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Kiezen  

en 

Delen 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
 

Het PlattelandsParlement Gelderland (PPG) is op 

28 februari 2015 gehouden in het Kulturhus van 

Oene. De organisatie was in handen van de 

Vereniging Kleine Kernen en de Federatie 

Dorpshuizen Gelderland (samen DKK Gelderland 

i.o.). 

De leefbaarheid van kleine kernen en het 
platteland is waar het bij het tweejaarlijkse PPG 

steeds om gaat. Dit jaar gaven de op handen 
zijnde provinciale statenverkiezingen én de 

Waterschapsverkiezingen aanleiding om samen 
kenbaar te maken waar we belang aan hechten 

voor de toekomst van Gelderland. 
 

Het centrale thema was: 
Kiezen en Delen: Zonder te delen valt er niets te 

kiezen. 

 

Zonder te delen valt er 

niets te kiezen 
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PPG 2015: We hebben gedeeld.  

Na de verkiezingen kan er worden verdeeld! 
15 doelstellingen voor 

het coalitieakkoord 
 
In dit verslag presenteren wij u 
15 doelstellingen voor de 
toekomst van Gelderland, 
opgesteld door actieve en 
betrokken Gelderlanders die de 
kleine kernen en het platteland 
vertegenwoordigen.  
 
Namens de Vereniging Kleine 
Kernen en Federatie 
Dorpshuizen Gelderland (samen 
Dorpshuizen en Kleine Kernen 
Gelderland i.o.) bieden wij u 
deze doelstellingen aan voor de 
regeerperiode 2015-2019.  
 
Door deze doelstellingen bij de 
vorming van het 
coalitieprogramma mee te 
nemen, herkennen de 
plattelandsbewoners van 
Gelderland zich straks in het 
Gelderse politieke programma 
2015-2019!  

 

Hoe we tot de 15 doelstellingen zijn 

gekomen 
 
Themagroepen 
 
Bij binnenkomst kozen de deelnemers en (kandidaat) statenleden 
een thema. Er kon worden gekozen uit: 

1. Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 
2. Eigen kracht en initiatief in nieuwe samenwerkingsvormen 
3. Wonen en werken 

Per thema deelden de deelnemers in kleine groepjes hun 
knelpunten, wensen en vragen. Op basis van deze inventarisatie 
kwamen we per thema tot vijf doelstellingen. In dit manifest staan 
die weergegeven.  

  
Debat 
 
13 provinciale politieke partijen namen deel aan het debat: 50Plus, 
CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Lokaal Belang/1Achterhoek, 
Partij voor de Dieren, Partij voor Mens en Spirit, PvdA, SGP, SP, 
Vrede en Recht en VVD.  
Bij aanvang van het debat gaven de politici aan welke 
doelstellingen ze wel of niet zullen meenemen in hun 
regeerperiode. Door in het debat standpunten uit te wisselen 
krijgen de partijen de kans om elkaar over te halen om toch steun 
te betuigen aan doelstellingen die eerst nog wankel leken!  

  
Manifest 
 
De 15 doelstellingen (maximaal vijf per thema) en de vragen, 
wensen en knelpunten die daaraan ten grondslag liggen treft u 
aan in dit verslag. Op basis van de resultaten van het PPG 
selecteren de VKK en FDG de doelstellingen die breed gedragen 
worden. Hier voegen wij ook de stellingen aan toe die wij 
voorafgaand aan het PPG aan de politieke partijen hadden 
voorgelegd en die door de meerderheid worden gesteund. Wij 
zullen deze resultaten aanbieden aan de informateur die de 
coalitieonderhandelingen begeleidt. Hiermee streven wij na dat de 
doelstellingen van het PPG in de coalitieonderhandelingen worden 
meegenomen.  

  

Deelnemers PPG 
 
- 13 politieke partijen waren vertegenwoordigd: 50Plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Lokaal 

Belang/1Achterhoek, Partij voor de Dieren, Partij voor Mens en Spirit, PvdA, SGP, SP, Vrede en Recht 
en VVD.  

- 65 Plattelandsbewoners waren aanwezig namens dorpsbelangenorganisaties, dorpshuizen of 
Kulturhusen organisatie voor het algemeen belang van dorp, wijk of buurtschap, het Kulturhus of 
dorpshuis. 

- 42 vertegenwoordigers van uiteenlopende Gelderse ondersteuningsorganisaties waren aanwezig om 
bekendheid te geven aan hun werk en organisatie en om actief deel te nemen aan de werkgroepen.   
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Thema 1: Leefbaarheid en 
Gemeenschapsvoorzieningen 

 

 

Als je 

kunt 

delen… 

 

Kun je 
vermenig-
vuldigen 

  
 
 
 
 
 
Thema beschrijving 
 
Leefbaarheid omvat vele aspecten die een 
woonplaats aantrekkelijk maken. Sociaal culturele 
activiteiten zoals het verenigingsleven en sport, 
economische bedrijvigheid, een aantrekkelijke en 
veilige woonomgeving en goede 
samenwerkingsverbanden. 
Samenwerkingsverbanden vinden we in het dorp 
zelf, bijvoorbeeld tussen de verenigingen en tussen 
bewoners onderling, maar ook met de buurdorpen, 
de gemeente, de woningbouwcorporatie, een 
landschapsbeheerder enzovoorts. Om 
gemeenschapsvoorzieningen zoals een dorpshuis of 
dorpsplein optimaal in te richten is het van belang om 
te weten waar voor het dorp de behoefte ligt.  
 
 

De provincie heeft sinds 2013 zes miljoen euro 
vrijgemaakt om actieve bewoners in kleine kernen te 
ondersteunen en uiteenlopende projecten te 
subsidiëren. Hiermee konden initiatiefnemers:  

1. een toekomstbestendig plan maken voor de 
exploitatie van een 
gemeenschapsvoorziening; 

2. samenhang creëren tussen functies en 
voorzieningen, bijvoorbeeld door 
voorzieningen te verplaatsen of te delen;  

3. het zelforganiserende vermogen versterken, 
bijvoorbeeld met de inzet van een 
dorpscontactpersoon; 

4. een ontmoetingsplek creëren of verbeteren. 
Door het dorpshuis te verbouwen en het 
daarmee geschikt te maken voor nieuwe 
functies, of door het dorpsplein opnieuw in te 
richten. 

 
Welke ontwikkelingen voorzien we voor de komende 
vier jaar voor dit thema? Welke vragen, wensen en 
knelpunten leven er onder initiatiefnemers die zij 
graag onder de aandacht willen brengen van de 
provinciale staten? Kortom: welke doelstellingen 
willen we delen met de politieke partijen?  
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 Thema 1: Vragen, knelpunten en wensen 
Per onderdeel zijn de nummers 1, 2, 3 enz. van dezelfde subgroep afkomstig 

 
Vragen 

1. Voor de samenleving in een kleine kern is een (beperkt) winkelaanbod noodzakelijk. Maar 
hoe houd je dat in stand? Of welke alternatieven zijn er mogelijk? 

2. Leefbaarheid definiëren we in onze groep in termen van sociale geborgenheid, veilig wonen, 
ontmoeting en onderlinge acceptatie, tolerantie en vrijheid. Hoe bereiken we dit? 

3. Welke voorzieningen in welke kern? 
4. Openbaar vervoer: belbus? Woningbouw kleine kernen. Toevoeging jonge generatie 

verhoogt leefbaarheid 
5. Dorpsbudget. Uitvoering op lokaal niveau 
6. Iemand die de mensen in de kleine kern verbindt; met continuïteit, zonder een uitgebreide 

(overdreven) regelgeving en uit de kleine kern zelf. 
7. Hoe krijgen wij jongeren naar het platteland en hoe laten we ze participeren in de 

samenleving?  
 

Knelpunten 
1. Het toewijzen van woningen aan grotere plaatsen met te weinig aandacht voor (beperkte) 

nieuwbouw in een kleine kern 
2. Hoe bereiken we jong en oud bij deze ontwikkeling? 
3. Verjonging. Professionele ondersteuning voor vrijwilligers, bijvoorbeeld in de vorm van een 

dorpscontactpersoon 
4. - 
5. Druk op vrijwilligers. Met name naar de toekomst toe. Door vergrijzing. 
6. Telkens (jaarlijks) opnieuw aanvragen van de ‘dorpscontactpersoon’ (geld). Er zou 

continuïteit moeten zijn. 
7. De druk op zelforganiserend vermogen wordt heel groot alhoewel het besef er is dat dit de 

‘overlevingsstrategie’is voor leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. 
 

Wensen 
1. Alle kleine kernen een vorm van openbaar vervoer. Sportverenigingen, scholen en 

MFA’s/Dorpshuizen in aanmerking laten komen van een lening t.b.v. aanschaf zonnepanelen 
(regelen OV) en het samen met een bank realiseren van een pinautomaat in kleine kernen. 

2. De florerende samenleving waarbij jong en oud samen de samenleving kleur geven 
3. Voortzetting huidige regeling leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen na evaluatie. 

Voor fietsend Nederland betere paden en een eenduidig verkeersreglement voor heel 
Nederland, bijvoorbeeld bij rotondes 

4. Goed openbaar vervoer 
5. Zelforganiserend vermogen van de samenleving 
6. Het faciliteren van een ‘dorpscontactpersoon’ voor het ondersteunen van vrijwilligers en als 

collectief geheugen door de secretaris functie te vervullen. 
7. - 
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Thema 1: Doelstellingen en resultaten debat 
 

 Groen  
nemen we 

mee 

Oranje 
is nog 

onduidelijk 

Rood 
nemen we niet 

mee 

1. Continueren van betaalde 
dorpscontactpersonen 
 GroenLinks 

MenS 
 

D66 
50Plus 

PvdDieren 
VVD 

LB/1A 
SGP 

Christen Unie 
PvdA 

CDA 
SP 

Vrede en recht 

2. De mogelijkheden stimuleren om 
jongeren aan te trekken én in de 
kleine kern te houden 
 

D66 
50Plus 

PvdDieren 
LB/1A 
SGP 

Christen Unie 
PvdA 
CDA 
SP 

Vrede en recht 
GroenLinks 

MenS 

VVD 
 

 

3. Openbaar vervoer behouden in de 
kleine kernen, stimuleren van 
alternatieve vormen 
 

Alle partijen   

4. Stimuleren van duurzame 
voorzieningen. Revolverend fonds. 
Ook voor verenigingen en 
instellingen 
 

D66 
50Plus 

PvdDieren 
LB/1A 
SGP 

Christen Unie 
PvdA 
CDA 
SP 

Vrede en recht 
GroenLinks 

MenS 

VVD  

5. Vraag gestuurd bouwen in de 
kleine kernen. Maatwerk – oog 
voor de lokale dorpsgroepen 

D66 
50Plus 
VVD 

LB/1A 
SGP 

Christen Unie 
PvdA 
CDA 
SP 

Vrede en recht 
GroenLinks 

MenS 

PvdDieren 
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Thema 2: Eigen kracht en initiatief in nieuwe 
samenwerkingsvormen 

 

Om iets te 

krijgen 

wat je nog 

nooit 

kreeg, 

moet je 

iets doen 

wat je nog 

nooit 

deed! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema beschrijving 
 
Actieve bewoners maken het verschil! Elkaar 
enthousiasmeren, kansen zien en kansen pakken, 
ondersteuning vinden en draagvlak creëren zijn een 
paar eigenschappen die kartrekkers laten zien. Met 
eigen kracht en initiatief komen bijvoorbeeld 
dorpscoöperaties van de grond. Zo komt er (weer) 
een buurtsuper in de kern of ontstaat er een 
energiecoöperatie om gas of elektriciteit op te 
wekken en het dorp op dat vlak meer 
zelfvoorzienend te maken. Ook kennen we 
initiatieven op gebied van vernieuwende 
woonvormen en alternatieve vormen van zorg en 
welzijn. Vrijwilligers zetten zich in voor de medemens 
en het dorpshuis wordt een huiskamer voor 
iedereen.  

Welke handvaten hebben actieve bewoners nodig 
om hun ambities waar te maken, om verder te 
komen en niet afgeremd te worden! Welke spelers 
zijn er in het veld? Met wie delen initiatiefnemers hun 
plannen en welke keuzes (kansen) levert dat op? 
Welke samenwerkingsverbanden kunnen we de 
komende jaren verwachten? Streven we naar 
dezelfde mate van kracht en initiatief in alle kleine 
kernen of blijft het ondersteunen van bottom-up 
projecten een kwestie van maatwerk en is er in het 
ene dorp nou eenmaal anders dan een ander dorp? 
Welke doelstellingen willen we overbrengen op de 
politieke partijen?  
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Thema 2: Vragen, knelpunten en wensen 

Per onderdeel zijn de nummers 1, 2, 3 enz. van dezelfde subgroep afkomstig 

 
Vragen 

1. Hoe borg je de procesaansturing van vernieuwing in kleine kernen/dorpen? 
2. Hoe gaat jullie maatschappelijk ondernemerschap echt ruimte geven? 
3. Hoe geeft de overheid/ambtenarij sturing aan het interne veranderingsproces? (Ambtenaren 

die open staan voor initiatieven i.p.v. belemmeringen opwerpen) 
4. Hoe kan de provincie nieuwe samenwerkingsvormen ondersteunen? 
5. Hoe komen we van reactieve naar proactieve inwoners? Wat is daarbij de rol van de 

overheid? En de rol van inwoners? En de rol van maatschappelijke organisaties? 
6. Hoe krijgen we voldoende passende ondersteuning? 

 

Knelpunten 
1. Hoe leer en motiveer je mensen? (Gedragsverandering) 
2. De focus ligt op het resultaat en niet op het proces 
3. In plaats van burgerinitiatieven te omarmen, reageren ambtenaren vaak wantrouwend 

waardoor initiatieven dood slaan 
4. Kennis is niet toegankelijk voor gewone burgers 
5. Schotten/bestuurslagen. Reactieve en afwachtende inwoners. Vorm van vrijwilligerswerk: er 

is vaak gebrek aan tijd en flexibiliteit om bij te dragen. Initiatiefnemers zijn vaak afhankelijk 
van de gemeente, i.p.v. dat de gemeente een medespeler is.  

6. De boel bij elkaar houden 
 

Wensen 
1. Ruimte in regels en ruimte voor creativiteit 
2. Maatschappelijk ondernemerschap in het dorp beleggen 
3. Ambtenaren die denken in mogelijkheden/samenwerking/kansen. Het burgerinitiatief staat 

centraal i.p.v. het ambtelijke proces 
4. Nieuwe bestuursvorm op een lager niveau 
5. Pro-actieve inwoners (van reactief naar pro-actief). Inwoners denken en doen meer over 

leefbaarheid in hun dorp en zien daarvan de resultaten 
6. Voldoende ondersteuning van bijv. de gemeente (o.a. financieel) 
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Thema 2: Doelstellingen en resultaten debat 
 

 Groen  
nemen we 

mee 

Oranje 
is nog 

onduidelijk 

Rood 
nemen we niet 

mee 

1. Ruimte voor initiatief van onderaf 
in bestaande structuren + meer 
flexibiliteit . 
 

GroenLinks 
MenS 
D66 

50Plus 
VVD 
SGP 

Christen Unie 
PvdA 
CDA 
SP 

Vrede en recht 

LB/1A 
PvdDieren 

 
 

2. Bevorderen van verdienvermogen 
van maatschappelijk 
ondernemerschap in dorpen 

 
 

Alle partijen*   

3. Overheid en ondersteunt en 
faciliteert. Ruimte voor maatwerk. 

 
 
 
 
 
 
*Sticker VVD ontbreekt 

GroenLinks 
MenS 
D66 

50Plus 
SGP 

Christen Unie 
PvdA 
CDA 
SP 

PvdDieren 

 
LB/1A 

Vrede en recht 

4. Samen zorgen dat kleine kernen 
aantrekkelijk blijven voor alle 
mensen. 

 
 
 
 
 
*Sticker vrede en recht ontbreekt 

D66 
50Plus 
LB/1A 
SGP 

Christen Unie 
PvdA 
CDA 
SP 

GroenLinks 
MenS 

VVD 
PvdDieren 

 

5. De overheid is de grote verleider 
tot participatie 

 
 
 
*SP en GroenLinks hebben dubbel gestickerd 

Christen Unie 
SP* 

GroenLinks* 
MenS 

SP 
GroenLinks 

VVD 
50Plus 

PvdDieren 

SGP 
Vrede en recht 

LB/1A 
D66 
CDA 
PvdA 
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Thema 3: Wonen en werken 

 

 

Iets lijkt 

altijd 

onmogelijk

…  

totdat het 

gedaan is! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema beschrijving 
 
Wonen en werken in een aantrekkelijke omgeving 
zijn doelen die zowel dorpsbelangenorganisaties 
als gemeenten, woningbouwcorporaties, 
projectontwikkelaars en ondernemers nastreven. 
Wat maakt de omgeving prettig en aantrekkelijk? 
In ieder geval geen traag internet, verpauperde 
gebouwen of een slechte bereikbaarheid!  

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kleine kernen 
en plattelandsgebieden prettig en aantrekkelijk 
worden (en blijven) voor wonen en werken? 
Vergen krimpgebieden een specifieke aanpak? 
Welke middelen zijn er nodig? Welke 
samenwerkingspartners komen er om de hoek 
kijken en wat is dan de rol van de provincie? 
Welke doelstellingen voor prettig wonen en 
werken willen we op het PPG overgenomen zien 
worden door de politieke partijen?  
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Thema 3: Vragen, knelpunten en wensen 

Per onderdeel zijn de nummers 1, 2, 3 enz. van dezelfde subgroep afkomstig 

 
Vragen 

1. Welke mogelijkheden (koop/huur) worden er gecreëerd voor nieuwe woonvormen in het 
buitengebied? (Herbestemming, leegstand of nieuwbouw) 
Op welke manier worden starters in de woningmarkt geholpen opdat leefbaarheid en 
voorzieningen op peil blijven? (CPO-Huur) 

2. Hoe krijg je initiatieven en ideeën (bijv. aanpak leegstand of tegengaan eenzaamheid) van 
onderop tot uitvoering en planning? Maak een belemmering tot kans! 

3. Hoe stimuleer je werkgelegenheid in de kleine kernen en het buitengebied? 
4. Hoe kunnen we ruimte blijven bieden aan betaalbare woningbouw voor jonge gezinnen? 
5. Wanneer komt er sneller interesse? Wat is het juiste moment? | Hoe maak je een kleine kern 

aantrekkelijk? | Hoe krijg je de goede vraag op tafel? (leefbaarheid) | Hoe bewerkstellig je 
bottom-up? (algemeen) | Hoe creëer je een goede leefomgeving (veiligheid)? | Hoe krijg je 
beweging op gang? | Aanpassen leegstaand vastgoed 
 

Knelpunten 
1. Stroperigheid in procedures en besluitvorming rond woningsplitsing van woningen in het 

buitengebied 
2. Regelgeving/bestemmingsplannen. Versoepel de regels en maak ruimte voor experimenten 

Vastgoedeigenaren: motiveren en indien nodig ook dwingen (om verpaupering tegen te 
gaan) 

3. Het huidige beleid werkt remmend. We willen beleid dat initiatieven stimuleert! Bv. Waarom 
mag je wel voor je vrijwilligerswerk op je slaapkamer notulen uittypen maar geen offertes 
maken voor je bedrijf? 

4. Contingentering | Regionale verdeling | Verdeling binnen gemeenten | Bestemmingsplan 
i.p.v. de mogelijkheid van tijdelijke wijziging 
 

Wensen 
1. Alle dorpen in Gelderland hebben een actieve vrijwilligersgroep die actief de handen uit de 

mouwen steekt voor het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. (sociale cohesie, 
identiteitsversterkend, naoberschap) 

2. Leegstaande boerderijen, kerken en andere gebouwen omvormen tot leeftijdsbestendige 
woonvormen/coöperaties en ruimte voor bijv. ZZP’ers en andere ondernemers. 
Inventariseer sterke en zwakke voorbeelden en leg daar verbindingen tussen. 

3. Cultuuromslag bij bewoners en overheid: burgers die initiatief nemen en overheid die helpt 
met krachtige dienstverlening (vb: niet 8 jaar bezig zijn om een vergunning aan te vragen). 
Goed vertrouwen is de basis. 

4. Tijdelijk en snel de bestemming van winkel naar woning kunnen wijzigen | 
Woningbouwcorporaties zouden meer moeten investeren in sociale wijkopbouw en 
wijkvoorzieningen 

5. Sneller internet | Aantrekkelijk om naar kleine kernen te gaan | Leefbaarheid op peil… wat is 
dit? | Verkeersveligheid | Bereikbaarheid (Openbaar vervoer) en mobiel | Aanpassen 
leegstaand vastgoed, bv van pastorie naar woning.  
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Thema 3: Doelstellingen en resultaten debat 
 

 Groen  
nemen we 

mee 

Oranje 
is nog 

onduidelijk 

Rood 
nemen we niet 

mee 

1. Omgekeerde participatie. Burger 
initieert, overheid participeert 
 

GroenLinks 
50Plus 
VVD 

Christen Unie 
PvdA 
SP  

Vrede en recht 

LB/1A 
SGP 
MenS 
D66 

 

PvdDieren 
CDA 

 

2. Ruimte voor experimenten. 
Reserveer geld voor cofinanciering 

 
 
 
 
*Sticker vrede en recht ontbreekt 

GroenLinks 
SGP 
D66 

LB/1A 
ChristenUnie 

PvdA 
CDA 
SP 

PvdDieren 
50Plus 

MenS 
VVD 

 

3. Leegstaande gebouwen 
eenvoudig om kunnen vormen 
naar woonvormen en ruimte voor 
ZZP’ers (kleinschalig) 
 

Alle partijen   

4. Goed analyseren voordat er 
oplossingen komen. Aansluiten bij 
de behoefte 

 
 
 
*Sticker vrede en recht ontbreekt 

VVD 
PvdDieren 

50Plus 
LB/1A 

Christen Unie 
PvdA 
SP 

GroenLinks 
MenS 

SGP 
CDA 

 
D66 

5. NUON-gelden inzetten voor lokale 
initiatieven 

 
 
* 50Plus heeft dubbel gestickerd 

GroenLinks 
D66 

PvdDieren 
50Plus* 

SP 
Christen Unie 

MenS  
CDA  
SGP 
PvdA 

50Plus 

Vrede en recht 
LB/1A 
VVD 

 

 


