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Waarom Leefbaar Platteland? 

• Agenda Vitaal Platteland: afgerond begin 2019 met als 
belangrijkste conclusie:

Inhoudelijke provinciale aandacht voor ontwikkelingen in 
landelijk gebied blijft



Waarom Leefbaar Platteland?

• Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied:
twee tranches met € 1,8 miljoen voor 23 projecten 

Sociale cohesie en economische ontwikkeling
• Veel vooral kleine initiatieven vanuit samenleving 

Energie en ontwikkelkracht zijn aanwezig



Coalitieakkoord 2019 - 2023

• Nieuwe invulling op Agenda Vitaal Platteland en Fonds 
Leefbaarheid, die aansluit bij provinciale kerntaken en doelen 
van Krachtige Samenleving

• € 2 miljoen
• Leefbaar Platteland: één van de vier pijlers van Krachtige 

Samenleving



Uitwerking Leefbaar Platteland
• Start: wat speelt en leeft er in Flevoland, en in andere provincies
• Focus op bevorderen sociale cohesie en ruimtelijk / toeristische 

ontwikkelingen
• Positie gemeenten essentieel: daar al veel aandacht voor 

leefbaarheid en kleine kernen
• Zorg voor goede afstemming met Leader

Extern onderzoek naar invulling en vervolgtraject door Dimensus
beleidsonderzoek



Samenvatting onderzoek Dimensus (1 van 3)
Zet in op meerdere zaken:
• Vorm één loket om leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen
• Zet een breed palet van maatregelen in (menukaart = programma)
• Zet ook andere vormen in dan subsidie: ondersteuning in natura en 

netwerkvorming
• Ondersteuningsmogelijkheid bieden voor Leader-aanvragen



Samenvatting onderzoek Dimensus (2 van 3)
Afbakening en doelgroep:
• Focus op sociale cohesie voor dorpen, buitengebied én woonkernen
• Niet inzetten op stenen, maar op andere aspecten die bepalend zijn voor 

de leefbaarheid
• Koppel leefbaarheidsinzet aan waarden: gezamenlijke ambities 

formuleren
• Doelgroepen van leefbaarheidsinzet worden langs de vastgestelde 

waarden gelegd: initiatieven vanuit meerdere thema’s
• Geen steun voor individuele organisaties of ondernemers, wél voor sociale 

ondernemers én maatschappelijke organisaties



Samenvatting onderzoek Dimensus (3 van 3)
Communicatie:
• Breng initiatieven samen in een online community
• Het loket werkt als een netwerkplatform

Rol provincie ten opzichte van gemeenten:
• Kiezen voor een partnerrol (bij experimenten) en een faciliterende rol, 

met oog voor eigen ambities en beleidsdoelen
• Stem provinciale inzet af zodat het aansluit op gemeentelijk 

uitvoeringsbeleid



Doel Leefbaar Platteland
“Versterken van de positie van bewoners van Flevoland vanuit het 

brede kader van Krachtige Samenleving met het begrip ‘leefbaarheid’ 
als centraal thema”

Zodat zij:
• zelf invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving
• zelf in staat zijn om in te spelen op ontwikkelingen die voor hen 

van belang zijn
• in dat proces meer en zinvolle betrekkingen aangaan met andere 

bewoners en gebruikers van het platteland



Uitgangspunten

1) Vraag gestuurd
Financiële ondersteuning en/of 
ondersteuning in natura

2) Grote betrokkenheid van gemeenten
Rol provincie aanvullend op wat 
gemeenten zelf al doen, vanuit de 
eigen ambities en beleidsdoelen

3) Afstemming met Leader



Praktische kaders en randvoorwaarden
1) Werkgebied

Wel: gebied binnen en buiten de bebouwde kom
Niet: grote stadskernen (bebouwde kom van Lelystad en Almere)

2) Doelgroep
Wel: bewoners van het Flevolandse platteland: bewonersinitiatieven 
(groepen, stichting, vereniging, sociale onderneming)
Niet: reguliere ondernemers (met uitsluitend commercieel oogpunt)

3) Waarden binnen de kaders leefbaarheid/sociale cohesie, ruimtelijke 
ontwikkelingen en (lokaal) toerisme
Wel: focus op waarden binnen de gestelde kaders, zoals versterking 
gemeenschapsvorming, bijdrage leveren aan leefbaarheid, koppeling 
met duurzaamheidsdoelen (SDG’s: Sustainable Development Goals)
Niet: strikte focus op vaste thema’s



Voorbeelden van waarden

• Bottom-up: initiatieven van onderop
• Versterken gemeenschapsvorming
• Bijdrage leveren aan leefbaarheid
• Impact van een initiatief op de samenleving
• Mate waarin een initiatief een meerjarig effect heeft
• Duurzaamheidsdoelen (SDG’s)
• Waarden uit Brede Welvaartsmonitor
• …



1) Subsidieregeling voor kleinschalige 
initiatieven

• Vanaf € 5.000 tot € 50.000, maximaal 50% van de projectkosten

• Bedragen afgestemd met regelingen gemeenten en Leader

• Voor bewonersinitiatieven

• Besluitvorming in afstemming met gemeenten



Subonderdeel bij maatregel 1: Partner bij 
provinciale experimenten

• Voor projecten die baat hebben bij bovengemeentelijke of 
provinciale aanpak

• Provincie kan partner worden bij het opzetten van maatregel in 
gemeente: op basis van ervaringen toepassen in andere gemeenten

• Voorwaarde: moet passen binnen kaders Leefbaar Platteland en 
provinciale doelen / ambities versterken



2) Ondersteuning door experts

• Op inhoud of proces, groeps- of maatwerk
(meedenken, beoordelen begroting, uitwerken inhoudelijke of 
technische onderdelen)



3) Opheffen belemmeringen of regels om 
ruimte te bieden

• Voorkomen dat initiatieven vertraging oplopen of op regels 
vastlopen

• Ondersteuning bij ontheffingen
• In samenspraak met gemeenten
• Interne afstemming binnen provincie

NB: niet alle belemmeringen of regels 
zijn op te heffen



4) Ondersteuning van vooronderzoek

• Voor projecten van Leefbaar Platteland of Leader, die als eerste 
stap een onderbouwing of verkenning vragen

• Voor het leggen van een goede basis voor de doorontwikkeling van 
een bestaand initiatief of project



5) Community building en kennisdelen

• Behoefte aan kennisdeling en uitwisseling
• Opzetten online community
• Fysieke bijeenkomsten 

(zoals “Salland café”)
• Ook voor Leadercommunicatie
• Zoveel mogelijk gebruik maken van 

reeds bestaande netwerken



6) Cofinanciering en voorfinanciering voor 
Leaderprojecten

• Aanvullend op Leader: 
Ondersteuning initiatieven tot 50.000 euro 
(totaalbijdrage 100.000 euro), grotere 
bewonersinitiatieven en projecten via Leader

• Oplossing voor projecten met problemen bij:
- voorfinanciering (in beperkte mate mogelijk op verzoek van LAG) 
- het bij elkaar krijgen van de eigen bijdrage



Vervolg
• Met gemeenten: nadere invulling 

van de maatregelen

• Start met “community building” 
en kennisnetwerk (Q3 2020)

• Beschikbaarheid overige maatregelen 
vanaf Q1 2021

• Monitoring / nulmeting
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