. Tegelijkertijd zijn er ook veel verschillen 

binnen de regio: veen- en zandgronden met elk hun eigen karakteristieke dorpen, 

de stedelijke kernen Emmen en Hoogeveen met belangrijke centrumfuncties, 

vestingstad Coevorden en tot slot Borger Odoorn, Gieten en Annen als toeristische 

verblijfcentra op de Hondsrug. Op de zandgronden is het toerisme een belangrijke 

drager voor de bedrijvigheid: verblijfsaccommodaties, horeca, ateliers. In de 

Veenkoloniën zijn - naast het zich ontwikkelende toerisme - industriële en 

agrarische bedrijvigheid veelal dragers. Voor wonen, werken en leven is Zuidoost 

Drenthe dus van alle markten thuis.  

 

De eigenheid, de unieke ruimte van het landschap, de afwisseling van zand en 

veengronden, het naoberschap in de kleine kernen; dat is de kracht van de regio! 

 

Begrenzing Zuidoost Drenthe 

Voor de geconcentreerde aanpak hanteren we de gemeentegrenzen van Emmen, 

Coevorden, Borger-Odoorn als begrenzing, samen met het veenkoloniale deel van 

Aa en Hunze en Hoogeveen. Dit gebied wordt gekarakteriseerd door hun sterk 

vergelijkbare sociaaleconomische structuur en daarbij behorende opgaven. 

Vanwege de nauwe relatie tussen Hondsrug en het veenkoloniale deel in Aa en 

Hunze en het belang van een samenhangende aanpak op het terrein van toerisme 

en recreatie is er voor geconcentreerde aanpak gekozen voor een globale 

uitbreiding met het Hondsrug deel van Aa en Hunze.  

 

Voor de binnen-begrenzing van het gebied wordt als werkbaar uitgangspunt 

verondersteld dat het in de uitwerking van projecten moet gaan om initiatieven die 
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hun basis/oorsprong vinden in het buitengebied en/of duidelijk ten gunste moeten 

komen aan het buitengebied.
1
 

 

Voor Leader zijn aan de twee oorspronkelijke gemeenten Emmen en Coevorden, 

de gemeente Borger Odoorn en het veenkoloniale deel van Aa en Hunze 

toegevoegd. Dit vanwege de – door Leader - gevraagde schaalgrootte en 

vergelijkbare sociaaleconomische structuur. Hoogeveen sluit voor Leader aan bij 

Zuidwest Drenthe. Het Hondsrugdeel van Aa en Hunze valt af vanwege haar 

positief afwijkende sociaaleconomische structuur. Voor de duidelijkheid is hierbij de 

oostelijke grens van het Drentse Aa-gebied gehanteerd. 

 

Op onderstaande kaart is de begrenzing van het gebied voor de agenda voor het 

platteland van Zuidoost Drenthe aangegeven. 

 

 
  

                                                      
1
 Dit moet in de beargumentering van projecten duidelijk naar voren komen en kan dan 

meegenomen worden in de besluitvorming over projecten door de stuurgroep. 
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2.3 Wat verstaan wij onder vitaal platteland? 

 

We zetten dus in op vitalisering van het platteland van Zuidoost Drenthe. Maar wat 

wordt daarmee bedoeld? In deze nota wordt de volgende definitie gehanteerd:  

 

‘een vitaal gebied is een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is, 

waar deze functies in balans zijn, waar de inwoners zelfredzaam zijn en waar goed 

wordt samengewerkt tussen overheden, burgers, bedrijven en kennisinstellingen’
2
.  

 

Vitaal staat voor de veerkracht die het gebied heeft om in te spelen op 

ontwikkelingen en opgaven.  

 

Het gaat er vooral om het platteland in sociaaleconomisch opzicht vitaal te houden. 

Het begrip ‘sociaaleconomische vitaliteit’ kent vele facetten. In de monitor
3
 

sociaaleconomische vitalisering onderscheiden wij een viertal facetten en 

bijbehorende indicatoren: werk & economie, voorzieningen & bereikbaarheid, 

wonen & leefomgeving en sociale cohesie. Door de verschillende facetten te 

belichten krijgen we een indicatie van de vitaliteit van een gebied.  

 

 

2.4 Analyse van de regio: SWOT 

 

Voor een gerichte regionale aanpak en doeltreffende inzet van de middelen is het 

van belang om de sociaaleconomische knelpunten en opgaven goed in beeld te 

hebben. In opdracht van de provincie Drenthe heeft het bureau Companen daartoe 

een uitgebreide analyse van Zuidoost Drenthe gemaakt, resulterend in een SWOT 

voor het gebied
4
. Deze SWOT is integraal opgenomen in bijlage 1.  

 

Een specifiek aandachtspunt  daarin was het benoemen van bovenlokale issues: 

welke thema’s zouden bij de regionale agenda en geconcentreerde aanpak 

prioritair moeten worden gesteld? 

 

Op basis van de gebiedsanalyse zijn -  in samenspraak met de betrokken 

gemeenten - de volgende opgaven als prioriteit geduid: 

- Versterken van Toerisme & Recreatie als economische en banenmotor; 

- Realiseren van een vitale arbeidsmarkt
5
; 

- Optimaliseren mobiliteit en (digitale) bereikbaarheid;  

- Versterken woon- en leefomgeving. 

 

                                                      
2
 Definitie gehanteerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten en provincie Drenthe in 

haar beleidskader Vitaal Platteland, 2013. 
3
 Zie verder bijlage 3 

4
 Impuls voor Vitaal Platteland, Companen, 2014 

5
 specifiek voor laagopgeleiden, kwetsbare jongeren en mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt 
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In de volgende paragrafen wordt nader ingezoomd op de regio, de 

bevolkingsontwikkeling en de specifieke regionale opgaven voor de komende 

jaren.  

 

 

2.5 Bevolkingsontwikkeling in de regio 

 

In Zuidoost Drenthe vindt een demografische omslag plaats. De afname van de 

bevolking gaat gepaard met vergrijzing (meer ouderen) en ontgroening (minder 

jongeren). Dat zet de vitaliteit in deze regio op middellange termijn onder druk.  

 
 

Onderstaand schema vat een en ander samen:  

 
Bron: Impuls voor Vitaal Platteland , Companen, 2014 

 

 

In de regio is sprake van een vertrekoverschot van jongeren. In het gebied komen 

minder jongeren terug dan er vertrekken. Bovendien vertrekken relatief meer 

hoogopgeleiden dan er terugkomen. Met als gevolg dat er relatief meer 

laagopgeleiden in het gebied wonen. De bevolking van Zuidoost Drenthe verandert 

daardoor ook in sociaaleconomisch opzicht.  

 

Door vergrijzing, de afname van de bevolking en de sociaal economische 

ontmenging neemt – bij ongewijzigd beleid – de economische, de sociale en ook 

de organisatiekracht van het gebied af. Overigens zijn de verschillen in 

bevolkingsontwikkeling tussen de kernen groot. 

 

Deze veranderingen in de bevolking zijn ‘robuust’, dat wil zeggen dat ze hoe dan 

ook gaan gebeuren. Het doel is om het platteland van Zuidoost Drenthe zo sterk 

mogelijk te maken, zodat het de demografische (en andere) ontwikkelingen kan 

opvangen. Het gaat om het tijdig benutten van kansen en keren van bedreigingen.  
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2.6    De belangrijkste regionale opgaven in beeld 

 

2.6.1. Benutten kansen Toerisme & Recreatie 

 

Voor de vitaliteit van het gebied  is een sterke (regionale) economische sector van 

cruciaal belang. Daarin is recreatie & toerisme een belangrijke economische pijler. 

De sector genereert:  

- belangrijke bestedingen in het gebied ( in 2011 € 465 miljoen),  

- levert  werkgelegenheid, met name aan lager opgeleiden, en 

- levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het 

gebied omdat het bijdraagt aan het draagvlak voor andere voorzieningen, 

zoals detailhandel en horeca.  

 

 

 
 

 

De bestaande gebiedskwaliteiten bieden gecombineerd met de trends goede 

aanknopingspunten en kansen voor recreatie- en toerisme en daarmee voor 

economische ontwikkeling. Kansen liggen er voor het beter benutten van de 

toeristische potenties van het gebied bijvoorbeeld met betrekking tot cultuur, water 

en landschap. Met name de vergrijzing (in het gebied zelf en in heel Nederland) 

biedt kansen: een toenemende vraag naar dagrecreatie en een grotere vraag naar 

verblijfsrecreatie.  

 

De opgave is om deze sterke regionale sector verder te versterken. Het Geopark 

‘De Hondsrug’ is op recreatief-toeristisch vlak de verbindende schakel tussen 4 

van de 5 gemeenten en vormt het regionale beeldmerk dat de drager kan zijn voor 

de versterking van het recreatief-toeristisch product op het platteland van Zuidoost 

Drenthe.  
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Een belangrijke opgave daarbij is dat het gebied aantrekkelijk moet zijn om te 

bezoeken. Dit vraagt om specifieke aandacht voor :  

- gastgerichtheid (bezoeker moet zich welkom voelen); 

- de aantrekkelijkheid van de dorpskernen; 

- de kwaliteit van de verblijfsrecreatie  (aansluiting bij de huidige & 

toekomstige vraag), en  

- de kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap, die door bezuinigingen 

bij organisaties die zich met landschapsbeheer bezig houden, onder druk 

is komen te staan. 

 

  

2.6.2. Realiseren van een vitale arbeidsmarkt 

 

Voor de sociaaleconomische vitaliteit van de regio is een goed functionerende 

arbeidsmarkt van vitaal belang. Enerzijds gaat het om het benutten van de kracht 

van de sectoren voor meer werk in de regio én van de activiteiten die het meeste 

perspectief bieden op werk op korte en middellange termijn, en dan speciaal voor 

de lager opgeleiden in het gebied. Anderzijds gaat het om het versterken van de 

aanbodkant. Een beter opgeleide beroepsbevolking verkleint de kans op 

werkloosheid.  

 

De huidige economie van Zuidoost Drenthe verkeerd door de recessie in zwaar 

weer met een neergaande tendens in werkgelegenheid. Door verandering van de 

bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroening) daalt het potentiële 

arbeidsaanbod, terwijl onder andere de zorgvraag toeneemt. Deze trend heeft een 

grote impact op de arbeidsmarkt in Zuidoost Drenthe. De werkloosheid is met 12% 

hoog. Door een combinatie van een lagere arbeidsparticipatie en opleidingsniveau 

dan gemiddeld in Nederland en een daling van de beroepsbevolking zullen 

bedrijven in de toekomst minder snel gewenste medewerkers kunnen vinden. En 

dat terwijl bedrijven nu vooral plaats hebben voor goed opgeleide vaklieden. 

 

De opgave voor de komende drie jaar in Zuidoost Drenthe is een daling van een 

derde van de werkloosheid van 12% naar (het Nederlandse gemiddelde van) 8%
[1]

.  

 

Naast de reguliere inspanningen willen wij vooral inzetten op het scheppen van 

(nieuwe) banen waar jongeren, ouderen en vooral lager opgeleiden die voor een 

deel ook te ver van de arbeidsmarkt staan, snel hun plek in vinden (onder meer in 

combinatie met het versterken van de toeristisch recreatieve sector). Banen die er 

ook zijn bij bedrijven dichtbij over de grens met Duitsland.  

 

De tweede opgave is om samen met onderwijs en UWV’s de mensen te helpen 

snel klaar te zijn voor die nieuwe banen door extra scholing en begeleiding van de 

beroepsbevolking. Daarbij geldt een naadloze aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt. 

                                                      
[1]

 zie ondermeer Banenplan 'Vierkant voor werk' gemeenten Hoogeveen, Coevorden, 
Emmen en Hardenberg 
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2.6.3. Optimaliseren mobiliteit en (digitale) bereikbaarheid platteland 

 

Om de leefbaarheid te behouden is een blijvend goede bereikbaarheid van de 

stedelijke centra, kleine kernen en de voorzieningen op het platteland een 

essentiële voorwaarde. Deze staat – vooral voor schoolgaande kinderen en 

ouderen - onder druk als gevolg van een aantal ontwikkelingen: 

- De beleidskoers die in de regio wordt gevolgd om mensen zolang mogelijk in 

hun eigen omgeving te laten wonen; 

- Door concentratie van voorzieningen gaan inwoners gemiddeld op grotere 

afstand van (zorg)voorzieningen wonen; 

- Door de sterke vergrijzing van de bevolking in de regio groeit de 

afhankelijkheid van openbaar vervoer, vooral op het gebied van AWBZ/WMO 

vervoer. 

Deze toenemende vraag doet zich voor in een periode waarin het beschikbare 

vervoer onder zware druk staat. Bezuinigingen in het openbaar vervoer leiden tot 

een verschraling van het (aanvullend) openbaar vervoer en gemeenten hebben 

grote taakstellingen rondom het leerlingen- en AWBZ/WMO-vervoer. 

 

De opgave is om binnen deze context een samenhangend en betaalbaar 

vervoersysteem te ontwikkelen. Dit vraagt om creatieve vervoersoplossingen en 

modern, innovatief bereikbaarheidsbeleid. Dit betreft onder meer aanpassingen 

van het openbaar vervoer- en mobiliteitssysteem met maatwerk oplossingen per 

gebied of dorp afhankelijk van de vraag en de geografische ligging. 

 

Een tweede opgave betreft de digitale bereikbaarheid van het platteland. Internet is 

tegenwoordig een basisvoorziening; de zorg, onderwijs, MKB, recreatie en 

toerisme en landbouw worden steeds afhankelijker van hoogwaardige en 

betrouwbare breedbandnetwerken. Volgens TNO zal de vraag naar bandbreedte 

tot 2020 per jaar met 30% tot 40% toenemen (TNO, 2010). In Drenthe zijn ruim 

20.000 Drentse huishoudens (9%) daarvan verstoken. Bovendien zijn bijna 2.500 

bedrijven (10%) gevestigd in een `wit gebied'. De meeste daarvan bevinden zich in 

de buitengebieden. 

 

Om de economische concurrentiekracht en de leefbaarheid van het platteland te 

versterken is het zaak om breedband toegankelijk maken voor alle inwoners en 

bedrijven in de provincie Drenthe. In onrendabele gebieden hoeven we vanuit de 

markt geen initiatieven tot verbetering te verwachten. Het is dus belangrijk dat 

burgers, bedrijven en overheden samen optrekken om de regio te ontsluiten. 

 

 

2.6.4. Versterken woon- en leefomgeving 

 

Een aantrekkelijke woonomgeving in de dorpen, buurten en wijken is een 

basisvoorwaarde voor de leefbaarheid en sociaaleconomische vitaliteit van het 
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platteland. Evenals goede bereikbare voorzieningen. Op de korte en middellange 

termijn hebben vooral vergrijzing, ontgroening en inkomensdaling invloed op de 

woon- en leefomgeving.  

 

Door de vergrijzing is er straks een overschot aan eengezinswoningen en een 

tekort aan levensloopbestendig woningen en specifieke vormen van 

ouderenhuisvesting. De zorgvraag van ouderen zal verder toenemen. Dat vraagt 

om soms ingrijpende aanpassingen van hun woning. Terwijl juist die ouderen 

mede door hoge energielasten worden geconfronteerd met betaalbaarheids- en 

verkoopbaarheidsproblemen van hun eigen woning. De organisatie van wonen met 

zorg vraagt daarom de nodige aandacht. 

 

Verder is de kwaliteit van de huidige woningvoorraad in de regio sterk wisselend. 

De woningmarkt in Zuidoost Drenthe is ontspannen. In de Veenkoloniën is al 

sprake van vraaguitval en dan vooral aan de onderkant van de particuliere 

woningvoorraad. Dit levert risico’s op verschraling van het aanzicht van de 

karakteristieke veendorpen door achterstallig onderhoud en leegstand. Temeer 

omdat de verdiencapaciteit voor het wonen in onze regio de laatste jaren steeds 

meer onder druk staat Ook de corporaties moeten – door veranderende wet- en 

regelgeving – ook scherp prioriteren en noodzakelijke investeringen in 

woonkwaliteit tenminste temporiseren. 

 

Om de regio te kunnen laten concurreren met andere regio’s is het van belang om 

de kwaliteit juist te verhogen. Bestaande woningen moeten uit de markt worden 

genomen of naar een eigentijds kwaliteitsniveau worden getild. Om verspreide 

braakligging en verpaupering in dorpen tegen is een gecoördineerde en ruimtelijk 

geordende afbraak en herinrichting gewenst. Liefst in combinatie met 

verduurzaming van de bestaande woning en bedrijfsvoorraad. Hiervoor zijn 

creatieve aanpakken nodig; lokaal en gemeentegrensoverschrijdend. 

 

Door een ander koopgedrag neemt leegstand van winkelruimte toe. Soms zijn 

winkels al afgebroken en ligt de grond langdurig braak. Ook scholen komen vaker 

leeg te staan door -hier en daar een sterke- afname van het aantal kinderen. Veel 

(culturele/dorps) accommodaties zijn al vele tientallen jaren oud en toe aan groot 

onderhoud of vervanging. Het vinden van vervangend gebruik in de dorpen is 

bijzonder moeilijk met als consequentie verpaupering van gebouwen en omgeving.   

 

Kansen liggen er in de dorpen voor het beter benutten van de (regionale) 

toeristische potenties van het gebied. Impulsen voor dorpsvernieuwing zijn 

noodzakelijk. De levendigheid, veroorzaakt door passanten, recreanten en 

toeristen draagt bij aan detailhandel, horeca en andere voorzieningen en daarmee 

aan de leefbaarheid.   

 

Om kracht van bewoners maximaal te benutten voor de vitalisering van het gebied 

is het zaak om te investeren in het versterken van de sociale structuur, 

zelfredzaamheid en ontwikkelkracht in buurten en dorpen. 
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3. DE AGENDA VOOR ZUIDOOST DRENTHE 

3.1. De hoofdkeuzes 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de opgaven voor economie, arbeidsmarkt, 

mobiliteit en wonen & leefomgeving kort aangestipt. Samen bepalen zij de kwaliteit 

van leven op het platteland van Zuidoost Drenthe. In dit hoofdstuk brengen wij de 

lijnen samen in een voorstel voor de aanpak van de belangrijkste regionale 

opgaven. Regionale opgaven waarvoor samengewerkt moet worden om ze 

effectief aan te kunnen gaan.  

 

De focus ligt op een duurzame versterking van de sociaaleconomische structuur 

van de regio. Hiervoor willen wij inzetten op: 

- Versterken van toerisme & recreatie als economische en banenmotor; 

- Realiseren van een vitale arbeidsmarkt, specifiek voor laagopgeleiden, 

kwetsbare jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; 

- Optimaliseren van mobiliteit en (digitale) bereikbaarheid;  

- Versterken woon- en leefomgeving: waaronder dorpsvernieuwing, sloop en  

nieuwbouw, optimaliseren basisvoorzieningen, versterken groenstructuur en 

kwaliteit woonomgeving, geschikte woningen voor ouderen. 

 

In de volgende paragrafen beschrijven per thema onze ambitie en de aanpak. Voor 

een beknopt overzicht van de agenda verwijzen wij naar bijlage 2. 

 

3.2. Benutten kansen van Toerisme & Recreatie  

 

Onze ambitie 

In de regio Zuidoost-Drenthe worden de kansen die Toerisme & Recreatie bieden 

optimaal benut. De regio trekt volop bezoekers mede omdat de toeristische sector 

goed samenwerkt en gastgerichtheid hoog in het vaandel heeft. Kleinschalige  

toeristische bedrijvigheid vormt de ruggengraat van de toeristische sector op het 

platteland. Geopark de Hondsrug is de verbindende schakel en vormt het regionale 

beeldmerk. Het verbindt zand en veen. 

 

De toeristische  sector biedt een groeiend aantal stabiele arbeidsplaatsen. Op het 

platteland van Zuidoost-Drenthe is de toeristische sector een belangrijke motor 

voor de lokale economie. Bewoners zijn actief en er heerst een goed 

ondernemersklimaat. Bedrijven, kennisinstellingen en burgers werken intensief 

samen. Hierdoor kan deze dynamische sector innovatief inspelen op de 

veranderende behoeften van de toerist. Zuidoost-Drenthe bruist!  
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Onze aanpak 

We zetten in op het versterken van de toeristisch-recreatieve sector door:  

Streekeigen ondernemerschap 

We zetten in op het stimuleren van streekeigen en duurzaam 

ondernemerschap en op het ontwikkelen van arrangementen die gerelateerd 

zijn aan de identiteit van het gebied en de bestaande voorzieningen. Dit biedt 

veel kansen voor nieuwe toeristen, nieuwe werkgelegenheid, nieuwe 

belevingswaarden en tevens het behoud van leefbaarheid in de kernen. 

 

Versterken recreatieve infrastructuur 

We koppelen programma’s voor versterking MKB, werk- en leertrajecten, 

bevordering ondernemerschap aan Toerisme en Recreatie. Wij stimuleren 

samenwerking binnen de sector en betrekken daarbij ook de 

cultuurhistorische verenigingen met toeristisch recreatieve betekenis.  

Inspelen op nieuwe markten en ontwikkelingen  

We zetten in op het ondersteunen van ondernemers die inspelen op nieuwe 

ontwikkelingen en op nieuwe markten vanuit het perspectief van streekeigen 

ondernemen. Er kan beter worden ingespeeld op de behoeften van kinderen. 

Het aantal Duitse toeristen groeit en in de toekomst zal de groep ouderen 

groter worden.  

 

Kwaliteitsimpuls dorpskernen en verblijfrecreatie 

We zetten in op het verhogen van de kwaliteit van de dorpskernen. We richten 

ons hierbij op die dorpen die belangrijk (kunnen) zijn voor het toerisme en die 

een bovenlokale functie hebben. We zetten ook in op het versterken van de 

kwaliteit van de bestaande verblijfsrecreatie en/of het ontwikkelen van nieuwe 

vormen van verblijfsrecreatie, passend bij de aard en schaal van de streek.  

 

Gezamenlijke promotie 

We stimuleren promotie en marketing op een regionale schaal, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van de al bestaande infrastructuur (o.a. Marketing Drenthe)  

 

3.3   Realiseren van een vitale arbeidsmarkt 

 

Onze ambitie 

Zuidoost Drenthe is een regio waar het werkloosheidspercentage vergelijkbaar is 

met het Nederlandse gemiddelde. Er zijn voldoende banen en er is sprake van een 

goede doorstroming. Schoolverlaters en werklozen vinden snel hun plek op de 

Drentse arbeidsmarkt en ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de Duitse grensregio’s. 

Jongeren krijgen extra ondersteuning als dat nodig is. Laagopgeleiden krijgen snel 

een baan door extra scholing en aanvullende werkervaring. De overheid werkt 

optimaal samen met bedrijven om banen te creëren voor mensen met een 
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arbeidsbeperking. Hierdoor is hun arbeidsparticipatie hoog. In Zuidoost-Drenthe is 

werk voor iedereen!  

 

Onze aanpak 

Wij zetten in op: 

Snelle scholing en aanvullende werkervaring 

We zetten in op maatregelen die laagopgeleide WW’ers nieuwe 

mogelijkheden bieden voor snelle scholing en aanvullende ervaring. We 

richten ons daarbij op bedrijven in de toerisme & recreatie, industrie, 

techniek en logistiek.  

 

Extra inzet op kwetsbare jongeren 

Ook willen wij projecten realiseren en maatregelen nemen die kwetsbare 

jongeren (doelgroep <27 jaar) ondersteunen die de aansluiting op de 

arbeidsmarkt dreigen te missen. We richten ons hierbij vooral op jongeren 

uit het praktijkonderwijs en uit het voortgezet speciaal onderwijs.  

 

Extra passende werkplekken en begeleiding 

Daarnaast stimuleren wij projecten en maatregelen die extra passende 

werkplekken creëren voor, en begeleiding bieden aan mensen met een 

arbeidsbeperking. We richten ons daarbij op banen bij gewone bedrijven 

en samenwerking met ondernemers.  

 

3.4. Optimaliseren mobiliteit & bereikbaarheid 

 

Onze ambitie 

De regio Zuidoost-Drenthe vormt een sterk regionaal netwerk van onderling 

verbonden steden en dorpen. Voorzieningen zijn voor iedereen goed toegankelijk. 

Het openbaar vervoer vormt de ruggengraat van het vervoersnetwerk, aangevuld 

en afgestemd met innovatieve, meer gebundelde concepten voor “doelgroepen-” 

en vrijwilligersvervoer. Deze aanpak levert tevens een bijdrage aan een duurzame 

regio. De bewoners in de dorpen en kernen hebben hierbij zelf een grote inbreng. 

De verschillende gemeenten binnen de  regio werken hierbij intensief met elkaar 

en (vrijwillige) vervoerders samen.  

De hele regio, inclusief het buitengebied, is digitaal uitstekend ontsloten. Het 

digitale netwerk zorgt voor een goede bereikbaarheid, ook daar waar de fysieke 

afstand tot voorzieningen groter is geworden. In Zuidoost-Drenthe is mobiliteit en 

bereikbaarheid betaalbaar. Voor iedereen!  

 

Onze aanpak 

Wij gaan voor: 

Innovatieve, meer gebundelde vervoersconcepten en modern, innovatief 

bereikbaarheidsbeleid  

We zetten in op het ontwikkelen van innovatieve, meer gebundelde 

vervoersconcepten en meer samenhangende beleidskeuzen die er op 
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gericht zijn om het aantal vervoersbewegingen terug te dringen. De 

gemeenten in Zuidoost Drenthe zijn met ondersteuning van de provincie 

reeds een regio-breed mobiliteitsexperiment gestart. Daarmee is een goed 

proces ingang gezet. Mogelijk dat op termijn uitbreiding of intensivering 

van dit experiment volgt. 

 

Snel breedband op het Drentse platteland 

Het initiatief voor snel internet in de buitengebieden moet primair vanuit 

burgers en bedrijven komen. De provincie Drenthe en de betrokken 

gemeenten willen bewonersinitiatieven faciliteren bij het opstarten, 

organiseren en realiseren van breedbandprojecten. Een 

breedbandplatform verbindt en faciliteert initiatieven van proces tot aanleg.  

 

3.5. Versterken woon- en leefomgeving 

 

Onze ambitie 

Dorpen in Zuidoost-Drenthe zijn vitaal en hebben een prettige woon- en 

leefomgeving. Er is veel onderling contact tussen de bewoners. De steden en 

centrale dorpen hebben een aantrekkelijk centrum. Het vitale platteland beschikt 

over een uitstekende spreiding van voorzieningen. Er is goed ingespeeld op de 

demografische ontwikkelingen. De bebouwde omgeving is afgestemd op de vraag 

en in goede staat. Voorzieningen zijn niet voorwaardenscheppend, maar volgend 

op de vraag van bewoners. Voor leegstaande gebouwen wordt snel een nieuwe 

bestemming gevonden. Herinrichting en sanering worden daar waar nodig 

toegepast. Er zijn volop bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van 

de regio. In Zuidoost-Drenthe is het goed wonen en leven! 

 

Onze aanpak 

Wij zetten in op: 

Transformatie van de gebouwde omgeving  in combinatie met verduurzaming 

We zetten hiervoor in op: 

- Het tegengaan van leegstand van detailhandel in kernen en dorpen 

door herbestemming en transformatie; 

- Het toekomstbestendig maken, verduurzamen, saneren en slopen, 

herbestemmen en vernieuwbouw van de bestaande woning- en 

bedrijfsvoorraad; 

- Geven een impuls aan dorps- en stadsvernieuwing; 

- Herbestemming en versterken bestaand gebruik van monumentale 

panden. 

 

Transformatie en optimalisatie van voorzieningen 

Het gaat hierbij om: 

- Optimaliseren van basisvoorzieningen voor sport, onderwijs, cultuur en 

gezondheidszorg en voor andere maatschappelijke ontmoetingen; 

- Faciliteren sanering of functieverandering van vrijkomende gebouwen. 
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Versterken van de zelfredzaamheid, sociale cohesie en bottom-up initiatieven 

We kiezen voor projecten en maatregelen die bijdragen aan een sterke 

zelfredzaamheid en sociale cohesie van dorpen en kernen, waaronder 

bijvoorbeeld initiatieven van gebruikers en beheerders van 

dorpsaccommodaties gericht op efficiënt, kostenbesparend en duurzaam 

gebruik, energie, zorg- en dorps en wijkcoöperaties en netwerken van 

lokale ondernemers gericht op het langer zelfstandig wonen, wijkeconomie 

ect. 
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4. VAN AGENDA NAAR UITVOERING VITAAL 
PLATTELAND LIJN 2  

 

4.1. Van visie naar programma en projecten  

In het vorige hoofdstuk zijn de ambities en aanpak voor de regionale opgaven 

beschreven. De eerdere genoemde programmatische opgaven worden uitgewerkt 

in concrete uitvoeringsprogramma’s en -projecten voor Vitaal Platteland Lijn 2 – 

geconcentreerde aanpak Zuidoost Drenthe - voor de periode 2014 tot 2020.  

 

Gezamenlijk vormen deze projecten het uitvoeringsprogramma. De projecten 

dienen in samenhang te worden beschouwd. Niet alle opgaven kunnen al worden 

vertaald in concrete uitvoeringsprojecten. Verschillende onderdelen vereisen 

nadere uitwerking, vaak is meer onderzoek of beleidsvorming nodig. We 

onderscheiden dan ook concrete uitvoeringsprojecten en voorbereidende projecten 

in de vorm van onderzoek of pilots. 

Bij concrete uitvoeringsprojecten dient de opgave volledig uitgekristalliseerd te zijn, 

inclusief bijbehorende begroting.  

 

De aanpak is zowel robuust als flexibel. Het uitvoeringsprogramma is dynamisch 

en wordt elk half jaar geactualiseerd.  

 

4.2. Prioritering 

De middelen zijn beperkt. Om maximaal rendement te hebben van de beschikbare 

middelen krijgen projecten meer of minder prioriteit afhankelijk van de mate waarin 

ze bijdragen aan de doelstellingen en de geografische reikwijdte. Een project of 

maatregel heeft topprioriteit als deze een regionale opgave oppakt en 

aansluit bij meerdere ambities.  
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4.3. Financiering 

Voor de financiering van programma’s en projecten van Vitaal Platteland Lijn 2 

2014-2020 is totaal € 5.000.000 provinciaal budget beschikbaar, in te zetten 

volgens de volgende strategie:  

 

A. Arbeidsmarkt, mobiliteit & bereikbaarheid en wonen & leefomgeving 

Budget:  € 3.5 miljoen tot en met 2020. Hiervan wordt € 1.75 miljoen 

beschikbaar gesteld voor de periode 2014-2015. De overige 

middelen zijn beschikbaar vanaf 2016. 

Cofinanciering:  Er is een verplichte cofinancieringsvereiste van 50%
6
.  

Aanvrager:  Dit kan een private partij, een maatschappelijke organisatie en/of 

een gemeente(n) zijn. Indien een gemeente een initiatief inbrengt 

dient het (minimaal) samen met 1 niet overheidspartij ingediend te 

worden. 

 

B. Recreatie & toerisme  

Budget : € 1.25 miljoen voor periode van 2 jaar (2014-2015) om zo op kort 

termijn een extra impuls te geven aan de sector. Na afloop vindt 

een evaluatie plaats, desgewenst vindt daarna een herverdeling 

van budgetten met onderdeel A plaats. 

Cofinanciering: Er is een verplichte cofinancieringsvereiste van 50%
7
.  

Aanvrager: Projecten kunnen door (meerdere) gemeenten worden 

aangevraagd. Het liefst in samenwerking met partijen in het 

gebied. 

  

C. Bovenlokale (regionale) onderzoeken en/of voorbereiding pilots en/of 

beleid die met een link hebben met de bovenregionale thema’s van lijn A 

Budget: € 250.000 

Cofinanciering: Er is een verplichte cofinancieringsvereiste van 50%
8
. Geen 

verdeling budget over; pro looptijd (2015-2020) 

Aanvrager: diverse partijen: provincie, betrokken gemeenten, 

maatschappelijke groeperingen. 

 

Toekenning subsidie: door provincie op voordracht van stuurgroep Zuidoost (zie bij 

organisatie) 

 

Waar nodig en mogelijk worden in de financiering van programma’s en projecten 

slimme combinaties gemaakt met andere (Europese) financieringsmogelijkheden. 

 

                                                      
6
 Gemeenten en provincie zullen zich maximaal inzetten om aan deze 

cofinancieringsverplichting te voldoen. In bijzondere gevallen behoudt de stuurgroep de 
mogelijkheid om hiervan af te wijken. 
7
 Idem 6. 

8
 Idem 6 
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4.4. Overig instrumentarium: kennisuitwisseling, wet- en regelgeving, lobby 

Om de aanpak van de regionale opgaven te versnellen en te intensieven zetten wij 
in op het onderling kennis delen, waar nodig creëren van ruimte in wet- en 
regelgeving en een gezamenlijke lobby. 
 

4.5. Organisatie 

We opteren voor een lichte efficiënte en effectieve organisatie. Om die reden willen 

wij de stuurgroep voor Vitaal Platteland lijn 2 - Geconcentreerde Aanpak Zuidoost 

Drenthe combineren met het – nog te formeren – bestuurlijke netwerk voor de 

volgende Leaderperiode, de zogenaamde Lokale Actie Groep (LAG) aangevuld 

met de wethouder van de gemeente Hoogeveen en de verantwoordelijke 

gedeputeerde van de provincie Drenthe. De stuurgroep vergadert twee keer per 

jaar onder roulerend voorzitterschap.  De (ambtelijke) projectgroep van de 

betrokken gemeenten en provincie bereidt de stuurgroep voor. Daarnaast draagt 

zij zorg voor kennisdeling, monitoring en evaluatie. Ook projectgroep kent een 

roulerend voorzitterschap.  

 

4.6. Monitoring  

De agenda en Geconcentreerde Aanpak kan alleen effectief zijn voor de regio 

indien de projecten worden gevolgd en geregeld wordt geactualiseerd en voorzien 

van een rapportage van de voortgang en effecten in de regio. Naast de monitoring 

van de uitvoering wordt ook een regelmatige monitoring uitgevoerd op het gebied 

van bevolking en belangrijkste indicatoren voor sociaaleconomische vitaliteit. 

 

Voortgangsrapportage 

De voortgangsrapportage bestaat uit  een korte beschrijving van de voortgang van 

een project of maatregel. Aan de hand van de voortgangrapportages wordt het 

uitvoeringsprogramma getoetst en waar nodig aangepast. 

 

Monitor sociaaleconomische vitalisering 

Er wordt een effectmonitor uitgevoerd waarmee de regionale ontwikkelingen 

worden gemeten. Hiervoor is de monitor ‘sociaaleconomische vitaliteit Zuidoost 

Drenthe’ ontwikkeld (zie ook bijlage 3). De monitor meet de ontwikkelingen op het 

gebied van de bevolking, sociale structuur, economie (T&R), arbeidsmarkt, 

voorzieningen en bereikbaarheid, en wonen en leefomgeving. De monitor wordt 

tweejaarlijks uitgevoerd. Hierbij sluiten wij aan bij de cyclus van de 

Leefbaarheidsmonitor. 

Het rapport ‘Impuls voor Vitaal Platteland’ van Companen (2014) en de 

leefbaarheidsmonitor (aangevuld met een aantal specifieke indicatoren) vormen de 

0-meting voor de agenda en Vitaal Platteland lijn 2; de Geconcentreerde Aanpak 

Zuidoost Drenth
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Bijlage 1: SWOT Zuidoost Drenthe  
Bron: Impuls voor Vitaal Platteland, Companen, 2014 
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Bijlage 2:  Overzicht Agenda en programma’s Zuidoost Drenthe 2014-2020 
  Eerste indicatieve overzicht, juli 2014 
 

Strategie  Onderliggend 

thema  

Opgave lange termijn  

(fasering en aanpak onbekend) 

Opgave middellange termijn   
(2015 – 2020) 

Opgaven korte termijn (<2015) 

Lopend (regionale) 

opgaven/projecten 

(nader uit werken) 

Uit te werken voor  

2014-2015  

(obv eerste 

inventarisatie) 

Duurzaam 

versterken sociaal 

economische  

structuur 

platteland 

Zuidoost Drenthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benutten kansen 

Toerisme & 

Recreatie 

- Het versterken van de 

bedrijfssector, waarbij 

stabiele arbeidsplaatsen 

worden behouden en 

gecreëerd. 

- Innovaties en 

samenwerking tussen 

bedrijven, 

kennisinstellingen en 

burgers versterken. 

- Stimuleren streekeigen 

ondernemerschap en 

ontwikkeling van 

arrangementen (het 

verbinden van de identiteit 

van toeristische bedrijven 

met de gebiedsidentiteit). 

- Koppeling van  programma’s 

voor versterking MKB & 

cultuurhistorische 

verenigingen met toeristisch 

recreatieve betekenis, werk- 

en leertrajecten, bevordering 

ondernemerschap  aan R&T   

- Prioriteit bij herstructurering 

en kwaliteitsverbetering 

centra dorpen die van belang 

zijn voor het recreatief–

toeristisch product  

- Geopark De Hondsrug 

- Impuls fietspaden 

Drenthe 

- Innovatie & 

Kennispoort Drenthe 

(i.o)  

- Expertteam advisering 

bedrijfsontwikkeling 

- Maatschappelijk laten 

renderen van fysieke 

investeringen: 

- Ontwikkeling T&R 

Veenvaart  

- Ontwikkeling T&R 

Veenkoloniale deel  

- Revitaliseren centrum 

Borger 

- Streekeigen 

ondernemerschap/ 

Gastheerschap. 

- Kunstenaarsdorp 

Zweeloo  
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- Diversifiëren en versterken 

verblijfsrecreatievoorzieningen    

- Versterken van de 

recreatieve infrastructuur 

(wandel-, fiets-, vaarroutes) 

- Aanleg breedbandnetwerk 

prioritair concentreren op 

gebieden die van belang zijn 

voor T&R 

Realiseren vitale 

arbeidsmarkt 

- Behoud en uitbouw van 

werkgelegenheid. 

- Opwaarderen van het 

opleidingsniveau vooral aan 

de onderkant van de 

arbeidsmarkt. 

- Structureel verkleinen van 

het verschil tussen het 

regionale en landelijke 

werkloosheids- en 

inkomenscijfer. 

- Anticiperen op 

veranderende samenstelling 

en vasthouden talent  

bespreekpunt (Noordelijke 

agenda) 

- Optimaliseren aansluiting 

onderwijs - arbeidsmarkt 

- Internationalisering van de 

arbeidsmarkt 

- Optimaliseren toeleiding en 

begeleiding mensen aan de 

onderkant van de 

arbeidsmarkt: 

 snelle scholing en 
aanvullende werkervaring 

 extra inzet op kwetsbare 
jongeren 

 extra passende werkplekken 
en begeleiding 
 

- Techniekacademie 

(Emmen/Hoogeveen) 

- Grensoverschrijdende 

arbeidsmarkt (D-Nl) 

- Drents 

projectenbureau (EU 

subsidie werven  voor 

aanjagen 

werkgelegenheid) 

- Banenplan Vierkant 

voor Werk 

- Kenniswerkplaats 

Veenkoloniën  

- Natuurwerkplaatsen 

- Verbreding 

Kenniswerkplaats 

richting regionale 

speerpunten Vitaal 

Platteland 

Optimaliseren 

mobiliteit en 

bereikbaarheid 

Sterk regionaal netwerk van 
onderling verbonden steden en 
dorpen. 
 

- Versterken van de 

(betaalbare) regionale 

bereikbaarheid door het 

- Stimuleren aanleg snel 

breedband (Verbind 

Drenthe) 
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van voorzieningen optimaliseren en uitbouwen 

van bestaande logistieke en 

digitale netwerken. 

- Mobiliteitsexperiment 

Zuidoost Drenthe 

Versterken woon- 

en leefomgeving 

Verder versterken van de 
kwaliteit van de woon en 
leefomgeving van het platteland 
in ZO Drenthe 
 
 

- Transformatie van gebouwde 

omgeving in combinatie met 

maatregelen voor  

verduurzaming.  

- Transformatie van 

voorzieningen; optimaliseren 

van voorzieningen in grotere 

kernen en dorpen 

- Stimuleren van sociale 

cohesie en bottom-up 

initiatieven 

- Energiebureau/Energie
sprong Veenkoloniën 

- Aanpak leegstand 
detailhandel kernen en 
dorpen  

- Duurzame 
krimpregeling: 
verduurzamen, 
saneren, slopen en de 
vernieuwbouw van de 
bestaande woning- en 
bedrijfsvoorraad  

- Impuls  stads en 
dorpsvernieuwing, van 
ontwikkeling van 
buurten en wijken 

- Herbestemming 
monumentale panden  

- Samenwerking met 
Naturpark Moor 
versterken i.v.m. 
Interreg V projecten 

- Maatschappelijk laten 

renderen van fysieke 

investeringen: 

- Ontwikkeling 

Veenvaart 

- Ontwikkeling dorpen 

& kernen 

veenkoloniale deel  

- Revitaliseren centrum 

Borger  

- Nieuw Weerdinge: 

Experiment 

verdunning, 

vergroening en 

ruimtelijke opgaven 

- Faciliteren zorg- en 

dorpscoöperaties  
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Bijlage 3: Monitor sociaal economische vitaliteit  
 

 

Monitor sociaal economische vitaliteit Drenthe 
Thema’s  en indicatoren 

Thema’s 

Sociaal 
economische 
vitaliteit

• Ontwikkeling WOZ waarde 
• Leegstand woningen 
• Onderhoudsstaat huizen 
• Bevolkingsdichtheid 
• ‘Mooie ligging’
• Leegstand bedrijven /maatschappelijk vastgoed 

• Afstand tot voorzieningen
• Aanwezigheid / spreiding voorzieningen
• Mobiliteit  
• Digi8tale bereikbaarheid

• Contact met buren 
• Gehechtheid aan woonplaats 
• Verantwoordelijk voelen voor leefbaarheid buurt 
• Thuis voelen in straat / buurt
• Inzet als vrijwilliger
• Op huis buren passen tijdens afwezigheid

• Aantal banen 
• Nieuwe inschrijvingen KvK (ondernemerschap) 
• Bijstandsuitkeringen 
• Lage / hoge inkomens
• Jeugdwerkloosheid 
• Opleidingsniveau 
• ‘voldoende werkgelegenheid in regio’
• Aantal overnachtingen verblijfsrecreatie 

3 Wonen en leefomgeving 

2 Voorzieningen & bereikbaarheid 

Sociale cohesie  

1 Werk en economie 

Indicatoren 
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