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Bij brief van 5 maart 2010, ingekomen op 5 maart 2010, heeft u namens de 
Christen Unie-SGP-fractie ingevolge artikel 3.2 van het Reglement van Orde 
voor Provinciale Staten vragen gesteld, te weten:  
  
Na een lange periode van planontwikkeling vindt nu de toekenning plaats van 
provinciale middelen voor de uitvoering van verscheidene IDOP’s. Hierbij 
dient, gezien de door de Staten beschikbaar gestelde middelen, keuzes worden 
gemaakt bij de ingediende verzoeken. Dat erkennen wij. De ChristenUnie-SGP 
fractie is echter wel bezorgd over de wijze waarop die keuzes worden gemaakt. 
Eén van de keuzecriteria die het college naar de gemeenten communiceert is 
‘het tekortschieten bij het maken van een nieuw bestemmingsplan 
buitengebied’. Tot nu toe blijft bij ons het beeld hangen dat op een willekeurige 
wijze dit ‘criterium’ door het provinciebestuur bij de toekenningen wordt 
toegepast.  
 
Wij willen u dan ook de volgende vragen voorleggen:  
 
1. Welke criteria past het college toe bij de toekenning IDOP subsidies? 
2. Zijn de gemeenten tijdig en adequaat geïnformeerd over de toepassing van 
deze criteria?  
3. Op welke wijze heeft u de communicatie hierover naar gemeenten 
vormgegeven? 
 
Volgens geluiden die wij van gemeenten ontvangen vinden er op dit moment 
afwijzingen plaats vanwege het niet op orde hebben van het bestemmingsplan 
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buitengebied. Dit niet op orde hebben van het bestemmingsplan kan meerdere 
achterliggende oorzaken hebben die niet allen te plaatsen zijn onder 
bestuurlijke onwil.  
 
4. In hoeverre weegt u die achterliggende oorzaken en op welke wijze? 
5. Bent u bereid ons inzicht te geven in de diverse toekenningen en afwijzingen 
die hebben plaatsgevonden en wilt u daarbij aangeven hoe de weging van met 
name de ruimtelijke  criteria heeft plaatsgevonden? 
 
Daarnaast ontvangen wij geluiden van gemeenten die verrast zijn door de 
uitputting van de IDOP budgetten waardoor gemeenten, kernen en dorpen die 
met de IDOP’s actief zijn teleurgesteld raken in de provincie.  
 
6. Op welke wijze informeert het college gemeenten over de actuele financiële 
(on)mogelijkheden om financiering te krijgen voor de uitvoering van de IDOP’s.   
7. Op welke wijze draagt de provincie bij aan de uitvoering van de IDOP’s die 
niet voor financiële ondersteuning in aanmerking komen?  
 
Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 
 
Algemeen: 
De beoordeling van de subsidieverzoeken vindt plaats op basis van de criteria 
en doelen die in de subsidieregeling ‘uitvoeren integrale 
dorpsontwikkelingsplannen 2009-2010’ genoemd zijn. De regeling en het 
standaard proces dat ten behoeve van de uitvoering hiervan is ingericht, 
voorkomen dat op willekeurige wijze criteria worden toegepast bij de 
toekenning van subsidie. 
 
1.  
In artikel 6 van de ‘Subsidieregeling uitvoeren integrale 
dorpsontwikkelingsplannen 2009-2010’ bevat de voorwaarden voor subsidie. 
Het betreft: 
a. Geen subsidie kan worden aangevraagd indien reeds een aanvraag is 
toegekend op basis van de Subsidieregeling Leefbaarheid: wijkprojecten/ 
plannen Noord-Brabant 2009-2010 of de Subsidieregeling leefbare wijken 
2008. 
b. Een IDOP bevat tenminste de volgende uitgewerkte onderdelen: bewoners 
doen mee, beeld van het dorp, beleving van het dorp door bewoners, analyse 
van de situatie en actieplan. 
c. Het IDOP is uitvoeringsgereed. 
d. Bij de uitvoering van het IDOP worden de dorpsbewoners actief betrokken. 
e. Minimaal 50% van de geplande acties is gericht op sociaal-culturele 
aspecten. 
f. Het project sluit aan op provinciaal beleid te beoordelen door GS, waarbij 
tevens wordt betrokken welke inspanningen door de desbetreffende gemeente 
zijn ondernomen om de revitaliseringsdoelen zoals beschreven in de 
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revitaliseringsplannen te realiseren. 
g. Het project wordt gekenmerkt door een in opzet en tijd duidelijk afgebakend 
geheel van activiteiten en is weergegeven in een projectplan. 
h. Het project heeft duidelijke realistische en meetbare doelstellingen  
i. Het project is overdraagbaar. 
j. Aanvrager is bereid om de behaalde projectresultaten in het kader van 
verspreiding van good-practices te presenteren op provinciale bijeenkomsten 
k. Bij publiciteit over het project wordt bekend gemaakt dat het project 
gedeeltelijk mogelijk is gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-
Brabant. 
l. De aanvrager vult bij de start, tussentijds en aan het einde van het project een 
vragenlijst in ten behoeve van  een monitor. 
m. Binnen twee maanden na toekenning van de subsidie moet met de 
uitvoering van het project zijn gestart. 
n. De projecten dienen binnen twee jaar na afgifte van de verleningsbeschikking 
te zijn afgerond. 
 
2 en 3.  
Het uitvoeringsprogramma  ‘Leefbare dorpen, de uitvoering 2009 – 2010’( 
inclusief de subsidieregeling en criteria) is tijdig gepubliceerd en samen met het 
GS besluit voorjaar 2009 toegestuurd aan de colleges van alle Brabantse 
gemeenten. Aanvullend  heeft GS op 29 juli 2009 nog een brief met nadere 
toelichting aan de gemeenten gezonden. Daarnaast hebben de 
accountmanagers (zorg en welzijn) en de gebiedsmakelaars gemeenten 
telefonisch of via een gesprek geïnformeerd en/of geadviseerd. 
 
4.  
Op basis van de subsidieregeling uitvoering IDOP’s dienen gemeenten een 
subsidieverzoek in bij de provincie. Het subsidieverzoek gaat vergezeld van een 
rapportage met daarin beschreven welke inspanningen door de gemeente zijn 
ondernomen om de revitaliseringsdoelen te realiseren. Deze rapportage wordt 
getoetst op de in artikel 6f (zie vraag 1) genoemde criteria.  
  
Een gemeente scoort zonder meer onvoldoende op het criterium actueel 
bestemmingsplan buitengebied (waarin het revitaliseringsplan in voldoende 
mate doorwerkt)”, als in de loop van 2009 (ruim 4 jaar na het afsluiten van de 
bestuursovereenkomsten) nog steeds geen voorontwerpbestemmingsplan 
buitengebied gereed is.  
 
 
5.  
Inmiddels zijn 48 subsidieverzoeken ingediend, waarvan er 25 toegekend zijn. 
Bij 8 van deze toekenningen is sprake van nadere voorwaarden met betrekking 
tot revitaliseringsdoelstellingen.  De overige zijn nog in behandeling. 
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6. 
De Stuurgroep Dynamisch Platteland en voorzitters van de regionale 
revitaliseringscommissies zijn op de hoogte gesteld van de stand van zaken. In 
het Voorjaarsoverleg met de voorzitters van de revitaliseringscommissies 
hebben wij aangegeven, dat wij de uitputting van het budget uitvoering IDOP’s 
betrekken in de besluitvormingsprocessen m.b.t. de kerntakendiscussie, de 
Voorjaarsnota en de Agenda van Brabant.  
Gemeenten hebben tijdens het traject van het indienen van een subsidieverzoek 
uitvoering IDOP’s overleg met de provinciale accountmanagers, 
planbegeleiders en/of met de gebiedsmakelaars landelijk gebied. In dat overleg 
komen de (on)mogelijkheden voor subsidieverlening aan de orde. 
 
7.  
Gemeenten die in het kader van de Subsidieregeling uitvoering IDOP’s 2009 – 
2010 een subsidieverzoek in hebben gediend en niet in aanmerking komen 
voor de provinciale subsidie, kunnen een beroep doen  op advisering door de 
accountmanagers en planbegeleiders zorg en welzijn en/of de gebiedsmakelaars 
landelijk gebied.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
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