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Plattelandsbeleid Visie en vervolgnotitie 
 
Inspraakreactie Wmo adviesraad:      Reactie gemeente: 
 
Over de op te richten adviesraad platteland en kleine kernen 
- Bij de samenstelling van de adviesraad is het wenselijk dat alle dorpen 

een vertegenwoordiger in deze adviesraad hebben om te voorkomen dat 
de dorpen op een te grote afstand worden geplaatst van 
beleidsvoorbereiding- en vorming. Dit zal ook bijdragen aan een betere 
invulling van een IDOP 

 
- Wie zijn/worden de onafhankelijke leden, hoe worden ze benoemd, welke 

specifieke deskundigheid wordt van hen gevraagd 
 
 
 
 

 
 
- De nevenschikking met de Wmo-adviesraad is niet logisch, want zoals in 

de inleiding van deze nota wordt genoemd, ‘sluit het plattelandsbeleid 
heel sterk aan bij het eerste prestatieveld van de Wmo, namelijk het 
bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, 
wijken en buurten. Daarom vloeit de visie op het platteland en het 
plattelandsbeleid voort uit de Wmo-visie’. Het lijkt ons logischer om de 
plattelandsraad een positie te geven gelijkwaardig aan b.v. de AGT en de 
SAGT met 2 vertegenwoordigers in de Wmo-adviesraad. 

 
- Wij hebben er bewust voor gekozen om niet alle dorpen te laten 

vertegenwoordigen maar de adviesraad voor de helft te laten bestaan uit 
een vertegenwoordiging van het GBOT en voor de andere helft uit 
onafhankelijk te benoemen leden. Deze samenstelling waarborgt dat de 
adviesraad niet afzonderlijke dorpsbelangen behartigt maar juist 
dorpsoverstijgend advies uitbrengt 

- De onafhankelijke leden kunnen vertegenwoordigers zijn van 
bijvoorbeeld agrariërs, natuurorganisaties en waterschappen. Wij komen 
met een initiatief tot samenstelling van de adviesraad. Het ondertekenen 
van een convenant zal hier deel van uitmaken. Van de onafhankelijke 
leden wordt o.a. gevraagd om integraal en dorpsoverstijgend te kunnen 
denken over, en een brede kijk te hebben op, het totale 
plattelandsgebied van onze gemeente 

 
- Ook al sluit het plattelandsbeleid heel sterk aan bij het 1e prestatieveld 

van het Wmo. We vinden het plattelandsbeleid een wel zo specifiek 
onderdeel van het Wmo dat het ons inziens gerechtvaardigd is hiervoor 
een aparte adviesraad in het leven te roepen die éénzelfde status heeft 
als de Wmo-adviesraad. Het plattelandsbeleid heeft namelijk meerdere 
doelstellingen: Enerzijds bestaat het uit een sociaal component: de 
kaders waarbinnen we regulier gemeentelijk beleid op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg ook in de kleine kernen uitvoeren. Anderzijds 
bestaat het uit een fysieke component zoals natuur-/water- en 
landschapsinrichting, plattelandsontwikkeling, bedrijfs- en economische 
ontwikkeling  

 
  

Over de IDOP ontwikkeling 
- Het tot stand komen van een IDOP zonder inspraakprocedure is 

ongewenst, immers zowel gemeente als burgers moeten invloed kunnen 
uitoefenen op een beleidsplan volgens een normale inspraakprocedure 

 
 
 

 
- Een integraal dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) is een concept 

waarmee integraal de problematiek rondom leefbaarheid kort en bondig in 
beeld wordt gebracht en de gewenste oplossingen met een sterke 
betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van bewoners, gebruikers en 
overheid worden gerealiseerd. Het bestaat enerzijds uit een plan op 
hoofdlijnen voor een periode van 10 jaar en zal voor advies de 1e keer 
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- Een IDOP zal minimaal een periode van 10 jaar omvatten. We pleiten 

voor de mogelijkheid tot een eventueel gewenste tussentijdse bijstelling, 
want een beleid voor 10 jaar lang vast leggen is wel lang 

voorgelegd worden aan de adviesraad. Anderzijds bestaat het uit een 
jaarplan en wordt jaarlijks interactief met de dorpen geactualiseerd. Gelet 
op de aanpak van het ontwikkelproces vindt er echter zoveel inspraak 
plaats dat formele inspraak nadien, ons inziens nog weinig meerwaarde 
oplevert. Dit mede gelet op het feit dat de dorpen zelf verantwoordelijk 
zijn voor de dorpsontwikkelingsprogramma’s; ze zijn dus trekker. Dit 
betekent niet alleen dat zij het initiatief nemen, maar ook dat zij 
verantwoordelijk zijn voor communicatie met hun achterban. De 
communicatie wordt zo horizontaal en leidt tot een groter draagvlak.  

- We zullen deze opmerking meenemen bij het opstellen van het 
beleidsplan waarin de details voor het opstellen van een IDOP nader 
worden uitgewerkt.  
 

Over de dorpsbelangenverenigingen 
- aan de dorpsbelangenverenigingen wordt in de nota voldoende 

autonomie toegekend. Het is echter wenselijk dat hierbij heldere kaders 
aangegeven worden, waarbinnen deze autonomie zich beweegt. 

-  
 

 
- De kaders die in de notitie op blz. 7 reeds aangegeven worden zijn de 

‘Analyse plattelandsbeleid’, het ‘Structuurplan gemeente Tynaarlo’ en het 
‘Landschapsontwikkelingsplan’. Ook de jaarlijks uit te voeren schouw zal 
nader ingekaderd worden zodat vooraf duidelijk is hoe dit instrument 
toegepast moet worden.  
 

Over de definities 
- Er is behoefte aan het definiëren van de termen: wijken, buurten, kleine 

kernen, grotere kleine kernen. In de gemeentelijke nota’s, ook in deze, 
worden deze termen door elkaar gebruikt. 
 
 

 
- De notitie zal nagekeken worden waarbij éénduidig en consequent 

gebruik van termen, het uitgangspunt zal zijn.  
 

Over aantal en namen van de dorpen van de gemeente Tynaarlo 
- Het is goed alle door de gemeente aangeduide dorpen in deze nota te 

benoemen. In het Woonplan 2005-2010 van de gemeente is sprake van 
13-15 dorpen zonder deze bij naam te noemen, dit is verwarrend. 

 

 
- In de notitie is op blz. 3 aangegeven welke dorpen vallen onder de 

grotere kleine kernen nl. Tynaarlo, Yde/de Punt en Zeijen. De kleine 
kernen zijn Bunne, Winde, Donderen, Zeegse, Oudemolen, Taarlo, 
Midlaren, de Groeve en Zuidlaarderveen. In de notitie zal dit toegevoegd 
worden 

 
Over stimulering ondernemerschap op het platteland 
- Gesproken wordt over stimulering van kleinschalig ondernemerschap op 

het platteland (blz. 3: accenten in bestaand beleid). Sluit dit vestigingen 
van grote ondernemingen uit, bv grote varkensfokkerijen of grote 
landbouwmaatschappen? 

 

 
- Nee, het één sluit het ander niet uit. Welke ontwikkelingen waar mogelijk 

zijn is formeel vastgelegd in de geldende bestemmingsplannen. 
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Over tijdsplan uitwerking structuur plattelandsbeleid 
- Hoe ziet het tijdsplan van de uitwerking van deze nota eruit, met name 

voor het benoemen van een gemeentelijke medewerker plattelandsbeleid 
en voor het instellen van de adviesraad plattelandsbeleid. 
 

 
- Zodra de gemeenteraad de visie en de vervolgnotitie Plattelandsbeleid 

heeft vastgesteld zal gestart worden met het werven van de 
gemeentelijke medewerker plattelandsbeleid. Ook zullen wij dan het 
initiatief nemen om te komen tot het samenstellen van de adviesraad.  
   

Tekstueel 
- Engelse termen in de formele tekst weglaten 

 
 
 
 

- Lijst van gebruikte afkortingen toevoegen 
 
 
 

- Lijst van geraadpleegde stukken niet in/onderaan de tekst benoemen, 
maar achterin als aparte lijst toevoegen, waarbij tevens benoemd wordt 
waar deze stukken te verkrijgen zijn dan wel ter inzage liggen 

- Blz. 3, onder strategie etc.: 5e zin:----zelf de verantwoordelijkheid dragen 
en erkenning krijgen 

- Blz. 7, 2e alinea, regel 9 en 10: wat wordt bedoeld met (1) en (2) 
 
 

 
- Civil society (civiele beschaving),  Local ownership zijn de engelse termen 

die in de notitie gebruikt worden. Wat Local ownership inhoudt wordt in de 
notitie uitgelegd. Door gebruik van deze twee termen is geprobeerd 
aansluiting te zoeken met het hedendaags vakjargon.   

- Gelet op het aantal gebruikte afkortingen (Wmo, BOKD, SCP, GBOT en 
IDOP) kiezen we er in dit geval voor om bij gebruik van een afkorting dit 
de eerste keer volledig uit te schrijven.  
 
 

- Zal toegevoegd worden 
 
 
- Zal toegevoegd worden 

 
- De betreffende zin zal aangepast worden 

 
 

Tot slot nog een suggestie om op de gemeentelijke website ruimte te maken 
voor een hoofdstukje over ‘Dorpsbelangen’ of ‘Uit de Dorpen’ waar plannen, 
nieuwe ontwikkelingen, verslagen van overleg etc. te lezen zijn. 
 

-  Deze suggestie zal intern voorgesteld worden 

 


