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Amendement    
 

Toelichting 

Zo moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat een enkel regionaal belang (bijvoorbeeld: werkgelegenheid) 

een ander eveneens belangrijke regionale belang (zoals bijvoorbeeld leefbaarheid) onevenredig aantast. 

Aandacht voor regionale afstemming van beleid, dus. Weging van belangen en ook: betrekken van de mensen 

die de consequenties van bepaalde ontwikkelingen direct zullen merken. En dat zal dus regelmatig ook 

gemeente-overschrijdend moeten gaan plaatsvinden. 

 

Wij willen bijvoorbeeld voorkomen dat ergens een nieuw bungalowpark met 500 slaapplaatsen bijkomt om 

het toerisme te stimuleren, onder het mom dat er werkgelegenheid uit voortkomt, maar dit in werkelijkheid 

ca 5 (tijdelijke en) laagbetaalde banen oplevert, terwijl de druk op de (schaarse) wegen door 250 extra 

auto's tot stagnatie van de bereikbaarheid in de regio leidt.  

Ook om te voorkomen dat faciliteiten worden geboden aan agrarische bedrijven om gemakkelijker door te 

groeien naar bedrijfsomvang van honderden hectaren, waar slechts één of twee mensen uiteindelijk een 

baan aan over houden, dus amper werkgelegenheidseffect hebben, hoogstens eruit voortvloeiende 

verergerde milieuschade en dus een contraproductief effect hebben op regionale kwaliteiten in de vorm van 

duurzaamheid, milieu en natuur. 

 

Wat wij dus willen is een uitbreiding van de subdoelstellingen (nu 3) waar projecten van De Kop Werkt! aan 

moeten voldoen of een bijdrage aan moeten leveren, daar waar mogelijk. In de projectplannen moet wat 

ons betreft expliciet worden ingegaan op de volgende doelstellingen c.q. aspecten en dat dan ook: in 

samenhang met elkaar: 

 

1. Vanuit de wens van borging van participatie:  

Burgers in zijn geïnformeerd en geraadpleegd, daar waar nodig bovengemeentelijk.  

2. Vanuit de wens aandacht voor duurzaamheid beter te borgen: 

De ontwikkeling draagt bij aan de reductie van CO2, de leefbaarheid en natuurontwikkeling of –

waarden. 

3. Vanuit werkgelegenheid: 

Er is een duidelijk effect op de werkgelegenheid en de secundaire werkgelegenheid (uitdrukken in 

aantal banen, kwaliteit en duurzaamheid van deze banen) 

4. Vanuit mobiliteit: 

Bijdrage aan de verbetering van de infrastructuur, consequentie voor natuurontwikkeling en 

landinrichting, zijn er compensatiemogelijkheden?, wat is de bijdrage aan CO2 reductie en welke 

milieuwinst is ermee te halen?  

5. Vanuit leefbaarheid: 

Leidt het tot versterking van het vestigingsklimaat? Leidt het tot een beter voorzieningenniveau in 

de betreffende regio? 

 

Besluit 

Het document ‘Toetsingskader projecten De Kop Werkt!’ uit te breiden met subdoelstellingen die in 

samenhang ingaan op: participatie, duurzaamheid, werkgelegenheid, mobiliteit en leefbaarheid, zoals 

hierboven beschreven. 

 

  

Toetsingskader De Kop werkt! graag wat 
breder 
Wij vinden dat er binnen de programmering van De Kop Werkt! geborgd moet 

worden dat er bij alles wat gebeurt continue aandacht is voor leefbaarheid en 

duurzaamheid (dat zou de leidraad moeten zijn). 
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