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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
De Kadernota Vitaal Platteland 2014-2020 'Platteland in balans' vast te stellen als uitgangspunt voor het te
voeren plattelandsbeleid in de komende jaren.

Samenvatting
De Kadernota Vitaal Platteland Emmen 2013-2020 is opgesteld conform de uitgangspunten in de
collegebrief 2010-2014 voor het programma vitaal platteland. Plattelandseconomie staat daarbij centraal,
met landbouw en toerisme en recreatie als dragers en met oog voor natuur en landschap. Het specifieke
plattelandsbeleid heeft geleid tot veel initiatieven en acties, maar ook binnen andere beleidsterreinen is er
voortdurend aandacht voor het platteland. Het platteland van Emmen is relatief vitaal en er is een goede
balans is tussen landbouw, recreatie en toerisme, natuur en landschap. Wel zijn er uitdagingen die het
platteland uit balans zouden kunnen brengen, zoals bevolkingskrimp en veranderingen in het
plattelandsbeleid van de EU. Om die uitdagingen te kunnen beantwoorden is een overkoepelende visie
ontwikkeld en zijn speerpunten en acties benoemd. Daarbij zijn kaders gegeven voor de organisatie en
financiering en voor het vervolg. Inbreng vanuit de samenleving is in de Kadernota verwerkt.

Bijlagen:
Kadernota Vitaal Platteland Emmen
Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 17 december 2013 en de daarbij behorende stukken
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1. Aanleiding voor het voorstel
De Kadernota Vitaal Platteland Emmen 2013-2020 is opgesteld conform de uitgangspunten in de
collegebrief 2010-2014 voor het programma vitaal platteland. Dit is het vertrekpunt van de nota. Dat
betekent dat de plattelandseconomie centraal staat, met landbouw en toerisme en recreatie als dragers en
met oog voor natuur en landschap. In de nota laat een evaluatie zien dat het specifieke plattelandsbeleid
heeft geleid tot een veelheid aan initiatieven en acties, maar dat vooral ook binnen andere beleidsterreinen
er voortdurend aandacht is voor het platteland. Beschreven is dat het platteland van Emmen relatief vitaal
en er een goede balans is tussen landbouw, recreatie en toerisme, natuur en landschap. Wel zijn er
uitdagingen die het platteland uit balans zouden kunnen brengen, zoals bevolkingskrimp en veranderingen
in het plattelandsbeleid van de EU. Om die uitdagingen te kunnen beantwoorden is een overkoepelende
visie ontwikkeld en zijn speerpunten en acties benoemd. Daarbij zijn kaders gegeven voor de organisatie en
financiering en voor het vervolg.
2. Argumentatie/beoogd effect
Bij de voorbereiding van de nota zijn gesprekken gevoerd met de landbouw en er is gebruik gemaakt van
verschillende beleidsdocumenten die elk op zich ook in dialoog met de samenleving tot stand zijn gekomen.
Om het proces van interactie met de samenleving van de productie van deze Kadernota af te ronden is het
voorstel om de Kadernota en de samenvatting daarvan voor een reactie toe gezonden aan de
vertegenwoordigers van de landbouw, aan sleutelpersonen uit de toeristische sector en aan de EOP’s van de
dorpen. Hen is aangeboden desgewenst ambtelijk of bestuurlijk een toelichting te geven op het stuk.
Omdat er in deze laatste ronde geen reacties zijn binnengekomen is de Kadernota inhoudelijk niet gewijzigd.
3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
De Kadernota geeft uitvoering aan de in de collegebrief 2010-2015 aangegeven ambities voor het platteland.
4. Afstemming met externe partijen/communicatie
Er is afgestemd met vertegenwoordigers van de landbouw en met verschillende bij het platteland
betrokkenen van de provincie Drenthe. Voor andere betrokkenen is vooreerst gebruik gemaakt van
inzichten in recente documenten die in dialoog met de samenleving zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld het
Bestemmingsplan Buitengebied. De toezending voor reacties is bedoeld om de meest betrokkenen,
waaronder de EOP's, in de gelegenheid te stellen om op het concept te reageren.
5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking
In het hoofdstuk over de financiering is aangegeven welke interne en externe middelen aangesproken
kunnen worden bij het verder uitwerken van de acties. Er worden geen nieuwe middelen gevraagd.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 17 december 2013.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013, nummer: 13/1132;

besluit:

De Kadernota Vitaal Platteland 2014-2020 'Platteland in balans' vast te stellen als uitgangspunt voor het te
voeren plattelandsbeleid in de komende jaren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2014.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

