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1 Inleiding
Het gebiedsgericht werken heeft in de regio Centraal-Groningen al een langere traditie. In het kader
van gebiedsgericht plattelandsbeleid van de provincie Groningen is in de subregio’s Gorecht (sinds
1996) en Duurswold op een intensieve manier en in nauwe samenwerking met uiteenlopende
gebiedspartners gewerkt aan het stimuleren van de regionale economie en het bevorderen van de
leefbaarheid.
Vanaf begin jaren negentig werken de vier gemeenten regio Centraal samen met overige gemeenten
uit Groningen en Drenthe en met de beide provincies binnen het bestuurlijke verband Regiovisie
Groningen-Assen 2030. De Regiovisie richt zich op de ondersteuning en de stimulering van de
vitaliteit en leefbaarheid in de kernen, het versterken en optimaliseren van de vervoersvoorzieningen,
de gezamenlijk woningbouwopgaven en met het deelproject Regiopark op het behoud en versterking
van de karakteristieke en cultuurhistorische landschappelijke kwaliteit. De gemeente HoogezandSappemeer neemt daarnaast sinds 2003 deel aan Agenda voor de Veenkoloniën, een interprovinciale
samenwerking op gemeente-, waterschaps- en provincieniveau en sinds 2005 deel aan het project
Groene Ster waarin met gemeenten Veendam en Menterwolde en het waterschap Hunze en Aa's
wordt samengewerkt aan een integrale visie voor het gebied ''Oude Veenkoloniën''.
Voor uitvoering van het Programma Landelijk Gebied (PLG) (PMJP 2007-2013) van de provincie
Groningen is in oktober 2006 het Bestuurlijk Overleg PLG Centraal ingesteld. In dit overleg werken de
vier gemeenten in regio Centraal, de provincie Groningen en de twee waterschappen samen om het
PLG met projecten tot uitvoering te brengen.
Sociaal Economische Vitaliteit
In het PLG geeft de provincie aan dat zij het wenselijk vindt om maatschappelijke organisaties aan de
'gebiedstafel' te krijgen. Om die reden stelt zij een Leader-aanpak voor in de gehele provincie. Met
name het thema sociaal economische vitalisering, als speerpunten 'versterken van de
plattelandseconomie' en het 'in stand houden en stimuleren van de leefbaarheid in de dorpen' leent
zich uitstekend voor deze aanpak. Hierbij kunnen ook andere thema's uit het PLG een rol spelen. De
opgave is deze initiatieven bottom up te genereren en hiervoor bij voorkeur integrale plannen en
projecten te ontwikkelen en uit te voeren met dwarsverbanden tussen initiatieven en sectoren. Het
gaat om initiatieven vanuit de dorpen, gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en kleine
ondernemers.
LEADER methode
Om praktische redenen is regio Centraal niet voorgedragen als LEADER gebied met een LAG (lokale
actie groep). Dit gelet op de omvang en samenhang van het gebied. In Centraal zal wel worden
gewerkt met de bottom-up aanpak die LEADER voorstaat. Hierbij zal de uitvoering van het Actieplan
SEV zoveel mogelijk volgens de LEADER methode plaatsvinden zonder dat hoeft te voldaan aan de
formele vereisten. Dit betekent dat het Regioteam SEV projectinitiatieven stimuleert en GS adviseert
over de projecten met als leidraad een bestuurlijk vastgesteld plan.
Het Bestuurlijk Overleg heeft ingestemd met deze vorm van Leader methode te implementeren in
regio Centraal door een Regioteam SEV in te stellen dat werkt binnen het kader van een bestuurlijk
vastgesteld Actieplan SEV dat streeft naar verbindingen tussen activiteiten die zich richten op
ontwikkeling van de plattelandseconomie en de versterking van de leefbaarheid. Het Regioteam,
samengesteld uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en overheden is een publiek
privaat partnerschap zoals bedoelt in as 3 van het Europese Plattelands Ontwikkelings Programma 2.
Het Regioteam gaat onder auspiciën van het Bestuurlijk Overleg functioneren als intermediair tussen
enerzijds bottum-up activiteiten en anderzijds de doelen voor het thema sociaal economische
vitalisering uit het PLG.
In dit Actieplan beschrijven we de kaders waarin de het Regioteam SEV Centraal in de periode 20072013 gaat werken.

Actieplan Sociaal Economische Vitalisering Centraal Groningen

6

2 Karakteristiek Centraal Groningen
2.1 Gebiedskarakteristiek
De regio Centraal kenmerkt zich door verscheidenheid. Er is een afwisseling van grote steden en
kleine dorpen met daar tussenin natuur- en landbouwgebieden in een gevarieerd landschap. Vanuit
vrijwel elke hoek van de regio Centraal is het silhouet van de stad Groningen herkenbaar. Grofweg is
het landschap onder te verdelen in een parklandschap en een wegdorpenlandschap.
Onderstaande gegevens geven een beeld van Regio Centraal. Hoewel de stadsrand van Groningen
behoort tot de SEV regio centraal is in de navolgende statistische informatie de gemeente Groningen
buiten beschouwing gelaten.
Bevolking en oppervlak
Regio Centraal kent 68.000 inwoners. De bevolkingsdichtheid van het gebied is 250 inwoners per
km2. De bevolkingsdichtheid varieert per gemeente: van 100 inwoners per km2 in de gemeente
Slochteren tot 500 inwoners per km2 in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
De totale bevolkingsomvang is sinds 2000 toegenomen met 2.000 inwoners (+3%). Deze toename is
vooral toe te schrijven aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer (+1.300).
De regio Centraal kent in vergelijking tot het provinciaal gemiddelde (23%) een vrij normaal aandeel
(24%) jongeren (0-19 jaar). Alleen Haren heeft wel een gemiddeld aandeel jongeren maar een erg
hoog percentage ouderen (23%, vergeleken met 15% in regio Centraal). In de tijd gezien heeft elke
gemeente in 2007 een hoger percentage inwoners in de categorie 0-19 jaar dan in 2000, variërend
van +1% voor Hoogezand-Sappemeer tot +6% voor Haren.
Voorzieningen
In de gemeenten Slochteren, Haren en
Hoogezand-Sappemeer is voortgezet onderwijs
aanwezig. Middelbare scholen bevinden zich in
Slochteren (1) en Hoogezand (1). In alle
gemeenten zijn meerdere basisscholen
aanwezig. Niet alle kernen beschikken over
commerciële voorzieningen zoals kruideniers
en/of supermarkten en zijn ontsloten door
openbaar vervoer.
Werkgelegenheid
Het aantal werkzame personen dat in regio
Centraal werkt ligt in 2000 op ca. 26.500
personen. Tussen 2000 en 2006 is het aantal werkzame personen in regio Centraal met 5%
afgenomen, terwijl over die periode de werkgelegenheid in de provincie Groningen als geheel met 2%
is toegenomen.
De werkgelegenheid in Centraal bevindt zich vooral in de sector handel & reparatie (22%) en de
zakelijke dienstverlening (21%) en in mindere mate in de sector landbouw (10%) en overige
dienstverlening (9%) en de bouw (9%).
Bedrijvigheid
Regio Centraal heeft ca 3.700 bedrijfsvestigingen. Dit komt neer op 12% van alle provinciale
vestigingen. Het aantal vestigingen in de sector landbouw is iets onder vertegenwoordigd (9,8%) in
vergelijking met het provinciale cijfer (11,5%).
Landbouw
De landbouw is van oudsher de belangrijkste grondgebruiker in het gebied. Ongeveer 75% van het
totale oppervlak in het gebied wordt in gebruik genomen door de landbouwsector. In 2007 telde regio
Centraal ongeveer 373 bedrijven met in totaal ruim 15.000 ha cultuurgrond. Van de agrarische
bedrijven heeft 16% een bedrijfsgrootte van 30-50 ha, 25 % van de bedrijven kent een bedrijfsgrootte
tussen de 50-100 ha en 10% is groter dan 100 ha. Het oostelijk deel, gebied Duurswold en rond
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Hoogezand-Sappemeer kent overwegend akkerbouw, in het westelijk deel, gebied Gorecht en rond de
stad Groningen overheerst de melkveehouderij. De belangrijkste akkerbouwgewassen zijn
aardappels, granen, suikerbieten en mais. Ten noorden van Hoogezand-Sappemeer ligt een
concentratiegebied glastuinbouw. Regio Centraal kent een toenemende mate van agrarisch
natuurbeheer in het gebied Gorecht en in Midden Groningen. In de regio Centraal zijn de volgende
agrarische natuurverenigingen actief: Stad en Ommeland, Agrarische Natuurvereniging Oost
Groningen en Agrarische Natuurvereniging Slochteren.
In 2006 waren er 2.650 arbeidskrachten werkzaam in de landbouw. Door onder meer de grote
natuuropgave is het voor de landbouw in regio Centraal moeilijk in te spelen op het wijzigende beleid
van de Europese Unie. Het EU-beleid noopt de Nederlandse landbouw in het algemeen tot verdere
schaalvergroting. Door verbetering van de verkaveling in de landinrichtingsgebieden Midden
Groningen, Meerstad en Haren kan, rekening houdend met andere opgaven toch verbetering worden
doorgevoerd. Naast schaalvergroting is er ook verbreding en vernieuwing van de sector. De landbouw
verbreedt steeds meer de bedrijfsvoering met natuur, landschap, water en recreatie. In de regio is ca.
1.000 ha. beheersgebied aanwezig. Dat is landbouwgrond met nevenfunctie natuur.
Landschap en cultuurhistorie
In het parklandschap domineert de hooggelegen Hondsrug, die doorloopt tot aan de Grote Markt van
de stad Groningen. De aan de west- en oostkant van de Hondsrug gelegen dorpenreeksen van
uitgegroeide brinkdorpen gaan over in laaggelegen beekdalvlakten. Op de Hondsrug worden essen,
kronkelige wegen en kleine kavels omzoomd door houtwallen aangetroffen. Terwijl in de
beekdalvlakten petgaten liggen en open graslanden met de meanders van de Drentsche Aa en de
Hunze. Het wegdorpenlandschap kenmerkt zich door flauwe zandruggen met wegdorpen die
overgaan in grootschalige open akkerbouwgebieden met rechte wegen en kanalen. Deze vormen de
verbinding met de stad Hoogezand-Sappemeer. Op de lage zandrug in het Duurswoldgebied ligt een
reeks van langgerekte dorpen van Siddeburen tot aan Harkstede. Essentieel in dit landschap zijn de
monumentale boerderijen en borgen. De noord- en westzijde van de stad Groningen grenst aan het
wierdenlandschap met kenmerkende dorps- en boerderijwierden en natuurlijke waterlopen. Het gebied
Kardinge met de aangelegde bossen, oostelijk
van de stad is ingericht voor recreatie.
Regio Centraal kent waardevolle
cultuurhistorische elementen zoals de
Fraeylemaborg, de gave veenkoloniale
nederzetting Kiel-Windeweer met status van
beschermd dorpsgezicht, oude kerken,
historische havens, sluizen, karakteristieke
lintbebouwing langs wegen met hoogopgaande
wegbeplanting, monumentale boerderijen en
fraaie boerderijerven met slingertuinen. Het
parklandschap van het gebied Drentsche Aa
heeft zeer waardevolle landschappelijke
kwaliteiten. Heet gebied Drentsche Aa is
opgenomen als Nationaal Landschap.
Natuur
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) loopt grofweg van Haren naar het Schildmeer en beslaat ca
6.000. ha. land en water. Een aanzienlijk deel is al als natuur verworven. De beleidsopgave is voor al
deze gronden in 2018 een natuurbestemming te realiseren, deels met behulp van particulier
natuurbeheer/ functieverandering en deels door verwerving. Een groot deel van de natuuropgave
wordt gerealiseerd in de projecten Meerstad, Midden-Groningen en Haren. De natuurgebieden
worden onderling verbonden door de robuuste verbinding Meerstad-Zuidlaardermeer. Buiten de EHS
kent regio Centraal gebieden die van grote waarde zijn voor weidevogels en akkervogels. De
landbouw en meer specifiek de agrarische natuurverenigingen dragen bij om middels agrarisch
natuurbeheer de natuuropgaven in de regio te realiseren.
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Recreatie en toerisme
Dagrecreatie en toerisme zijn de belangrijke pijlers van het gebied. Het platteland van regio Centraal
grenst aan de stad met haar rijke historie,
uitgaansleven en ruime keus aan
accommodaties. In Centraal liggen kanalen en de
drie grote meren met een divers aanbod aan
watersportmogelijkheden en vaarrecreatie en er
is kleinschalige plattelandsrecreatie in de overige
delen binnen de regio. Door een ruim aanbod
van (vaar-)routes en arrangementen worden
deze mogelijkheden steeds meer met elkaar
verbonden. Met name op het gebied van
kleinschalige accommodaties in de regio
Duurswold is in de laatste jaren het aantal minicampings en gelegenheden voor logies & ontbijt
meer dan verdubbeld. Ook in andere dorpen
worden initiatieven ontwikkeld zoals
theeschenkerijen en kanoverhuur. Voor verdere
optimalisatie van de recreatieve infrastructuur
verdient de realisatie van ontbrekende schakels
en knelpunten in regionale en landelijke wandel-,
fiets- en vaarroutes prioriteit. De realisering van
verbindende schakels kan lokaal gekoppeld worden aan natuurontwikkelingsprojecten en aan de
realisatie van Meerstad. De huidige realisatie van de verbindende vaar-schakels tussen het
Zuidlaardermeer en het vaarcircuit in Oost-Groningen (Project "Van Turfvaart naar Toervaart") biedt
impulsen voor de vaarrecreatie. Landelijke en internationale langeafstandsroutes lopen al door het
gebied.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In Centraal zijn een aantal ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de leefbaarheid en
werkgelegenheid in het landelijk gebied. Het aantal landbouwbedrijven neemt af door schaalvergroting
als antwoord op de toenemende concurrentie van de wereldmarkt.
Meerstad is de ontwikkeling van een nieuw gebied tussen de stad Groningen en Slochteren voor
wonen, werken en recreëren. Op een oppervlakte die ongeveer gelijk is aan de stad Groningen
worden de komende 25 jaar een groot meer, 10.000 woningen (gefaseerd), nieuwe natuur en
bijbehorende voorzieningen gerealiseerd.
In het gebied Hoogezand-Zuid wordt een plan ontwikkeld voor een grootschalige woningbouwlocatie
met ca 3.000 woningen waarbij voor geïnvesteerd wordt in het landschap. De stad Groningen wil met
haar Groenstructuurplan het groen, water en ecologie binnen en buiten de stad koesteren en
uitbreiden. De kwaliteit van de stadsranden wil zij versterken in relatie met plattelandsontwikkeling,
ecologie, landschap en waterberging.
De EHS zal in 2018 gerealiseerd zijn. Dit betekent dat op grote schaal landbouwgrond een
natuurbestemming en -inrichting krijgt dan wel als natuur particulier beheerd gaat worden en dat de
robuuste verbinding Meerstad-Zuidlaardermeer wordt gerealiseerd en ontsnipperd.
Ontsluiting
Regio Centraal is ontsloten door belangrijke hoofdinfrastructuur: de snelwegen A 28 en A7 en de
N387/N385, de vaarwegen het Winschoterdiep en het Noord-Willemskanaal en de spoorlijnen
Groningen-Zwolle, Groningen-Nieuwe Schans/Leer en Groningen-Leeuwarden. Deze infrastructuur
zorgt voor snelle verbindingen met de stad, de omgeving en buiten de regio. Via een breed secundair
wegennet worden de dorpen onderling met elkaar verbonden.
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2.2 Conclusies van de sterkte- zwakte analyse
In de sterkte-zwakte analyse (bijlage 1) zijn de sterke en zwakke kanten van regio Centraal belicht, en
ook zijn de kansen en bedreigingen die op het gebied afkomen benoemd. De conclusies van deze
analyse wordt hieronder beknopt weergegeven.
Kwaliteiten
De sterke kanten van regio Centraal zijn de
grote natte natuurgebieden; de
aantrekkelijke landschappen van de
Hondsrug en het wegdorpenlandschap met
zijn bedrijvigheid in het lint Harkstede –
Siddeburen; de openheid met rust en ruimte;
de meren verbonden met grote en kleinere
vaarwegen en de nabijheid van de stad
Groningen met werkgelegenheid en
potentiële markt voor recreatieve en
toeristische activiteiten.
Diskwaliteiten
De zwakke kanten van Regio Centraal zijn samen te vatten als het ontbreken van een eenduidig
gebied, de beperkte investeringsmogelijkheden van de overwegend kleine ondernemers en het sterk
teruggelopen voorzieningenniveau in de kleinere dorpen.
Bedreigingen
Mogelijkheden voor ontwikkeling worden beperkt door de beperkte flexibiliteit van met name kleine
ondernemers, de versnippering van natuurgebieden en de vergrijzing van het gebied.
Kansen
Mogelijkheden voor ontwikkeling liggen met name in ontwikkeling van grootschalige natuurgebieden,
verdere verbreding en specialisatie van de landbouw, ontwikkeling van Meerstad en
woningbouwprojecten in Haren en Hoogezand.

2.3 Belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst
•
•
•
•
•
•

Realisering van grootschalige woningbouw in Meerstad en Hoogezand-Zuid,
Het Groenstructuurplan stad Groningen met o.a. versterking kwaliteit van de stadranden
Realisering van de EHS
Verbreding van de landbouw met agrarisch natuurbeheer, recreatie en toerisme en zorg- en
dienstenverlening
MKB ondernemingen hebben kansen voor nieuwe, schone en kleinschalige bedrijvigheid die
gebruik maakt van de nieuwe communicatietechnologie.
Recreatie en toerisme, gebruik makend van het culturele erfgoed, de natuurlijke omgeving en
de nabijheid van de stad Groningen, zal verder groeien
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3 Doelstellingen en actielijnen
Wij kiezen ervoor het Actieplan SEV te richten op sociaaleconomische impulsen voor de landbouw,
het MKB en het R&T en te richten op het verbeteren van de leefbaarheid van de kernen.
Met de instrumenten van het Actieplan gaan wij het zelforganiserend vermogen van groepen
stimuleren die initiatieven ontplooien op de genoemde thema's en daarbij inspelen op de belangrijke
ontwikkelingen en de kwaliteiten en kansen van de regio benutten.
Speciale aandacht krijgt hierbij het ontwikkelen en uit bouwen van de relatie stad en ommeland.

Met dit Actieplan SEV wil het Regioteam SEV de bewoners en gebruikers van het landelijk
gebied in Centraal uitdagen in te spelen op de belangrijke ontwikkelingen, kansen en
kwaliteiten van de regio.
Ondernemers, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties zullen zelf initiatieven moeten
nemen om de leefbaarheid en de plattelandseconomie, samen met overheden in eigen
omgeving te verbeteren.
Het Regioteam SEV wil hierbij helpen met processen en acties om die bottom-up initiatieven
op gang brengen en te ontwikkelen tot uitvoeringsprojecten met duurzaam resultaat.

3.1 Thema's binnen het Actieplan
Het Regioteam SEV spitst de doelstellingen van het Actieplan-SEV toe op vier thema's die uitgewerkt
zijn in actielijnen:
3.1.1 Samenwerken en netwerken
3.1.2 Landbouw in harmonie met natuur en landschap
3.1.3 Leefbaarheid en plattelandseconomie
3.1.4 Identiteit, erfgoed en toerisme

3.1.1 Samenwerken en netwerken
Versterken van samenwerking en netwerken op lokaal, regionaal en interregionaal niveau
De vitaliteit van het platteland in Centraal wordt in belangrijke mate bepaald door het vermogen van
betrokken bewoners, landbouw- en MKB ondernemers en organisaties om in te kunnen spelen op de
geschetste grote veranderingen. Hierbij zijn essentieel samenwerkingsverbanden met verschillende
partijen, zelforganiserend vermogen en netwerken zowel in het gebied als daarbuiten. De ervaring
leert dat uit dit maatschappelijk weefsel vernieuwende en haalbare ideeën, initiatieven en projecten
ontstaan. Samenwerkingsprojecten zijn gericht op realisering van projecten binnen onderstaande SEV
thema's en bij voorkeur in combinatie met overige doelen uit het Programma Landelijk Gebied en
zullen mede gefinancierd worden uit het Actieplan SEV.
We willen activiteiten stimuleren die bijdragen aan de versterking van samenwerking op lokaal,
regionaal en interregionaal niveau. Het Regioteam maakt hier onderdeel vanuit.
Het doel van dit thema is om:
• lokale samenwerkingsverbanden en netwerken te stimuleren en te versterken
• (sub)regionale samenwerkingsverbanden en netwerken te stimuleren en te versterken
• interregionale samenwerkingsverbanden en netwerken te stimuleren en te versterken met
partners in de aangrenzende regio's West, Noord en Oost.
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3.1.2 Landbouw in harmonie met natuur en landschap
Verbreden van de landbouw en verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap
Een ondernemende landbouw die meebeweegt met de dynamiek van de natuur en het verstedelijkt
gebied zorgt voor verbreding van de plattelandseconomie en is belangrijk voor de leefbaarheid.
Inwoners van stad en dorp zijn belangrijke afnemers van diensten en producten. Het is van belang dat
de concurrentiekracht en verbreding van de landbouw versterkt wordt zodat zij ook in de toekomst een
schragende rol kan vervullen. Kansen zijn agrarisch natuurbeheer, recreatie en toerisme en zorg- en
dienstverlening.

We dagen de landbouw uit tot verbreding en samenwerking van de bedrijven met pilots en
innovatieve projecten gericht op alternatieve inkomstenbronnen uit niet-agrarische
activiteiten.
Deze activiteiten worden bij voorkeur uitgevoerd
in samenwerking met andere actoren op het
platteland.
Het doel van dit thema is om:
• verbreding van de landbouw te
stimuleren
• samenwerking tussen agrarisch en nietagrarische activiteiten te stimuleren
• processen te stimuleren voor
innovatieve landbouw

3.1.3 Leefbaarheid en
plattelandseconomie
Versterken van de plattelandseconomie en
verbeteren van de basisvoorzieningen en
vernieuwen van dorpskernen
De leefbaarheid van het platteland wordt in
belangrijke mate bepaald door de
werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.
Een verbrede plattelandseconomie die steunt op
verschillende bedrijfstakken die onderling
samenwerken is vitaal. Kansen voor kleine
ondernemingen zijn de (nieuwe) klanten uit de
stad en Meerstad te bedienen met innovatieve
producten en diensten.

We dagen ondernemers uit in onderlinge samenwerking kansen op te pakken voor schone
en kleinschalige bedrijvigheid en met promotie de klanten uit de stad en Meerstad te
bereiken, gebruikmakend van ICT-mogelijkheden.
Naast de werkgelegenheid zijn ook de basisvoorzieningen belangrijk voor de leefbaarheid. Daarbij
spelen dorpshuizen of multifunctionele centra een samenbindende rol. Maar ook de toegankelijkheid
van woon-zorg en diensten is essentieel. We willen innovatie woon-zorg concepten en diensten
stimuleren en een beperkte rol spelen voor dorpshuizen en multifuncitionele centra.

We dagen instanties, organisaties en samenwerkingsverbanden uit tot innovatieve projecten
die de leefbaarheid in stand houden.
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Dorpskernen zijn het hart van het platteland. De infrastructuur van het dorp is belangrijk. Maar ook de
relaties van de dorpskern met het omliggende landschap zijn van belang. We willen een bijdrage
leveren aan de dorpsvernieuwing en de relaties van dorpskernen met de omgeving.

We dagen dorpsverenigingen uit om samen met ondernemers initiatieven te nemen voor
verbetering van de ruimtelijke fysieke kwaliteit van het dorp (dorpsontwikkelingsplan en
dorpsomgevingsplannen).
Doel van dit thema is om:
• samenwerking en ondernemerschap te bevorderen van kleine ondernemingen
• de basisvoorzieningen te verbeteren (dorpshuizen en multifunctionele centra)
• innovatieve concepten voor woon-zorg en dienst op maat stimuleren
• herinrichting dorpskernen

3.1.4 Identiteit, erfgoed en toerisme
Versterken van de identiteit van de verschillende gebieden en ontwikkeling van recreatie en toerisme
Groningen Centraal bestaat uit verschillende landschappen. Het bezit een rijke cultuurhistorie en grote
nieuwe natuurgebieden. Door haar ligging nabij
de stad bieden deze verschillende landschappen
de stadjers, de bewoners en toeristen rust ruimte
en een bijzonder en afwisselend landschap.
Duurzame vergroting van de vitaliteit van de
verschillende gebieden vereist een bevolking die
zich bewust is van de historie van het gebied en
een bevolking die vanuit deze kwaliteiten
invulling geeft aan het toerisme in de streek. We
willen activiteiten stimuleren die bijdragen aan de
versterking van de identiteit en cultuurbeleving en
de ontwikkeling van het daaraan gekoppelde
streektoerisme.

We dagen ondernemers, organisaties en vrijwilligers uit het streekerfgoed te koesteren en
met ontwikkeling en marketing het toeristisch product te vergroten.
Het doel van dit thema is om:
• activiteiten te ondersteunen die de identiteit versterken van het natuurlijk en cultureel erfgoed
• bevorderen van toeristische activiteiten en infrastructuur
• de positionering van de gebieden te versterken door promotie en regiomarketing
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3.1.5 Thema's en actielijnen
Thema
Samenwerken en netwerken

Actielijn
lokale netwerken versterken
regionale netwerken versterken
interregionale netwerken
versterken

Landbouw in harmonie met
natuur en landschap

verbreding van de landbouw
stimuleren

samenwerking tussen agrarisch
en niet-agrarische activiteiten
stimuleren
de kenmerkende kwaliteiten
van natuur en landschap
verbeteren, behouden en
benutten
processen stimuleren voor
innovatieve landbouw

leefbaarheid en
plattelandseconomie

Identiteit en, cultuur en toerisme

samenwerking, innovatieve
bedrijfshuisvesting en
ondernemerschap bevorderen
van kleine ondernemingen
de basisvoorzieningen
verbeteren zoals dorpshuizen
en multifunctionele centra
Innovatieve concepten voor
zorg en dienst op maat
stimuleren
herinrichting dorpskernen
identiteit vergroten
de toegankelijkheid van het
platteland verbeteren
de economische positie van
recreatie en toerisme
versterken
de positionering van de
gebieden versterken door
promotie en regiomarketing
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Voorbeelden/suggesties
MKB ondernemersplatform
Slochteren
Samenwerking ondernemers
ring Blauwe stad
Samenwerking 22 toeristische
ondernemers en 2 VVV's in het
Zuidlaardermeergebied
Buurderij Onnerpolder: drie
landbouwbedrijven die
samenwerken in combinatie
van landbouw, zorg, natuur en
landschapsbeheer en toerisme
Agrarische natuurvereniging
Stad & Ommeland stimuleert bij
leden voorzieningen en
promotie agrotoerisme
Agrarische natuurvereniging
Slochteren beheert met kudde
Herefordkoeien natuur
Staatsbosbeheer en levert
natuurvlees aan
kwaliteitsrestaurants
haalbaarheidsonderzoek naar
samenwerking toeristische
ondernemers, vaar/ruiter
recreatie, landbouw en VVV
voor meerdaagse
arrangementen
studie opwaardering lint
Slochteren met mogelijkheden
bedrijfshuisvesting MKB
Brede school ontwikkeling
Harkstede

dorpsvisies/omgevingsplannen
opstellen en uitvoeren
Inventarisatie en waardering
landschappelijke en
cultuurhistorische elementen
Toeristische routekaart en
website met
bezienswaardigheden en
accommodaties
Ontwikkelen toeristische routes
en arrangementen in
samenwerking met bedrijven in
de stad en aangrenzende
regio's.
'waddenproducten' promoten,
dag van de regio,
samenwerking VVV's regio met
VVV-stad
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3.2 Uitgangspunten
De vier beschreven thema’s zijn sterk met elkaar verbonden. Deze onderlinge verbondenheid biedt de
meerwaarde waardoor regio Centraal zijn toekomstige functies optimaal en duurzaam kan vervullen.
Naast de inhoudelijke samenhang zijn de volgende vier uitgangspunten belangrijk.

3.2.1 Duurzaamheid
Het actieprogramma biedt de mogelijkheid om gewenste ontwikkelingen in regio Centraal te
stimuleren. Uitgangspunt daarbij is dat het niet een eenmalig feestje is. Het is juist de bedoeling dat
ontwikkelingen op gang komen en na afloop van het actieprogramma voortgaan. Dit betekent
evenwichtige aandacht voor de drie P’s, zie kader.
•

•

•

people: betrokkenheid van mensen, zowel projecteigenaren als ‘doelgroepen’; streven naar beïnvloeding van
gedrag en waardepatroon; van ‘moeten en mogen’ naar ‘willen en doen’; gewenst is hierbij dat de wet- en
regelgeving meer ruimte gaat bieden voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid (van normen naar
waarden);
planet: kwaliteit van milieu en natuur, zuinig gebruik van eindige hulpbronnen, zaken zien in hun relatie tot
elkaar en als onderdeel van grotere systemen.
profit: voordeel voor de betrokkenen, zodat zij economische prikkels ervaren om ermee door te gaan; de
ondernemers zijn daarmee een essentiële doelgroep.

3.2.2 Integratie
De kwaliteit van de gebieden binnen regio Centraal
is meer dan de optelsom van afzonderlijke delen.
Juist de onderlinge samenhang bepaalt de
werkelijke uitkomst zoals we die ervaren. Een
integrale benadering, waarbij verschillende
actielijnen en thema’s in projecten samenkomen,
krijgt prioriteit. Projecten moeten voldoen aan
minimaal twee actielijnen.

3.2.3 Innovatief
Geleidelijke veranderingen en verbeteringen komen doorgaans langs natuurlijke weg (“vanzelf’) tot
stand. Extra middelen moeten bij voorrang worden aangewend om innovatieve projecten een kans te
geven. Innovatie vatten wij op als inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Innovatieve
projecten bieden perspectief op het vinden van nieuwe wegen naar de toekomst, met onverwachte
combinaties en bijzondere resultaten.

3.2.4 Onderwijs en Educatie
Het onderwijs vervult drie belangrijke rollen:
bijdragen aan het initiëren en opzetten van nieuwe projecten door vooronderzoek, vergaren
van projectinformatie, ontwerpen van oplossingen en evalueren; deze rol is in de eerste plaats
weggelegd voor universiteiten en hogescholen;
ondersteunen van de uitvoering van projecten, scholen van middenkader en uitvoerders: een
rol voor AOC’s en ROC’s;
verbreiding van informatie, kennismaking met nieuwe producten en projectresultaten,
bewerkstelligen van interesse en betrokkenheid in brede lagen van de bevolking: een rol voor
het basis- en voortgezet onderwijs (de docenten hebben een sleutelrol, al deze kinderen
hebben gezinsleden en vriendjes en wie de jeugd heeft, heeft de toekomst)
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Belangrijk is dat de rol van elke onderwijssoort in de thema’s en projecten goed wordt ingevuld. Dit is
een extra aandachtspunt voor het Regioteam
Een mooi voorbeeld is de Werkplaats Plattelandsvernieuwing in Annerveenschekanaal, die fungeert als
ontmoetingsplaats, werkatelier en kennisnetwerk voor professionals, studenten, docenten en burgers en andere
belanghebbenden die zich willen inzetten voor vraagstukken en uitdagingen van het platteland.
In de afgelopen jaren heeft de agrarische natuurvereniging Stad & Ommeland samengewerkt met de
onderwijsinstellingen WUR in het mineralenproject 'Baist en Bodem'
Een ander voorbeeld is ‘Value in the Valley’ in Groningen, waarin VO, MBO, HBO en het regionale bedrijfsleven
(Gasunie, NAM, Stork) samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de toekomst op het gebied van duurzame
energie. Beide voorbeelden ondersteunen het ontstaan van een sterke, innovatieve regio waarin zeer
uiteenlopende partners intensief samenwerken en profiteren van elkaars kwaliteiten.
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4 Organisatie en uitvoering
4.1 Communicatie
Uitgangspunt van het Actieprogramma is het zelforganiserend vermogen te stimuleren van bewoners
boeren en ondernemers op het platteland en in de stadsrand. Het bottom-up proces in de regio is dan
ook essentieel. Dit proces moet met communicatie worden gestimuleerd. Dit betekent dat de
communicatie van projectidee tot de subsidieaanvraag inspirerend, wervend en helder moet zijn. Een
goede uitvoering van de communicatieactiviteiten draagt bij aan realisering van de thema's.
Doel van communicatie is de mogelijkheden van het Actieplan in de regio uit te dragen.
De doelgroepen die we willen bereiken zijn dorpsbelangenverenigingen, ondernemers, boeren en
ongeorganiseerden. De leden van het Regioteam spelen een belangrijk stimulerende een activerende
rol voor deze mensen.
Zij hebben ondersteuning van communicatiemiddelen nodig. Hiervoor zal in een communicatieplan
gemaakt worden door het Regioteam. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit:
informatiemarkt sociaal economische vitalisering, seminars, promotiemateriaal, website,
persberichten, jaarverslagen, rapportages en tussentijdse evaluatie
Ook voor het stimuleren van potentiële projectaanvragers is het Regioteam verantwoordelijk.
Belangrijk hierbij is dat er voldoende capaciteit is om deze opstartfase van projecten te stimuleren.
Promotie van projecten
De projectaanvragers zullen volgens de voorschriften van het EU-pop programma tussentijds moeten rapporteren
over de voortgang. De projectaanvragers zullen ook moeten voldoen aan de voorschriften die de EU-stelt aan de
communicatie. Dit is bijvoorbeeld het vermelden van het EU logo bij de borden bij openbare werken. Dit zelfde EU
logo moet ook komen op externe communicatiemateriaal. Daarnaast zullen projectaanvragers informatie moeten
verstrekken voor communicatieactiviteiten die het Regioteam initieert voor promotie van het Actieplan.

4.2 Organisatie
Uitgangspunten zijn dat er een zo efficiënte en slagvaardige mogelijke structuur ontstaat en er geen
onnodige overlegverbanden worden gecreëerd.
Een groep mensen of individu met een projectidee meldt dit idee bij het Regioloket. Dit kan
rechtstreeks via telefoon, e-mail of website of via een lid van het Regioteam SEV. Kleine projecten
worden doorgeleid naar het project Levende Dorpen voor afhandeling. De andere projecten worden in
het Regioteam SEV behandeld. Het Regioteam zal de projectaanvraag begeleiden en met een advies
rechtstreeks voorleggen aan GS. De projectaanvrager krijgt van GS te horen of hij/zij een bijdrage in
de kosten krijgt.
Wanneer het een project of proces betreft dat ook met andere doelen van het programma landelijk
gebied te maken heeft dan zal het Regioloket dit project tevens voorleggen aan het Bestuurlijk
Overleg Programma Landelijk Gebied regio Centraal. De besluiten van het Bestuurlijk Overleg worden
voorbereid door een ambtelijk overleg. Het Bestuurlijk Overleg adviseert GS over uit te voeren
projecten met doelen van het Programma Landelijk Gebied, niet zijnde SEV-doelen. Het Bestuurlijk
Overleg adviseert GS over vaststelling van het Actieplan SEV en de wijzigingen daarin.
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Bestuurlijk
Overleg PLG

advies
Actieplan

GS

beschikking

zwaarwegend advies
rapportage

Regio loket

Regioteam SEV

subs. techn. advies

DLG

Projectindiener
Verantwoordelijkheden:
Projectindiener: aanvraag en projectuitvoering
Regioloket:
secretariaat Regioteam SEV: uitvoering Actieplan met SEV-projecten, rapportage,
advies GS en samenwerking project Levende Dorpen en het Subsidie-adviesloket
provincie Groningen
Bestuurlijk Overleg PLG:
advies vaststelling Actieplan
GS:
vaststelling Actieplan en subsidie beschikken projecten
DLG:
SEV projecten subsidietechnische toets, betaalorgaan

4.3 Taken en samenstelling van het Regioteam SEV
De belangrijkste taken van het Regioteam zijn:
• Opstellen Actieplan SEV
• Stimuleren van projectontwikkeling
• Toetsen of de projecten passen binnen het Actieplan
• Beoordeling projecten en opstellen zwaarwegend advies aan provincie (GS)
• Samenwerking project Levende Dorpen en het Subsidieadviesloket provincie Groningen
• Het nakomen van verplichtingen inzake voorlichting en publiciteit
• Het verzorgen van inhoudelijke en financiële rapportages ten behoeve van het Bestuurlijk
Overleg en GS.
Omdat er in de regio centraal geen samenwerkingsverband bestaat tussen overheden en
maatschappelijke actoren, heeft het Bestuurlijk Overleg vier maatschappelijke organisaties gevraagd
deel te nemen aan het Regioteam SEV. Om te beginnen is gekozen voor een beperkt en selectief
team. Het Regioteam bestaat naast een vertegenwoordiger namens de LTO Noord, de vereniging
Groninger dorpen, Staatsbosbeheer en MKB-noord uit de ambtenaren van de vier betrokken
gemeenten. Eind 2008 zal de samenstelling en de werkwijze worden geëvalueerd.
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Het Regioteam SEV bestaat uit de volgende personen:
• Kees Boele (voorzitter, gemeente Slochteren, lid Ambtelijk Overleg PLG Centraal)
• Alma den Hertog [agrariër, namens LTO Noord, voorzitter LTO Slochteren]
• Nienke Vellema [medewerker Vereniging Groninger Dorpen]
• Auke Oosterhof [medewerker MKB-noord]
• Rieks Van Der Wal [medewerker Staatsbosbeheer, mede namens terreinbeheerders Stichting
Groninger Landschap en Stichting Natuurmonumenten]
• Linda Jager (gemeente Hoogezand-Sappemeer, lid Ambtelijk Overleg PLG Centraal)
• Atze Keuning (gemeente Haren, lid Ambtelijk Overleg PLG Centraal )
• Wout Veldstra (gemeente Groningen, lid Ambtelijk Overleg PLG Centraal)
Advies
• Heddy Leerink (provincie Groningen, project Levende Dorpen)
• Margreet Noordhof (provincie Groningen)
Secretariaat:
•
Bouke Oudega (provincie Groningen, secretariaat en coördinatie, lid Ambtelijk Overleg PLG
Centraal, programma manager landelijk gebied)
• Marga de Roon (provincie Groningen, ondersteuning)
Agendaleden
Harriet Bosman (waterschap Hunze en Aa's)
Daan Willems (waterschap Noorderzijlvest)

4.4 Samenwerking Project Levende dorpen en Subsidieadviesloket provincie
Groningen
Het project Levende Dorpen heeft een belangrijke taak voor de kleinere, laagdrempelige
leefbaarheidsprojecten. Een goede samenwerking met het Regioteam SEV wordt gerealiseerd door
een gezamenlijke agenda en door personele unies van de vertegenwoordigers van de vier betrokken
gemeenten.
Het subsidieadviesloket van de provincie Groningen is een algemeen servicepunt voor vragen van
burgers en bedrijven over subsidiemogelijkheden waar de provincie een rol bij speelt. Het subsidieadviesloket zal vragen over subsidies leefbaarheid en plattelandseconomie doorspelen naar het
Regioloket Centraal en andersom zal het Regioloket het subsidie-adviesloket waar nodig inschakelen
voor vragen over subsidies buiten het terrein van projecten leefbaarheid en plattelandseconomie.

4.5 Wijze van selecteren van projecten
Bij het beoordelen/ selecteren van projecten wordt de volgende werkwijze (criteria) gehanteerd:
• Het initiatief moet passen binnen de kaders (doelstellingen, actielijnen) van het
Actieplan SEV. Het project moet meer dan één actielijn tot doel hebben.
• Het innovatieve karakter. Innovatief wil zeggen dat de aanpak of het resultaat van het
project nieuw is voor de regio.
• Een aanpak van onderop. Dat wil zeggen dat degenen op wie het project is gericht bij
de vormgeving en uitvoering van het project betrokken zijn en of worden.
• Er is geen sprake van ondersteuning aan een individueel persoon of onderneming,
uitgezonderd voor dat doel speciaal bestemde fondsen of projecten, die uniek zijn
voor de regio.
• Projecten moeten bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame ruimtelijkeconomische structuur van het gebied Regio Centraal. Onder duurzaamheid wordt in
dit verband verstaan een situatie die voorziet in de behoeften van de huidige
generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar
te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Daarbij heeft duurzaamheid zowel
betrekking op economische, sociale als ecologische (milieu-)aspecten. Het gaat er
vooral om deze drie invalshoeken met elkaar in verband te brengen, zodat deze
elkaar onderling versterken. Dit betekent dat integraal en samenwerken voorop staan.
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4.6 Monitoring en evaluatie
Aangesloten wordt bij de monitoringsystematiek die provincie en DLG met elkaar overgekomen zijn.
Drie keer per jaar rapporteert de Dienst Landelijk Gebied over de voortgang van het programma
landelijk gebied in het geheel, waar ook het onderdeel POP-Leader onderdeel van is. Eenmaal per
jaar wordt een jaarrapportage opgesteld ten behoeve van het Rijk en van Provinciale Staten. Hierin
wordt tevens een doorkijk gegeven voor de resterende programmaperiode. Uit de jaarrapportages
kunnen bestuurlijke bespreekpunten voortkomen. Het Regioteam SEV zal de voortgangsrapportages
ter kennisname en de jaarrapportages ter bespreking aanbieden aan het Bestuurlijk Overleg PLG
Centraal.
Eind 2008 is er een evaluatiemoment waarop de samenstelling en de werkwijze van het Regioteam
SEV zal worden beoordeeld en waarop het Bestuurlijk Overleg zonodig voorstellen kan doen voor
bijstelling.
Halverwege de programmaperiode vindt provinciebreed een evaluatie plaats, zo is tussen provincie en
Rijk afgesproken. Voor het Actieplan SEV Centraal is dit het tweede evaluatiemoment. De provincie
Groningen heeft aangekondigd de stand van zaken rond uitvoering POP-Leader per 1-1-2010 te
meten aan de hand van objectieve criteria. De provincie heeft de ambitie om in vijf jaar de
programmamiddelen EU-POP uit te putten en kan met het oog daarop tussentijds de financiële tabel
van dit Actieplan bijstellen.
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5 Verwachte investeringen en financiering
5.1 Uitgangspunten
De systematiek vanuit POP schrijft voor dat Europese financiering pas dan door de Europese
Commissie wordt verstrekt indien er voor tenminste eenzelfde bedrag aan nationale co-financiering
beschikbaar is. Deze nationale co-financiering bestaat uit publieke middelen van Rijk, provincie,
gemeenten en andere overheden zoals Waterschappen en andere als (semi-)overheid erkende
instanties.
Het Regioteam meent dat aanspraak kan worden gemaakt op financiering uit de Europese middelen
voor POP2 as 3, plattelandsvernieuwing.
Ook zal aanspraak worden gemaakt op 50% co-financiering van de gelden door de provincie
Groningen, zoals door haar aangegeven in het Provinciaal Meerjarenprogramma in de zin dat de
provincie voor de gehele programmaperiode middelen reserveert voor de uitvoering van Sociaal
Economische Vitalisering.
Het Regioteam zal bij gemeenten en andere relevante overheden op projectbasis om financiering
verzoeken. Het Regioteam gaat er van uit dat gemeenten, afhankelijk van hun ambities zorgen voor
voldoende reservering van middelen in de komende jaren.
In het Actieplan SEV zal per maatregel aangegeven worden: de verwachte totale investeringen en
wijze van financiering (inclusief private financiering) en de verwachte verhouding publieke financiering
De POP EU bijdrage ligt vast op projectniveau en op programmaniveau en is 50% van de subsidiabele
overheidsuitgave. De verhouding 25% provincie en 25% gemeenten en overige overheden
financiering geldt op programmaniveau. Dit betekent dat per maatregel en project hierin afwijkende
percentages gehanteerd kunnen worden.
Het Regioteam stuurt met een adequaat programmamanagement de publieke financiering in de zin
dat zij er voor zorg draagt dat aan het eind van de uitvoeringsperiode de verhouding financiering door
POP – provincie – overige (semi)overheden 50 – 25 – 25 is op programmaniveau.
Afhankelijk van het soort project en het type aanvrager ontvangen projecten in totaal maximaal 100%
publieke financiering. In gevallen waar het projecten betreft met een commercieel karakter is de totale
bijdrage vanuit publieke middelen nooit meer dan 40% van de subsidiabele investeringskosten.
In de meeste gevallen zijn er ook bijdragen nodig door private partijen in de subsidiabele
investeringen. Het is in principe toegestaan de tijdsbesteding van private partijen en vrijwilligers te
kapitaliseren en als financiële bijdrage in het projectbudget mee te rekenen.
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5.2 Verwachte investeringen
Tabel 1: investeringen en financiering per maatregel, periode 2007-2013

Actieplan SEV Centraal 2007-2013
Totale
investeringen

EU

Provincie

Gemeente
en andere
overheden

Private
financiering

projecten 311
(diversificatie landbouw)

1.350.000

270.000

200.000

70.000

810.000

projecten 312 (microondernemingen)
projecten 321
(basisvoorzieningen)
projecten 322
(dorpsontwikkeling
projecten 313
(toeristische activiteiten)
projecten 323
[natuurlijk en cultureel
erfgoed]
projecten 341
[proceskosten en
implementeren
Actieplan SEV]

1.350.000

270.000

200.000

70.000

810.000

330.000

150.000

20.000

130.000

30.000

330.000

150.000

20.000

130.000

30.000

1.000.000

250.000

100.000

150.000

500.000

580.000

270.000

140.000

130.000

40.000

480.000

240.000

120.000

120.000

0

Totaal

5.420.000

1.600.000

800.000

800.000

2.220.000

Thema

maatregelfiches as 3
POP 2

Landbouw in
harmonie met
natuur en
landschap
Leefbaarheid en
plattelandsecono
mie

Identiteit, cultuur
en toerisme

Samenwerken
en netwerken en
beheer
Regioteam SEV

bedragen in Euro’s

Opmerking
Om te voorkomen dat de (geringe) EU middelen opgaan in grootschalige projecten wordt een
subsidieplafond van € 150.000 aan EU middelen aangehouden. Hiervan kan gemotiveerd worden
afgeweken, bv. bij koepelprojecten of projecten van geheel bijzondere aard.
Toelichting
De verdeling van de € 1,6 mln EU middelen over de maatregel fiches binnen as 3 kan bijgesteld
worden naar aanleiding van de evaluatiemomenten in 2008 en 2010.
Het Regioteam gaat er van uit dat met name bij de maatregelen 311, 312 en 313 het aandeel private
financiering (aanmerkelijk) hoger ligt dan het aandeel publieke financiering, omdat het hier veelal gaat
om bedrijfsinvesteringen c.q. commerciële activiteiten.
Bij maatregelen 321, 322 en 323 ligt het voor de hand dat dit vaker en in hogere mate valt onder
verantwoordelijkheid van (lokale) overheden. De proceskosten, tenslotte, bedoeld om kosten te
dekken voor het implementeren van het Actieplan, het aangaan van samenwerkingsrelaties en het
laten functioneren van het Regioteam voor uitvoering van het Actieplan, worden geheel uit publieke
middelen gefinancierd. De proceskosten moeten nog nader worden gespecificeerd. Het betreft onder
andere studies, voorlichting, samenwerkingsprocessen in het gebied en opleiding.
Het Regioteam denkt op deze manier een multiplier te behalen van tenminste 2, d.w.z. dat elke euro
publieke financiering over het hele programma genomen, leidt tot een euro private financiering
Zoals aangegeven bij de uitgangspunten zal het Regioteam er voor zorgen dat op programmaniveau
wordt voldaan aan de eis dat de publieke financiering voor 50% uit POP EU middelen komt, 25% uit
provinciale financiering en 25% uit financiering door overige overheden. Het totale programma bestaat
uit 7 maatregelen. Per maatregel kan de publieke financieringsstructuur afwijken van het 50/25/25
uitgangspunt. Dit is het geval bij de maatregelen 311, 312, 313, 321 en 322. Zo ligt het voor de hand
dat het aandeel publieke financiering door gemeenten met name hoger zal liggen bij de maatregelen
321 en 322 aangezien het hier gaat om zaken die de leefbaarheid van gemeenten direct raakt. Bij
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zaken die meer betrekking hebben op versterking van de gebiedseconomie als geheel, maatregelen
311 en 312, ligt er een grotere rol voor de provincie qua financiering.
Het Regioteam gaat er van uit dat gemeenten ook investeren in de uitvoering van het Actieplan SEV,
aangezien dit Actieplan bijdraagt aan oplossingen van problemen c.q. het realiseren van kansen voor
versterking van de plattelandseconomie en de verbetering van de leefbaarheid op het platteland.
Bijdrage gemeenten:
Om € 1,6 mln EU-POP2 geld in regio Centraal te kunnen benutten moet tenminste een even groot
bedrag van de overheden beschikbaar komen. De provincie heeft € 800.000 beschikbaar. Van
gemeenten en andere overheden gezamenlijk moet tenminste € 800.000 beschikbaar komen. Andere
overheden kunnen zijn rijksprogramma's buiten het ILG en incidenteel de waterschappen. Het aandeel
van de gemeenten is op dit moment indicatief te bepalen door er van uit te gaan dat de vier
gemeenten in regio Centraal deze co-financiering van € 800.000 geheel voor hun rekening nemen. Dit
betekent gemiddeld per gemeente ca. € 200.000 voor de 7-jarige programmaperiode. Bij een ambitie
om het programma in 5 jaar te realiseren komt dit neer op een jaarlijks gemiddelde reservering per
gemeente van € 40.000.
De bijdrage vindt plaats via directe bijdragen aan projecten van derden en/of aan eigen projecten met
eigen gemeentelijke besluitvorming over de afzonderlijke projecten. Er wordt dus niet gewerkt met een
gezamenlijk fonds waarin de gemeentelijke en provinciale bijdragen worden gestort.
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Bijlage 1 Sterkte - zwakte analyse
Samenwerking centraal
Uit de sterkte-zwakte analyse blijkt dat een grote uitdaging in Centraal ligt in het creëren van meer
eenheid en samenwerking. Uit de contacten van de leden van het Regioteam met hun doelgroepen en
achterban blijkt dat er wel een zekere bereidheid tot samenwerking aanwezig is. Nu moet dit
daadwerkelijk opgezet worden. Het probleem is vaak dat men deskundigheid mist in het organiseren
van samenwerking en men opziet tegen de inspanning omdat inzicht in de eigen voordelen ontbreekt.
Met behulp van dit Actieplan trachten we een eenduidige ontwikkelingsrichting voor regio Centraal te
formuleren en te realiseren. Uiteindelijk zal dit de basis kunnen vormen voor het slagen van het
Actieplan SEV.
Veel kwaliteiten
Regio Centraal beschikt over een aantrekkelijke omgeving voor mensen die rustig en landelijk willen
wonen en recreëren en ook het culturele aanbod van de stad Groningen willen kunnen benutten.
Centraal beschikt nu al over grote aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden die in
oppervlakte aanzienlijk worden uitgebreid en met elkaar worden verbonden. Het parklandschap en het
streekdorpenlandschap is grotendeel intact en bevat interessante en specifieke cultuurhistorische en
landschappelijke elementen die de regio tot een bijzonder gebied maken. De meren en
vaarverbindingen versterken dit.
Recreatie en Toerisme
Groningen centraal heeft zeer grote mogelijkheden voor recreatie en toerisme vanwege de kwaliteiten
van het landschap, de natuur, de cultuurhistorie, de drie grote meren en vanwege de nabije ligging
van de stad Groningen. Deels worden deze al benut. Deels zijn zij nog onbekend. Zo is de Hondsrug
of Drenthsche Aa algemeen bekend. Te weinig mensen kennen de mogelijkheden rondom Slochteren
en de kwaliteiten van het historische Veenkoloniaal landschap. Er liggen kansen voor ondernemers,
overheden en bewoners om o.a. het aanbod en de kwaliteit van de recreatief-toeristische (private)
voorzieningen te vergroten, de gerichtheid op doelgroepen en de gebiedsuitstraling te verbeteren en
in samenwerking binnen de regio en met de stad een compleet product aan te bieden voor
meerdaagse besteding.
Bedrijvigheid
Groningen Centraal heeft de potentie om bedrijvigheid aan te trekken vanwege de woonkwaliteiten en
de ligging ten opzichte van klanten in de stad. Van oorsprong zijn de klassieke sectoren zoals,
landbouw toeleverende bedrijven, industrie over vertegenwoordigd. In deze sectoren zie neemt de
werkgelegenheid af. Er begint een trend waarin service gerichte bedrijfjes vanuit de woning gestart
worden. De regio heeft mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe schone en kleinschalige
bedrijvigheid die gebruik maakt van de nieuwe communicatietechnologie. We willen ondernemers en
overheden uitdagen om de mogelijkheden van de klanten in de stad en die in het nieuwe stadsdeel
Meerstad en haar bedrijventerreinen biedt te onderzoeken, op te pakken en uit te buiten.
Dorpen wijken en voorzieningen
Afstand tot voorzieningen of openbaarvervoer naar voorzieningen is een aandachtspunt. We willen
ondernemers, (vrijwilligers)organisaties en uitdagen om op langere termijn een vitale basis
voorzieningen structuur te hebben.
Bevolking & Arbeidsmarkt
De bevolking in Groningen centraal is aan het vergrijzen. De prognose is dat het aantal huishoudens
tot 2025 behalve in Haren meer groeit dan gemiddeld in Nederland. In Hoogezand-Sappemeer is de
werkloosheid meer dan tweemaal groter dan het landelijk gemiddelde. In de rest van Groningen
centraal schommelt de wekloosheid rond het Nederlands gemiddeld van 7.4%. De werkgelegenheid is
sterk op de stad georiënteerd. Aandachtspunt voor de werkgelegenheid buiten Groningen is de positie
ten opzichte van de stad.
Natuur, Milieu en Landschap
In Groningen centraal is ….. hectare aangewezen als ecologische hoofdstructuur. In de komende 7
jaar wordt verwacht dat Haren grotendeels ingericht gaat worden. In Midden-Groningen zullen er
wellicht ook inrichtingsmogelijkheden zijn. Deze natuur tussen Haren en Midden-Groningen en zal
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wellicht verbonden worden via Westerbroek. Daarnaast zijn er vele landschapselementen zoals
houtwallen en essen op de Hondsrug en de bebouwingslinten in Slochteren. Behoud en verbetering
van natuur en landschap is een uitdaging voor de lange termijn. Boeren, particulieren en
natuurbeheerorganisaties spelen hier een rol in. We willen overheden, natuurbeheerorganisaties en
grondeigenaren uitdagen om de toegankelijkheid van het gebied voor de beleving te vergroten.
Landbouw
De landbouw produceert in centraal enerzijds voor de wereldmarkt en is gericht op schaalvergroting.
Anderzijds vormt agrarisch natuurbeheer in de natuurgebieden en verbreding een inkomstenbron. Her
en der zijn er kleinschalige bedrijven. Kleinschaligheid kan kansen geven doordat voor te produceren
voor andere markten.
We willen landbouwers uitdagen om samen te werken en netwerken te vormen onderling en met
nieuwe parijen. Met als doel nieuwe kansen op te pakken in de diversificatie (ander ondernemingen,
zorginstellingen, toerisme en andere partijen) en hiermee samenhangende ketenontwikkeling,
promotie en marketing.

Sterkte-zwakte analyse
Cultuur, R&T
STERK
KANS
- Groot potentieel van
- Groeiend aantal 50toeristen en recreanten 70plussers
uit de stad
- Samenwerking met
- Gebied is
marketing stad
overzichtelijk,
Groningen als
toegankelijk en relatief
toeristisch verkooppunt
rustig
voor stad en regio.
- Groot cultureel
- Vaarrecreatie en
aanbod vanuit de stad
watersport op meren
- Goede recreatieve
en kanalen
mogelijkheden
- RecreatiemogelijkHondsrug,
heden Meerstad en
Zuidlaardermeer en
Hoogezand-Zuid
Paterswoldsemeer
- Realisatie golfbaan
- Hoogwaardige
Schildmeer
cultuur, landschap en
- Realisatie Middennatuur
Groningen en
- Aanwezigheid
natuurgebieden
Fraeylemaborg
Zuidlaardermeer
- Sterke VVV
inclusief fiets- en
organisatie in
wandelroutes
Hoogezand, Haren en
Groningen
CONCLUSIE
Cultuurhistorie, R&T uitbuiten
Dorpen, Wijken & Voorzieningen
STERK
KANS
- Sterke dorpshuizen in -Gemeenschapszin
diverse dorpen
kleinere kernen
- Goede contacten
-Inzet project Buurttussen dorpshuizen,
Onderwijs en Sport
dorpsverenigingen en
lokale overheid

ZWAK
- Geen integrale
gebiedsuitstraling
- Zwakke recreatieve
ontsluiting Slochteren
en omgeving met
beperkte
mogelijkheden van
kleine VVV organisatie
Slochteren
- Kleinschaligheid
toeristische
bedrijvigheid

BEDREIGING
- Kwaliteitsniveau
kleinschalige
ondernemers beperkt

ZWAK
- Beperkt tot afwezig
voorzieningenniveau
kleinste kernen

BEDREIGING
- Grote afstand tot
voorzieningen
- Openbaarvervoer
beperkt
- Mogelijke verschraling voorzieningen
platteland door
voorzieningen
Meerstad

CONCLUSIE
Vitale selectieve voorzieningenstructuur ontwikkelen/instandhouden voor langere termijn
Gevolgen Meerstad voor voorzieningenniveau platteland in beeld brengen en acties ondernemen
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Bedrijvigheid
STERK
- Diversiteit
- Groot arbeidsaanbod
- Goede ontsluiting
middels weg, water en
spoor
- Directe nabijheid
stad Groningen
- Regiovisie
- Industrie as
GroningenHoogezand

KANS
- Meerstad
- Nabijheid stad
Groningen leidt tot veel
vraag naar zakelijke
dienstverlening
- Woonkwaliteit
- Kruisbestuivingsmogelijkheden in de
linten (vrijkomende
agrarische bebouwing,
bedrijfshuisvesting)
Groei sector
recreatie/toerisme/horeca
- Ruimte op bestaande
en nieuwe
bedrijventerreinen

ZWAK
- Klassieke sectoren
oververtegenwoordigd
(industrie, landbouw
gerelateerde industrie)
- Beperkte ontsluiting
middels glasvezel
- Kleinschaligheid en
sterk lokaal gebonden
- Stuwende bedrijvigheid beperkt
- Weinig horeca
gelegenheden en
kwaliteit behoeft
verbetering

BEDREIGING
- geen eenduidige
overkoepelende
bedrijfsplatforms m.u.v.
van Haren
- investeringssubsidies
niet beschikbaar voor
regionale bedrijvigheid

CONCLUSIE
Verder uitbuiten perifere ligging as Assen-Groningen-Hoogezand met ruimte voor ondernemen
Bevolking en arbeidsmarkt
STERK
KANS
- op stad Groningen
- Meerstad resulteert
georiënteerd
in groene druk en
- groeiend
bevolkingsgroei
woningaanbod
- Voldoende ruimte
- lokale en regionale
voor startende
samenwerking
ondernemers op en
arbeidsmarktbeleid
buiten
bedrijventerreinen
Bevolkingskrimp tot nu
toe beperkt
CONCLUSIE
Integraal arbeidsmarktbeleid uitbreiden

ZWAK
Suburbane
migratiemogelijkheden
beperkt door minimale
woningbouwmogelijkheden
kleinere kernen
Leefbaarheid kleinere
kernen onder druk door
beperkte voorzieningen

Samenwerkingsprocessen
STERK
KANS
ZWAK
- Samenwerking
- PPS-constructies
- Sterke versplintering
Meerstad en buiten de
- Projectontwikkelaars
en verzuiling
regio: Regiovisie,
als aanjagers (let op
verenigingen en
Regiopark, Agenda
behoud
gebiedsdekkende
voor de Veenkoloniën,
omgevingskwaliteit)
bestuurlijke
Groene Ster
- Nieuwe ICT
samenwerking
- Verenigingen
mogelijkheden
- Potentieel stad
Dorpsbelangen
bevorderen
Groningen niet benut
- Agrarische
samenwerking
natuurverenigingen
CONCLUSIE
Samenwerkingsprocessen en projectnetwerken stimuleren en faciliteren
Natuur, Milieu, Landschap
STERK
KANS
- EHS en schaal
- Grote ambitie EHS
natuurgebieden bieden
- Grote landschapperuimte voor beleving en
lijke diversiteit
toegankelijkheid
- Ontwikkeling twee
- Mogelijkheden voor
grote aaneengesloten
natuurgebieden
grondverwerving in

ZWAK
- Ecologische verbindingen tussen natuurgebieden zowel binnen
als buiten deze regio
beperkt en met veel
barrières
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BEDREIGING
- Hoge en
toegenomen
werkloosheid
- Laag opleidingsniveau HoogezandSappemeer
- Toenemende grijze
druk

BEDREIGING
- Kleinschaligheid
- Traditionele
scheidslijnen vaak
moeilijk te doorbreken

BEDREIGING
- Versnippering en
verdroging natuur
- Agrarisch
natuurbeheer
onvoldoende
ontwikkeld
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(Midden-Groningen en
Midden Groningen en
- Beperkte recreatieve
Zuidlaardermeer)
Haren
ontsluiting voor
- Natte natuur sterk
- Natuur- en
'ommetjes'.
aanwezig
landschapsontwikkeling - Sterke eutrofiëring en
- Aanleg Meerstad
geven kansen voor
mineralisatie
geeft verrijking
groei toerisme en
veengebieden beperkt
ecologisch potentieel
aantrekkelijk wonen.
kansen op
- Stadsrandnatuur en hoogwaardige
landschap wordt goed
natuurontwikkeling
ontwikkeld
CONCLUSIE
Landschap- en natuurontwikkeling geven nieuwe impulsen voor het gebied
Landbouw
STERK
Ondernemingsgezinde
bedrijven in Duurswold
en Gorecht

KANS
- Combinatie landbouw
met R&T en
natuurbeheer
- Productie nieuwe
producten voor nieuwe
industrie Eemshaven
(mout, biodiesel)

ZWAK
- Kleinschaligheid
- Zeer beperkte ruimte
voor schaalvergroting

- Onderhoud en
instandhouding
landschap financieel
niet verzekerd

BEDREIGING
- Natuuruitbreiding
bedreigt traditionele
landbouw die voor
wereldmarkt
produceert
- Beperkingen voor
uitbreiding door
regionale en nationale
regelgeving
- EUmarktontwikkeling,
wegvallen subsidies
- Vergrijzing

CONCLUSIE
Landbouw stimuleren en faciliteren in verbreding en nieuwe producten
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Bijlage 2 Vereisten POP 2
2.1 Platteland en subregionale kernen

Teksten uit het POP 2
Voor het territoriale spoor van het POP 2 wordt de volgende definitie van platteland
gehanteerd. Platteland is het niet verstedelijkte deel van Nederland, inclusief dorpen en
kleinere steden tot een maximum van 30.000 inwoners.
In de definitie wordt verwezen naar paragraaf 2.1. Plangebied =>>
Voor het territoriale spoor (as 3 en 4 ) wordt als plangebied aangehouden: het niet
verstedelijkte deel van Nederland, inclusief dorpen en kleinere steden tot een maximum van
30.000 inwoners. Dit betekent dat ook de subregionale kernen, die het centrum van een
plattelandsgebied vormen, gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het POP biedt,
bijvoorbeeld voor het realiseren van projecten op het gebied van innovatie in microondernemingen, zorg, welzijn of cultuur. Voor dergelijke projecten geldt dan wel dat deze
passen in het EU-plattelandsbeleid en voor tenminste 50% ten goede moeten komen aan het
omliggende gebied.
Platteland
Bij de begrenzing van het plattelandsgebied regio Centraal is begrepen het grondgebied van de
gemeenten Haren, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren en het landelijk gebied van de gemeente
Groningen, zie bijlage 3 Kaart plangebied Regio Centraal. De stad Groningen telt meer dan 30.000
inwoners maar is wel omringd door landelijk gebied. De begrenzing van het landelijk gebied binnen de
gemeente Groningen is bepaald op 6-cijferige postcodegebieden met een inwonerdichtheid van <1000
omgevingsadressen per km2 met peildatum 01-01-2005 en gecorrigeerd op logische topografische
begrenzing, nieuwe bebouwing en bedrijventerrein per juni 2006 (luchtfotoinformatie). Het landelijk
gebied gemeente Groningen komt overeen met de CBS definitie stedelijkheid: klassen 4 weinig
stedelijk en klasse 5 niet stedelijk respectievelijk omgevingsadressendichtheid 500 tot 1000 adressen
per km2 en minder dan 500 adressen per km2 (CBS-site gemeenten op maat).
Op 1 januari 2006 zag het inwoneraantal van het plattelandsgebied regio Centraal er als volgt uit
(CBS; Gemeenten op maat):
Slochteren:
14.921
Haren:
19.134
Hoogezand-Sappemeer:
34.363
Groningen landelijk gebied:
22.230
Totaal

90.648

Subregionale kernen
Deze tekst geeft voldoende ruimte voor projecten en initiatieven in het "stedelijk" gebied
van de gemeenten Haren, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren in de regio Centraal, aangezien de
interpretatie zich richt op kernen.
Voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer is zekerheidshalve nog wat meer ingezoomd omdat
deze gemeente op een hoger inwonertal zit dan de genoemde 30.000 i.c. 34.363 (CBS 01-01-2005).
Via CBS is nagegaan hoe het in Hoogezand-Sappemeer zit met de kernen. Op de CBS-site
"Gemeenten op maat" wordt onderscheid gemaakt in inwonertallen op basis van mate van
verstedelijking:
- zeer sterk stedelijk gebied
- sterk stedelijk gebied
- matig stedelijk gebied
- weinig stedelijk
- niet stedelijk

Hoogezand-Sappemeer
8.650
13.100
5.450
7.160
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De check bevestigt dat ook in Hoogezand-Sappemeer geen sprake is van kernen, waardoor het
inwonertalcriterium van 30.000 wordt overschreden. Alle gemeenten van de regio Centraal kunnen
daarom in As 3 participeren, exclusief het zeer, sterk en matig stedelijk gebied van gemeente
Groningen. Op het kaartje is deze uitsluiting begrensd als stedelijk gebied.
2.2 As 3, maatregelfiche 341
Verwerving van vakkundigheid en dynamisering met het oog op de opstelling en de uitvoering van een
plaatselijke ontwikkelingsstrategie
Voor de financiering van de proceskosten die gemoeid zijn met de uitvoering van dit Actieplan SEV wil
het Regioteam een beroep kunnen doen op maatregel 314 as 3 van het POP2. Het doel van deze
maatregel is 'Het bevorderen van de vaardigheden om lokale ontwikkelingsstrategieën zowel in het
kader van Leader als in niet Leader-gebieden, tot uitvoering te brengen. Deze maatregel is bedoeld
om de vakkundigheid en dynamisering in Leader en niet-Leader gebieden te ondersteunen'.
Publiek-private partnerschappen onder artikel 59 (niet-Leader groepen)
Beschrijving van de typen Publiek-private partnerschappen (partijen die zijn vertegenwoordigd,
percentage private partners, beslissingsbevoegdheid): het betreft niet-Leadergoepen. Voor de
besluitvorming moeten de sociaal-economische partners en andere vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld, zoals landbouwers, plattelandsvrouwen, jongeren en hun verenigingen,
tenminste 30% van het plaatselijke partnerschap uitmaken.
Het Regioteam telt 8 leden, waarvan 4 vertegenwoordigers zijn van het maatschappelijk middenveld
(landbouw, MKB, Staatsbosbeheer/natuurorganisaties, Vereniging Groninger Dorpen). De overige 4
leden zijn vertegenwoordigers van overheden, de vier gemeenten.
De samenstelling van het Regioteam voldoet aan de vereiste van het publiek-private partnerschap.
indicatie van As 3 maatregelen geïmplementeerd door de public-private partnerschappen:
De maatregelen die geïmplementeerd worden betreffen alle maatregelen in as 3.
De aanpak van het Regioteam SEV in Centraal, een niet-Leadergebied bevat in ieder geval de
volgende elementen
1. Gebiedsgericht plaatselijk ontwikkelingsplan voor omschreven plattelandsgebied, het
Actieplan SEV
2. Een plaatselijk publiek-partnerschap (plaatselijke groep), het Regioteam SEV
3. Een aanpak van onderop met beslissingsbevoegdheid voor de plaatselijke groep wat betreft
de uitwerking en uitvoering van het plaatselijk ontwikkelingsplan
4. Het plaatselijk publiek-partnerschap, het Regioteam SEV adviseert GS over de SEVprojecten
5. Een multisectorale opzet en uitvoering van het plan, op basis van de interactie tussen actoren
en projecten uit verschillende sectoren van de plaatselijke economie
6. De implementatie van alle maatregelen betreffende as 3
7. Het verwerven van vakkundigheid en dynamisering met het oog op de opstelling en de
uitvoering van een plaatselijke ontwikkelingsstrategie.
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Bijlage 3 Kaart plangebied Centraal
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Bijlage 4 Checklist projectbeoordeling
ja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

nee

Beoordelingskriteria
Het project heeft een bottom-up aanpak waarbij meerdere personen direct
zijn betrokken
Het project heeft een experimenteel/innovatief karakter
Het project heeft een voorbeeldfunctie en overdraagbare resultaten
Het project is kleinschalig
Het project heeft meerdere actielijnen tot doel (multisectoraal)
Er is aandacht voor de positie van jongeren, senioren, gehandicapten en
vrouwen
Het project leidt tot nieuwe werkgelegenheid of behoud van bestaande
werkgelegenheid
Het project (resultaat) maakt deel uit van onderwijsprogramma van
universiteit/hogeschool, AOC/ROC, basis- en voortgezetonderwijs
Het project draagt bij aan verbetering van de ecologische duurzaamheid
Het project draagt bij aan vergroting van de ruimtelijke kwaliteit
Het project draagt bij aan benutting en versterking van aanwezige kennis
en sociaal kapitaal
Kwaliteit van het project
Heeft het project een realistische doelstelling?
Kent het project een evenwichtige verhouding tussen kosten en baten?
Is de organisatiestructuur duidelijk beschreven?
Is de continuïteit van de resultaten gewaarborgd?
Is er voldoende zicht op de uitvoerbaarheid?
Is er voldoende expertise aanwezig bij de aanvrager?
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Bijlage 5 Aanbiedingsbrief Regioteam SEV Centraal
Geachte leden van het Bestuurlijk Overleg PLG Centraal,
Op 5 april 2007 heeft het Regioteam SEV in oprichting besloten tot het opstellen van een Actieplan
SEV voor de regio Centraal.
Zij heeft hiermee gehoor gegeven aan het besluit van het Bestuurlijk Overleg van oktober 2006 om
voorstellen te ontvangen voor invulling van de organisatie en de uitvoering van de SEV doelen van het
Programma Landelijk Gebied in regio Centraal.Ik vraag u in te stemmen met het bijgevoegde
Actieplan SEV Centraal 2007-2013 en GS te adviseren het Actieplan SEV Centraal vast te stellen.
Het Actieplan SEV (ontwikkelingsplan) is opgesteld voor de komende zeven jaar. Met dit plan zal het
Regioteam SEV als publiek-privaat partnerschap processen voor acties op gang brengen ter
uitvoering projecten en doelen van het Actieplan SEV met financiering uit het POP2 as 3 van het
ministerie van LNV. Het plan dient uiterlijk 1 juni a.s. bij Gedeputeerde Staten van de Provincie
Groningen te zijn ingediend. Dan wordt het Actieplan SEV Centraal samen met de Leaderontwikkelingsplannen van de andere drie regio's vastgesteld. Als het plan wordt goedgekeurd kan het
Regioteam een subsidieaanvraag indienen voor financiering van de proceskosten 2007 en 2008 voor
uitvoering van het Actieplan. Het Regioteam kan in de tweede helft van 2007 van start onder
auspiciën van het Bestuurlijk Overleg. Dit najaar willen wij met een startbijeenkomst en publiciteit
doelgroepen in Centraal informeren over en stimuleren tot uitvoering van het Actieplan.
De contouren van het Actieplan SEV zijn met de notitie 'Uitvoeren SEV doelen' uitvoerig besproken in
het ambtelijk overleg PLG Centraal in februari 2007 en in het Regioteam SEV in oprichting begin april
2007. Beide vergaderingen hebben ingestemd met de contouren van het Actieplan. De gemeenten
van het Bestuurlijk Overleg is gevraagd schriftelijk in te stemmen met de notitie 'Uitvoeren SEV
doelen'. Hierop is positief gereageerd.
Naast onder andere een gebiedsbeschrijving en een SWOT-analyse bevat het plan in hoofdstuk 3 een
beschrijving van de thema's en actielijnen waar het Regioteam SEV de komende jaren mee aan de
slag zal gaan. In feite zijn deze een nadere (op het gebied Regio Centraal toegesneden) uitwerking
van het hoofdstuk Sociaal Economische Vitalisering van het PMJP (2007- 2013). Over de inhoud
hiervan heeft destijds ook met uw Bestuurlijk Overleg afstemming plaatsgevonden. De provincie heeft,
met instemming van het Bestuurlijk Overleg voor Centraal gekozen voor een bottom-up aanpak
zonder formele LEADERstatus. Het Regioteam heeft de maatregelen van As3 van het POP2 in het
Actieplan SEV opgenomen. Het Regioteam zorgt voor uitvoering van het Actieplan door voorlichting,
begeleiding en stimuleringsacties van subsidieaanvragen om SEVprojecten uit te voeren. Daarnaast
zal het Regioteam GS adviseren over de SEV projecten.
Om te voorkomen dat alle beschikbare middelen te snel ‘uitdrogen’ door de vraag van grootschalige
projecten is door het Regioteam SEV gekozen voor de instelling van een plafondbedrag (EU) per
project van € 150.000. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan de wens van de provincie
(vastgelegd in het PMJP) om zoveel mogelijk verschillende leefbaarheidinitiatieven te bedienen met
As 3.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de organisatorische zaken rondom het Regioteam en haar relatie
met het Bestuurlijk Overleg. Tevens is hierin opgenomen de personele bezetting van het Regioteam.
Naar onze mening is het geheel zodoende slagvaardig. Het Bestuurlijk Overleg zal jaarlijks drie
voortgangsrapportages ter kennisname ontvangen en een jaarrapportage ter bespreking aangeboden
krijgen.
Namens het Regioteam SEV Centraal verzoek ik u in te stemmen met het Actieplan SEV Centraal.
Kees Boele, voorzitter Regioteam SEV
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