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Geachte Provinciale Staten van Groningen, 

 

Op de agenda van uw Statencommissie op 22 januari 2020 staat de Voordracht en het  

Ontwerpbesluit Herprioritering wettelijke en autonome taken vanaf 2020. 

 

Met deze brief willen wij onze zorg en verbazing uitspreken over de voorgenomen bezuiniging  

op Vereniging Groninger Dorpen per 2022 voor een bedrag van € 25.000,- op jaarbasis.  

Argumentatie voor deze voorgenomen bezuiniging is ons niet bekend. En gelet op onze  

verstandhouding, waren wij hierover graag eerder als organisatie geїnformeerd. Tijdens  

recente gesprekken met zowel bestuurders als ambtenaren van de provincie is met geen  

woord over deze voorgenomen bezuiniging gesproken. In de voordracht staat dat “een aantal  

activiteiten vanuit het leefbaarheidsprogramma gefinancierd kan worden.” Deze opmerking  

wordt niet nader ingevuld en om welke activiteiten het dan gaat staat niet in de voordracht en  

is voor ons volstrekt onduidelijk. 

 

Vereniging Groninger Dorpen functioneert als een koepel van dorpshuizen en  

bewonersorganisaties, een platform waarin samenwerking tussen verschillende groepen tot  

stand gebracht wordt en een forum voor leefbaarheid. 

 

In alle contacten die wij hebben met de Provincie is tot op heden steeds bevestigd dat de  

onafhankelijke, verbindende rol en continuïteit van Vereniging Groninger Dorpen belangrijk is.  

De erkenning van deze rol door de Provincie Groningen vanuit haar opvatting over wettelijke  

en autonome taken, is belangrijk. Door structurele subsidie vanuit de Provincie is Groninger  

Dorpen een stabiele en continue factor in de ontwikkelingen op het Groningse platteland.  

 

De subsidie van de provincie is voor ons absoluut noodzakelijk om de verbindende,  

stimulerende en luisterende rollen van Groninger Dorpen voor de Groninger dorpen te kunnen 
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vervullen. Voor het uitvoeren van deze rollen kunnen wij geen facturen schrijven. Dat kan pas, 

indien uit onze rollen concrete projecten voortvloeien. Met het wegvallen van een deel van  

deze subsidie zal Groninger Dorpen zich moeten reorganiseren. Het zal gevolgen hebben voor  

de omvang van het personeel en de uit te voeren taken. Omdat de jaarlijkse subsidie van de  

Provincie Groningen de afgelopen 10 jaren niet is geїndexeerd, is er feitelijk al sprake van  

geleidelijke afname van middelen. 

 

De afgelopen jaren merken wij in de dorpen – onze leden en achterban – een toenemende  

behoefte als het gaat om het ondersteunen van initiatieven van onderop, het uitwisselen van  

ervaringen, leren van elkaar en resultaten boeken voor het dorp. De belangenorganisaties in  

dorpen en wij ervaren, dat de overheid steeds hogere verwachtingen heeft van vrijwillige  

inzet van bewoners in de vorm van onder andere visies, zorginitiatieven, dorpshuizen 

en energie/duurzaamheid. Dorpsorganisaties doen steeds vaker een beroep op ons om hen  

hierbij te ondersteunen, vooral in de voorbereidende en ontwikkelende fasen. Sommige  

dorpen kunnen daarin goed meekomen, andere dorpen minder. Wij hebben daar oog voor en  

springen daar op in. 

 

Daarbij vinden we dat  het met elkaar verbonden blijven, een belangrijke maatschappelijke  

gezamenlijke  verantwoordelijkheid is. De Groninger dorpen hebben overheden nodig die  

dienstbaar zijn aan inwoners en elkaar versterken: landelijk, provinciaal en gemeentelijk.  

Verbondenheid is – zo blijkt – bij complexe vraagstukken (energie, gaswinning, versterking,  

krimp, zorg) lastig. Dorpen, inwoners ervaren niet altijd dat zij delen in de maatschappelijke  

vooruitgang of hier invloed op kunnen uitoefenen.  

 

Het zal u duidelijk zijn dat Vereniging Groninger Dorpen graag – en dan wél met steun vanuit  

de overheden voor onze onafhankelijke rol - constructieve manieren zoekt om dorpen te  

ondersteunen met het doel de leefbaarheid op het platteland te verbeteren.  

 

We vertrouwen erop, dat u in het belang van de leefbaarheid in de dorpen in onze provincie,  

afziet van deze voorgenomen bezuiniging.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

     

  

Frans Musters      Gerda Steenhuis 

Voorzitter     Secretaris  

 

 

 

 


