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Ambitiedocument Vitaal Platteland 
 
 

Tien ambities voor een vitaal platteland 
 
 
De bevolkingssamenstelling in de dorpen van De Wolden verandert. Ontgroening en 
vergrijzing zijn al actueel. In de toekomst gaat het inwonertal afnemen. Hoe houden we 
De Wolden leefbaar? Hierover heeft de gemeente samen met inwoners, organisaties en 
bedrijven nagedacht in het project Vitaal Platteland.  
 
De Wolden wil zich op tijd voorbereiden op een andere bevolkingssamenstelling. Door 
tijdig in te spelen op ontwikkelingen kunnen problemen worden voorkomen. In de notitie 
Vitaal Platteland zijn de verwachte ontwikkelingen beschreven en gekwantificeerd. De 
toekomst van De Wolden is vervolgens vervat in vier fictieve scenario’s. De scenario’s 
zijn gepresenteerd in alle dorpshuizen. Inwoners van de dorpen hebben op de scenario’s 
kunnen reageren evenals organisaties en bedrijven. Ook heeft de gemeente samen met 
vertegenwoordigers van maatschappelijke partners nagedacht over het monitoren van 
de gevolgen van demografische verandering. Dit heeft geresulteerd in een 0-meting.  
 

Wat zijn de demografische ontwikkelingen in De Wolden? 

 
De bevolkingsomvang van de gemeente De Wolden loopt terug. In de komende twee 
decennia zal de bevolking in alle kernen krimpen. Als de woningmarkt weer aantrekt, 
kan de bevolkingsdaling nog wat afzwakken. Dit zal het demografisch tij echter niet 
keren. Of De Wolden nog een positief migratiesaldo kan realiseren, hangt het af van de 
concurrentiekracht in de regio. Een volledige uitvoering van het vigerende Woonplan in 
de periode tot 2020 is vooralsnog niet gegarandeerd.  
Ontgroening, vergrijzing en bevolkingsdaling vertalen zich ook in een afname van het 
aantal kinderen in de basisschoolleeftijd en de omvang van de beroepsbevolking. Het 
aantal 75-plussers neemt daarentegen toe. De bevolkingsdaling voltrekt zich in alle 
kernen. Alleen in Kerkenveld en Zuidwolde laten prognoses in de periode 2012-2022 nog 
een tijdelijke bevolkingsgroei zien - áls het bouwprogramma in het Woonplan wordt 
gerealiseerd. 
 
Verdwijnen van voorzieningen 

De vraag naar voorzieningen verschuift als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van 
voorzieningen voor kinderen (zoals onderwijs, kinderopvang, sportactiviteiten en 
muziekles) naar voorzieningen voor ouderen (zoals zorg, ondersteuning en 
dagbesteding). Voorzieningen die vooral zijn gericht op kinderen en gezinnen verdwijnen 
gaandeweg. Bewoners zullen zelf een grotere rol moeten spelen in het leefbaar en vitaal 
houden van hun dorp. Vergrijzing biedt wat dat betreft ook kansen. Veel jong-
gepensioneerden zijn actief als vrijwilliger.  
 
Leefbaarheid 
Bevolkingsdaling leidt, in combinatie met economische schaalvergroting tot het 
verdwijnen van voorzieningen uit de kernen. Of dit een probleem is voor de leefbaarheid 
van dorpsbewoners hangt in grote mate af van hun mobiliteit: wie auto rijdt heeft altijd 
voorzieningen in de buurt. Wie geen auto bezit, is aangewezen op voorzieningen in de 
kern. Het verdwijnen daarvan brengt daarom vooral problemen met zich mee voor niet-
automobiele inwoners (ouderen, lage inkomens, jongeren). Daarnaast roept het 
verdwijnen van sommige voorzieningen emotionele reacties op omdat die sterk worden 
geassocieerd met de vitaliteit van het dorp (de school, de kroeg, de dorpssuper). Ook 
dorpsbewoners die niet op de betreffende voorziening zijn aangewezen, ervaren het 
verdwijnen daarvan vaak als een gemis. 
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Gevolgen krimp op de woningmarkt 

Ontgroening en vergrijzing leiden tot mismatches op de woningmarkt. Nieuwbouw biedt 
hiervoor geen oplossing. Een deel van de woningvoorraad is extra kwetsbaar voor 
leegstand. Omwille van de woonaantrekkelijkheid van dorpen is het zaak verloedering 
van leegstaande panden te voorkomen. Door kwaliteitsverbetering en transformatie kan 
de woningvoorraad in de dorpen courant gehouden worden. Ook de openbare ruimte 
vraagt om aandacht. Een vergrijzende bevolking stelt andere eisen aan de openbare 
ruimte. Lege plekken of panden die geen invulling krijgen, verminderen bovendien de 
aantrekkelijkheid van een dorp. 
 
Gevolgen krimp op de economie 

Schaalvergroting en ‘trek naar de stad’ leiden tot een verlies aan bedrijvigheid in kleine 
kernen. Vooral winkels en horeca verdwijnen. Bedrijven kunnen last krijgen van een 
tekort aan klanten, maar ook van een tekort aan arbeidskrachten. Het behouden van 
bedrijven in de gemeente vraagt om goede samenwerking tussen bedrijfsleven en 
gemeenten in de regio. De vergrijzing en de toename van het aantal mensen dat op het 
dorp is aangewezen voor hun dagelijkse behoeften, biedt echter ook kansen. Ouderen in 
de kernen vormen mogelijk een interessante klantengroep.  
 
 
 

 
Ontwikkelingen 

- Teruglopende bevolkingsomvang in vrijwel alle kernen 
- Vergrijzing en ontgroening  
- Minder vraag naar voorzieningen voor kinderen en jongeren 
- Meer vraag naar voorzieningen voor ouderen 
- Voorzieningen verdwijnen uit de kernen: vooral een probleem van mensen zonder 

auto 
- Sluiten van sommige voorzieningen (school, dorpscafé, etc.) 
- Bedrijven kunnen moeilijker aan personeel komen 
- Er ontstaan lege panden en plekken in de dorpen 
 
Kansen 

- De dorpen van De Wolden zijn aantrekkelijke woondorpen (landschap, ligging, 
woningvoorraad en sociale structuur) 

- De dorpen van De Wolden zijn aantrekkelijk voor toeristen en recreanten 
- De bevolking van De Wolden is in veel dorpen hecht en maatschappelijk actief 
- In de directe omgeving van De Wolden zijn stedelijke centra 
- Vergrijzing zorgt voor een groeiend potentieel aan vrijwilligers 
- Niet-automobiele ouderen vormen een groeiende klantengroep 
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10 ambities voor een Vitaal Platteland 
 
Onze ‘hoofdambitie’ is samen te vatten in één zin: de dorpen van De Wolden leefbaar en 
vitaal houden. Een pro-actieve aanpak helpt daarbij. We richten onze inzet op het 
pakken van kansen en het voorkomen van problemen. Dit leidt tot de volgende tien 
ambities voor de komende periode: 
 
1. Herstel van de woningmarkt benutten; woningzoekenden interesseren voor De 

Wolden 
2. Behoud en waar nodig herstel van de hoge kwaliteit van de woningvoorraad 
3. Benutten van burgerkracht om de sociale structuur in de dorpen te behouden en 

versterken 
4. Samenwerken met inwoners om voorzieningen, danwel het effect van de 

voorzieningen, in stand te houden 
5. Aandacht voor bereikbaarheid van voorzieningen voor niet-automobiele inwoners 
6. Benutten aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen 
7. Versterken lokale economie door regionale samenwerking  
8.  Een (tijdelijke) invulling geven aan panden en percelen zonder functie 
9. Meer maatwerk leveren in omgang met inwoners en bedrijven, minder regels 
10. Ontwikkelingen monitoren en knelpunten snel signaleren 
 
 
 

Wat gaan we doen om onze ambities te verwezenlijken? 
 
 
1. Herstel van de woningmarkt benutten; woningzoekenden interesseren 

voor De Wolden 

We zetten in op De Wolden als aantrekkelijke woongemeente. Een goede bereikbaarheid 
van Hoogeveen en Meppel is van belang. Kleinschalige bedrijvigheid aan huis stimuleren 
we (ook in het buitengebied).  
 
In 2011 is de structuurvisie De Wolden 2010-2030 vastgesteld door de gemeenteraad. 
Belangrijke uitgangspunt hierin is dat de aantrekkelijkheid van de plattelandsgemeente 
De Wolden enerzijds is gelegen in het aantrekkelijk (groen, gevarieerd, authentiek) 
landschap en anderzijds in een sterk noaberschap (sociale gemeenschappen). Dit zijn de 
kippen met de gouden eieren die we moeten koesteren. Daarom zet de structuurvisie in 
op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het versterken van de leefbaarheid.  
 
De demografische prognoses geven aan dat we voorzichtig moeten zijn in het 
woningbouwprogramma. De tijd dat we dachten dat als we maar bouwden de vestigers 
vanzelf wel zouden komen, is voorbij. We focussen minder op nieuwbouw en kijken meer 
naar mogelijkheden voor hergebruik, bijvoorbeeld van boerderijen die hun agrarische 
functie verliezen. De kleine kernen staan niet op slot, maar het overgrote deel van het 
bouwvolume wordt in de kerndorpen geplaatst. In het buitengebied zijn incidentele 
mogelijkheden, bijvoorbeeld in drie daartoe aangewezen linten en als het toevoegen van 
woningen een oplossing biedt voor het behoud van waardevolle agrarische gebouwen.  
 
We actualiseren het Woonplan voor de periode 2015-2020 waarbij we (de gevolgen van) 
de demografische ontwikkeling een nadrukkelijke rol geven en maken op basis hiervan 
prestatieafspraken met Actium Wonen.  
 



Ambitiedocument Vitaal Platteland  Pagina 4 van 6 

2. Behoud en waar nodig herstel van de hoge kwaliteit van de 

woningvoorraad 

We houden goed in de gaten waar ‘rotte kiezen’ in de bebouwing dreigen te ontstaan. 
We ontwikkelen een aanpak om achterstallig onderhoud van gebouwen tegen te gaan: 
door overleg en overreding als het kan; door middel van handhaving als dat moet.  
 
Bij het actualiseren van het Woonplan analyseren we hoe courant de verschillende delen 
van de woningvoorraad in De Wolden zijn. Op deze manier krijgen we in beeld waar 
eventueel in de toekomst problemen kunnen ontstaan. We kunnen dan extra aandacht 
besteden aan de kwaliteit van de betreffende woningen (bijvoorbeeld waar het gaat om 
de energetische kwaliteit). 
 
In de prestatieafspraken met Actium Wonen leggen we vast welke 
kwaliteitsverbeteringen in het bezit van de woningcorporatie nodig zijn en maken we 
afspraken om te voorkomen dat door het uitponden van (incourant) corporatiebezit op 
termijn problemen ontstaan met de verkoopbaarheid van bestaande of door uitponding 
toegevoegde koopwoningen.  
 
 
3. Benutten van burgerkracht om de sociale structuur in de dorpen te 

behouden en versterken 

We geven ruim baan aan initiatieven van (groepen van) inwoners in de kernen. 
Initiatieven die de sociale structuur in het dorp versterken of op andere wijze bijdragen 
aan de leefbaarheid of de onderlinge solidariteit kunnen rekenen op ondersteuning van 
de gemeente. Die ondersteuning kan zowel plaatsvinden in de vorm van meedenken en 
bureaucratische hobbels wegruimen als in de vorm van het leveren van een geldelijke of 
andersoortige bijdrage. We gaan met de dorpen in gesprek over de mogelijkheden om 
nabuurschap te versterken. 
 
We blijven ons inzetten voor inwoners die onvoldoende in staat zijn om zelf of met hulp 
van de naaste omgeving mee te doen in de (lokale) samenleving. 
 
 
4. Samenwerken met inwoners om voorzieningen, danwel het effect van de 

voorzieningen, in stand te houden 

We willen in overleg met bewoners een duidelijk afwegingskader formuleren voor de 
ondersteuning van voorzieningen in de dorpen. We herijken de doelen van het subsidie- 
en accommodatiebeleid, mede op grond van de veranderende vraag naar voorzieningen 
als gevolg van demografische veranderingen. Niet de voorziening zelf, maar het effect 
van de voorziening op de leefbaarheid van de kernen staat centraal. De bereidheid van 
inwoners om bij te dragen aan het instandhouden van voorzieningen kan een rol spelen 
in het subsidie- en accommodatiebeleid. We willen dat iedere kern in ieder geval kan 
beschikken over een ontmoetingsruimte.  
 
Alle medewerkers gaan de komende raadsperiode een dag meewerken in een van de 
dorpen, om te ervaren wat er leeft in de dorpen en bij de inwoners. 
 
 
5. Aandacht voor de bereikbaarheid van voorzieningen voor niet-

automobiele inwoners 

Door demografische ontwikkeling, toenemende mobiliteit en economische 
schaalvergroting verandert de vraag naar voorzieningen. Voor de vraag op welk 
schaalniveau taken worden georganiseerd of voorzieningen worden aangeboden is naast 
‘nabijheid’ ook ‘kwaliteit’ een belangrijk criterium. De gemeente versterkt de 
samenwerking met buurgemeenten, dorpen, ondernemers en andere maatschappelijke 
partijen om tot een goede spreiding en verantwoordelijkheidsverdeling te komen. We 
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hebben daarbij telkens oog voor de bereikbaarheid van voorzieningen voor mensen die 
niet automobiel zijn. We zorgen samen met de inwoners van de dorpen dat de toegang 
tot basisvoorzieningen ook voor iedereen is gegarandeerd. 
 
 
6. Benutten aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen  

Recreatie en toerisme kunnen helpen om het economische draagvlak onder 
(commerciële) voorzieningen in stand te houden. De Wolden is een aantrekkelijke 
gemeente voor recreanten en toeristen. Het landschap en de natuur is voor De Wolden 
belangrijk kapitaal. We zetten daarom in op het versterken van de groene waarden in de 
gemeente. We stimuleren initiatieven die bijdragen aan het versterken van de 
recreatieve infrastructuur (zoals B&B’s, horeca langs wandelroutes, verkoop van 
streekproducten, etc.). Daarnaast richten we ons op het versterken van de 
verblijfsfuncties, de recreatieve voorzieningen en op kwaliteitsverhoging van bestaande 
recreatieve voorzieningen. De komst van een in het oog springende recreatieve trekker 
in De Wolden is welkom. 
 
Er is een grote variëteit in het aanbod aan recreatieve voorzieningen in de wijde 
omgeving. Samen met buurtgemeenten promoten er onze regio bij potentiële bezoekers 
(gebiedsmarketing).  
 
 
7. Versterken lokale economie door regionale samenwerking  

We willen bedrijven en daarmee werkgelegenheid vasthouden in de gemeente. Hiervoor 
gaan we op regionaal niveau in gesprek met werkgevers en met buurgemeenten. Door 
gezamenlijk goede locaties, faciliteiten en ondersteuning en dienstverlening te bieden 
aan ondernemers, blijft de regio als geheel optimaal aantrekkelijk als vestigingsplaats. 
Concurrentie tussen gemeenten voorkomen we door het bieden van een samenhangend 
aanbod. Segmentering kan daarbij een nuttig instrument zijn: bedrijven die elkaar 
versterken of deel uitmaken van dezelfde keten worden gestimuleerd zich in elkaars 
nabijheid te vestigen. Ook overleggen we met opleidingen over de aansluiting van 
opleidingen bij de vraag van bedrijven in de regio. We zoeken meer aansluiting bij de 
regio Zwolle voor economische samenwerking. 
 
De mogelijkheid om vanuit huis te werken kan belangrijk bijdragen aan de 
aantrekkelijkheid van De Wolden als leef- en werkgemeente. Een goede digitale 
infrastructuur is daarvoor een harde randvoorwaarde. We streven naar zo snel mogelijke 
aanleg van een glasvezelnetwerk. De gemeente investeert zonodig mee in de aanleg 
daarvan.  
 
Het Economisch Actieplan bevat verschillende concrete activiteiten die we willen 
uitvoeren om het economisch klimaat in de gemeente (verder) te verbeteren. Hiervoor 
zijn samen met ondernemers zeven speerpunten benoemd: 
 
1. Versterken gemeentelijke dienstverlening 
2. Aandacht voor netwerkvorming 
3. Sterke toeristisch-recreatieve sector 
4. Sterke detailhandel sector 
5. Sterke agrarische sector 
6. Aandacht voor zzp’ers en zakelijke dienstverlening 
7. Groei zorg en welzijn sector 
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8. Een (tijdelijke) invulling geven aan panden en percelen zonder functie 

Leegstand (van woningen, winkels, bedrijfspanden) heeft een negatief effect op de 
woonkwaliteit en de ruimtelijke uitstraling van dorpen. We gaan daarom goed monitoren 
waar zich leegstand voordoet van panden of van percelen. We proberen in samenspraak 
met de eigenaar van het betreffende pand of perceel een tijdelijke of permanente 
oplossing te vinden. Inwoners en ondernemers van de dorpen worden expliciet 
uitgenodigd hierover mee te denken. Als overleg onvoldoende effect heeft, zet de 
gemeente het instrumentarium van de leegstandswet in. Daarvoor stelt de gemeente 
een verordening op. Ook de ondernemersverenigingen kunnen hierbij een belangrijke rol 
spelen. 
 
Het Facetbestemmingsplan Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen geeft ruime 
mogelijkheden voor herbestemming van leegkomende agrarische gebouwen voor wonen 
en werken. Bij het herbestemmen van waardevolle agrarische gebouwen leveren we als 
dat nodig is maatwerk. Als opsplitsing in meerdere woningen nodig is om behoud te 
garanderen, werkt de gemeente daaraan mee.  
 
 
9. Meer maatwerk leveren in omgang met inwoners en bedrijven, minder 

regels 
We stappen af van de gedachte dat voor ieder dorp dezelfde oplossingen goed zijn. Ieder 
dorp is uniek en verdient daarom maatwerk. We gaan uit van de lokale behoefte en van 
de lokale burgerkracht om te bepalen welke inzet de gemeente moet leveren om de 
leefbaarheid van dorpen te ondersteunen.  
 
Maatschappelijk initiatief (van inwoners, bedrijven of organisaties) treden we positief 
tegemoet. Een goed idee mag nooit spaak lopen omdat het niet past binnen 
bureaucratische procedures, regels of (bestemmings)plannen. De ambtelijke organisatie 
en het bestuur kiest als basishouding ‘wij denken met u mee’. Als regels wel in de weg 
staan voor realisatie van een initiatief, moet het voor initiatiefnemers duidelijk en 
begrijpelijk zijn waarom dat zo is. 
 
Regelgeving en handhaving organiseren we vanuit vertrouwen in onze burgers en 
bedrijven. We maken een inventarisatie van alle lokale regels en voorschriften en kijken 
samen met de gemeenteraad welke kunnen worden geschrapt, mede op basis van 
ervaringen die we opdoen in de uitvoering van de dorpsvisies.  
 
 
10. Ontwikkelingen monitoren en knelpunten snel signaleren 

De 0-meting die we hebben uitgevoerd in het kader van het project Vitaal Platteland 
werken we uit tot een monitor die we elke twee jaar uitvoeren en met de gemeenteraad 
bespreken.  
 
We organiseren elk jaar een werkbezoek aan de Woldense dorpen waarvoor we 
raadsleden, provinciebestuurders en medewerkers uitnodigen. We laten tijdens deze 
werkbezoeken zien welke resultaten onze samenwerking met de dorpen oplevert. 
 
 

 
 
 
 


