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Groningen, 30 november 2015 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

Betreft: Schriftelijke vragen Starters op het platteland 
Geachte mijnheer de voorzitter, 

Uit recent onderzoek blijkt dat op het platteland van de provincie Groningen de krimp de komende 
jaren gewoon door zal zetten. Alleen de stad Groningen en Zuidhom zullen te maken krijgen met groei 
van de bevolking. 
Hoewel de krimp als een feit moet worden aanvaard, kijkt de provincie Groningen niet werkeloos toe 
hoe de leefbaarheid op het platteland achteruit gaat. GroenLinks stelt voor in dat kader ook te kijken 
naar mogelijkheden om wonen en werken op het platteland juist voor jonge mensen aantrekkelijk te 
maken. Het is bekend dat jonge starters kunnen zorgen voor nieuwe werkgelegenheid omdat zij met 
hun initiatieven vaak heel goed aansluiten bij actuele ontwikkelingen in techniek en economie. 
Provincie en gemeenten kunnen door het scheppen van gunstige voorwaarden voor jonge starters op 
het platteland nieuwe bedrijvigheid buiten de stad Groningen stimuleren. De prijzen van woningen, 
kantoren en winkels liggen daar lager dan in de stad, waardoor voor starters het makkelijker is een 
bedrijf op te zetten. Provincie en gemeenten zouden starters tegemoet kunnen komen door het 
aanbieden van faciliteiten en ondersteuning. 

Vragen 
1. Bent u op de hoogte van de recente demografische ontwikkelingen zoals geschetst en herkent u 

zich in het geschetste beeld? Zo nee, waarom niet? 
2. Er zijn op dit moment al fondsen en regelingen om bedrijvigheid te stimuleren. Op welke wijze 

worden die op dit moment gepromoot? 
3. Wat zijn de mogelijkheden om deze fondsen en regelingen meer onder de aandacht te brengen van, 

en gericht in te zetten voor jonge ondernemers op het platteland? 
4. Bent u bereid om met gemeenten in overleg te gaan om locaties en panden te zoeken en 

beschikbaar te stellen voor bedrijfsverzamelgebouwen? Zo nee, waarom niet? 
5. Is het college bereid om te zoeken naar andere, misschien nieuwe, mogelijkheden om jonge 

mensen te steunen bij het opzetten van bedrijf es op platteland? Zo nee, waarom niet? 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie, 

met vriendelijke groeten, 

Hendri Meendering 
(Statenfractie GroenLinks) 


