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Geacht college, 

 

Hierbij vragen wij uw bijzondere aandacht voor het volgende. 

 

Verschillende gemeenten in de provincie Noord-Brabant zijn vanaf 2008 erg actief geweest om bij u 

subsidie-aanvragen in te dienen in het kader van de subsidieregeling Uitvoering Integrale 

Dorpsontwikkelingsplannen (IDOP). Zo ook een groot aantal plattelandsgemeenten in West-Brabant 

w.o. Zundert, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda (t.b.v. de kern Teteringen), Moerdijk, Oosterhout, 

Woudrichem, Werkendam, Aalburg, Rucphen, Woensdrecht, Halderberge, Steenbergen en Etten-

Leur. De 50%-koppelsubsidie was en is voor deze gemeenten een grote stimulans geweest om veel 

energie te mobiliseren in de voorbereiding met behulp van (dure) externe bureaus en het organiseren 

van participatiebijeenkomsten met de bewoners van de diverse kernen waarbij verwachtingen zijn 

gecreëerd. Behoud van leefbaarheid binnen de plattelandskernen is immers een belangrijk issue wat 

ook door de provincie in het kader van het bestuursakkoord, in het bijzonder de programma’s Mooi 

Brabant  en Perspectiefrijk Brabant, sterk wordt onderschreven. 

 

De provincie heeft een budget voor de uitvoering van de IDOPS 2008/2009/2010 € 23.000.000 +  

€ 7.800.000 = € 30.800.000 beschikbaar. Deze gelden zijn inmiddels (medio februari 2010) toegekend 

c.q. gereserveerd voor projecten op basis van ingediende aanvragen. Wij hebben begrepen dat u 

verder geen budget meer heeft om de vele lopende aanvragen te kunnen honoreren. Niettemin 

stimuleert u nog steeds om te komen met subsidie-aanvragen en schept daarmee verwachtingen naar 

gemeenten en inwoners. Terecht want er staan heel veel mooie plannen op stapel waarvan onze 

burgers reikhalzend naar de uitvoering uitzien.  

Vast staat dat de toegekende projecten  nagenoeg allemaal afkomstig zijn van gemeenten uit Z.O. en 

N.O. Brabant, een enkeling uit Midden-Brabant en slechts één uit West-Brabant (Roosendaal ten 

gunste van de kern Heerle). Ongetwijfeld zullen de toegekende projecten allemaal waardevol zijn 

maar het kan en mag niet zo zijn dat de subsidiekraan dicht gedraaid wordt terwijl er nog zo veel 

aanvragen volop in de voorbereiding zitten  waar zoveel energie al in is gestoken zonder dat de 

burger er in de uitvoering iets van heeft gemerkt. Dit krijgt wat ons betreft de kwalificatie: onbehoorlijk 

en wij willen dit onderbouwen met de volgende motivatie: 

 

 

Programmabureau West-Brabant 
Postbus 5000 

4700 KA  Roosendaal 
Tel: 0165 – 579 257 

Fax: 0165 – 579 338 
e-mail: info@west-brabant.eu 

Internet: www.west-brabant.eu 
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1. Op 24 september 2008 is er een intentie-overeenkomst in Geertruidenberg getekend tussen 

de burgemeesters van de 18 West-Brabantse gemeenten en de Commissaris van de Koningin 

namens de provincie met de titel “Samen investeren in (West)Brabant”. Deze overeenkomst is 

gebaseerd op twee sporen: enerzijds de projecten die voort gaan vloeien uit de te benoemen 

majeure opgaven en anderzijds de door de samenwerkende gemeenten in een eerste 

inventarisatie opgenomen projecten. Door Gedeputeerde Staten is aangegeven dat de laatste 

categorie projecten via co-financiering in aanmerking komt op het moment dat ze voldoet aan 

de daarvoor gestelde criteria van de reguliere subsidies, of bijdraagt aan de doelen van de 

programma’s uit het bestuursakkoord. Toegespitst gaat het nu om de IDOP-gelden op basis 

van bovengenoemde subsidieregeling. Door verschillende gedeputeerden is meermalen 

richting de gemeenten gestimuleerd om gebruik te maken van deze regeling. Dit schept 

verwachtingen en beginselen van rechtszekerheid, zorgvuldigheid en vertrouwen worden 

ernstig geschaad wanneer er nu aan het eind van een intensief doorlopen proces geen 

geldmiddelen zijn om de projecten te honoreren. 

2. U dient goed te beseffen dat de subsidievereisten stevig zijn met daarbinnen ook een grote 

dosis bureaucratie. Op zichzelf niets mis mee want het dient de zorgvuldigheid en de 

gemeenten met hun inwoners zijn veelal trots op het bereikte resultaat van het tot stand 

gekomen plan. Maar u dient ook goed te beseffen dat dit voor de veelal kleinere 

plattelandsgemeenten een enorme inspanning betekent zowel financieel als door het 

mobiliseren van eigen menskracht om de voorbereiding goed in de steigers te zetten. De 

kosten van dure externe bureaus en de uren van eigen personeel zitten verwerkt in dat deel 

van de cofinanciering dat door de gemeenten zelf gedragen moet worden. Ondanks de eigen 

verantwoordelijkheid van de gemeente, dient een belangrijk deel van de daadwerkelijke 

uitvoering van de plannen gefinancierd te worden door provinciale en andere externe 

subsidiebronnen. Met het droogvallen van deze bronnen kan überhaupt geen uitvoering 

worden gegeven aan een prachtig gelardeerd papieren stuk. Als we van te voren geweten 

hadden dat de provincie geen geld beschikbaar zou stellen dan hadden we met een kwart van 

de voorbereidingskosten kunnen volstaan en waren er nu nog gemeentegelden over gebleven 

om in de uitvoering te stoppen. 

3. Het participatietraject met de inwoners van de diverse plattelandskernen is zorgvuldig 

verlopen met vele terugkoppelmomenten. Verschillende gemeenten hebben het 

daadwerkelijke uitvoeringsplan door de gemeenteraad laten vaststellen of zijn zich daar op 

aan het voorbereiden. Kortom, er zijn grote verwachtingen gecreëerd. 

4. Wij begrijpen ook dat ook voor u zware (financiële) tijden aanbreken. U ziet zich geplaatst 

voor een kerntakendiscussie. Toch vinden wij het niet correct naar al die gemeenten die zich 

enorm hebben ingespannen om te voldoen aan de door u gestelde subsidievereisten, om in 

het zicht van de haven te horen krijgen: “de pot is op”. Wij pleiten er bij u voor om deze 

netelige kwestie niet alleen vanuit het perspectief “leefbaarheid” te bezien maar hieraan ook 

thema’s als economie, werkgelegenheid en duurzaamheid te betrekken en er alles aan te 

doen om de lopende aanvragen te honoreren. Het gaat om een leefbaar platteland zeker in 

een tijd dat krimp de komende jaren een groot te tacklen probleem voor ditzelfde platteland 

gaat worden. 
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Wij gaan er van uit dat u alsnog er alles aan doet om te bewerkstelligen dat alle aanvragen die nu in 

de pijplijn zitten overeenkomstig de geldende subsidieregeling worden gehonoreerd.  

 

Daarnaast verwachten wij van u dat u zich houdt aan de intentieovereenkomst “Samen investeren in 

(West)-Brabant” van 24 september 2008 en dat deze goede voornemens van het papier ook leiden tot 

het oppakken van een verantwoordelijkheid in het belang van een leefbaar platteland in het West-

Brabantse. 

 

Wij hebben er vertrouwen in dat leefbaarheid - in lijn van de betrokkenheid van de provincie met het 

platteland van “ons mooi Brabant” - ook uitgesproken door onze Commissaris van de Koningin op 6 

januari jl. tijdens een nader kennismakingsgesprek met de regio West-Brabant - alsnog in een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid opgepakt gaat worden. 

 

Hoogachtend, 

P.A.C.M. van der Velden  

 

 

 

 

 
 

 

Voorzitter Bestuurlijke Regiegroep West-Brabantse Vergadering 

 

 

 

 

 

i.a.a. de fractievoorzitters van de Provinciale Staten 

 

 

 

 


