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3 > Interview: Overheid stimuleert de
‘doe-democratie’
De overheid doet steeds meer een beroep op de kracht
van bewoners. Maar daarmee is de rol van de overheid niet
uitgespeeld, vinden Josien Kuiper en Simone Barel van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Ze leggen uit wat ‘overheidsparticipatie’ concreet betekent.

4 > Kort nieuws en publicaties
6 > Noaberschap nieuwe stijl in Berkelland
De gemeente Berkalland schafte alle subsidies af, inclusief
bijbehorende regels. In plaats daarvan kwam er één beperkt
gebiedsbudget voor noodzakelijke zorg en vrijwilligersinitiatieven, waar iedereen met een goed voorstel op kan
inschrijven.

8 > Streekbewoners: Zorgboeren
Vier zorgboeren vertellen hoe ze draaien en wat ze verwachten voor de toekomst, nu het pgb voor lichtere indicaties verdwijnt.

10 > Samenwerking – binnen én buiten de
eigen grenzen. Hoe Twente werkt aan
de verbinding van stad en platteland
Het begon met de Twentse Streekmarkt. Nu werkt Twente
op veel meer manieren aan het verbinden van boer en
burger. In talloze projecten en nieuwe partnerschappen,
ook (ver) over de grens.

12 > Reportage: De Energiecentrale
Minder denken en vooral (anders) doen, is de kern
gedachte van deze vervolgbijeenkomst op de
Plattelandsconferentie van 2012. Wat levert dat op?

14 > STREEK-idee NL: Etentje bij de boer
Geïnteresseerde burgers schuiven aan bij de boer, voor
een maaltijd en een goed gesprek. Daar steken beiden
wat van op!

15> STREEK-idee EU: Stadslandbouw in
Zuid-Afrika
In Kaapstad is stadslandbouw een kans voor arme stedelingen. Het levert een basisinkomen en gezond eten op,
maar ook zelfvertrouwen en meer sociale samenhang.
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Het is goed dat staatssecretaris
Dijksma eindelijk eens zegt dat
agrarisch natuurbeheer niet
meer overal kan.
Henk Kloen
Daar gaat onze natuur dichtbij huis! Uit het oogpunt van
effecieve inzet van geld kan ik me er wel iets bij voorstellen: bijzonder dieren en planten zijn gebaat bij grotere
of meer verbonden leefgebieden. Maar de burgers – en boeren! – mogen zich wel even achter de oren krabben: mogen
in grote delen van Nederland de laatste leuke slootkanten
dan wel verdwijnen? Moet ik het ommetje dan maar doen
zonder bloeiende pinksterbloemen en gele lissen? Moeten
de bijen verder vliegen als de bloeiende akkerrand in de
buurt wordt ondergeploegd? De algemene natuur maakt
het platteland leefbaar en aantrekkelijk om te recreëren.
Deze natuur voldoet niet aan de nieuwe voorwaarden van
agarisch natuurbeheer en aan de andere kant zijn de vergroeningseisen van GLB te slap om hiervoor iets te betekenen. Maar wie wil dan wel betalen voor belevingsnatuur
dichtbij huis?

De doe-democratie viert hoogtij. Burgers wachten niet meer voor elk initiatief op
medewerking van de overheid. En de overheid doet steeds meer een beroep op de
kracht van bewoners. Maar is daarmee de rol van de rijksoverheid uitgespeeld?
Nee, voorlopig niet, stellen Josien Kuiper en Simone Barel van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Overheid stimuleert de
‘doe-democratie’
Steeds vaker nemen burgers het heft in
eigen hand. Problemen lossen ze zo veel
mogelijk zelf op. Terwijl burgers zelf hun
wegen zoeken en vinden, lijkt de overheid
zelf af en toe nog wel te worstelen met haar
nieuwe rol. Want als bewoners zelf aan de
gang gaan met zorg in de eigen buurt, wat
moet de overheid dan nog? En wat moet
energiebeleid nog voorstellen als burgers
met elkaar windmolens en windenergie produceren en dat geheel onafhankelijk blijken
te kunnen? Josien Kuiper en Simone Barel
houden zich beiden bezig met dit thema
op het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. Kuiper: “De rijksoverheid ondersteunt de beweging dat
bewoners zelf het initiatief nemen om hun
leefomgeving te verbeteren. De uitgebreide
verzorgingsstaat is immers niet meer van

deze tijd en bovendien te kostbaar. Daarbij
realiseren we ons goed dat voor sommige
taken de overheid verantwoordelijk blijft.
Een leefbare woonomgeving is voor ons de
leidraad.”
Knellende regels
Dat heet dus burgerparticipatie? Barel:
“We praten tegenwoordig liever over overheidsparticipatie. De overheid doet mee
met actieve burgers. De overheid faciliteert
en denkt mee met bewoners die ideeën hebben. Je moet als overheid je zo opstellen
dat burgers zich uitgenodigd voelen en de
ruimte krijgen voor hun initiatieven. Dat is
echte overheidsparticipatie.”
Maar wat moet een overheid dan precies
doen? Kuiper: “De rijksoverheid is aan
zet op momenten dat de regels knellen.

Rob Janmaat
Henk, zit het probleem er niet in dat we tegenwoordig
voor elke bloem moeten betalen? Onlangs fietste ik door
de Ardennen. Als daar ook elke bloem in berm of slootkant
moet worden afgerekend, kan ik begrijpen dat het crisis is
in België. Wat hoort nog bij normale bedrijfsvoering? Wat
mag de samenleving verwachten als tegenprestatie voor de
inkomenstoeslagen? Is de regeling voor agrarisch natuurbeheer in jouw ogen vooral ingericht voor de basisnatuur,
vlakdekkend in het landelijk gebied van Nederland?

Michiel van Amersfoort
Mee eens, maar ik vrees dat er zo niet veel verandert: agrarisch natuurbeheer kan allang niet meer overal. de afgelopen jaren stelden de provincies in hun natuurbeheerplan al
kaders. Juist meer zeggenschap bij de gebieden kan er voor
zorgen dat doelen echt gerealiseerd worden. Agrarische
natuurverenigingen zijn prima in staat om met maatschappelijke partijen en natuurbeheerders invulling te geven aan
een duurzame landbouw, een kwalitatief agrarisch cultuurlandschap en biodiversiteit. Juist dan kun je slimme
koppelingen leggen tussen de verschillende initiatieven die
er bestaan en groei je boven de ‘basisnatuur’ uit. Laten we
hopen dat de rol voor collectieven zoals de staatsecretaris
deze benoemd meer is dan alleen het verdelen van door
Rijk en provincies vastgestelde subsidies.

U kunt de nieuwe STREEKstelling bekijken en erop reageren op
netwerkplatteland.nl/tag/streekstelling of op de LinkedIn-groep
van Netwerk Platteland.

Interview

Simone Barel (l) en Josien Kuiper, ministerie van BZK: “Burgerparticipatie? We praten tegenwoordig liever
over overheidsparticipatie. Je moet als overheid je zo opstellen dat burgers zich uitgenodigd voelen en de
ruimte krijgen voor hun initiatieven.” Foto: Geert van Duinhoven.

Dat hoeven niet altijd de formele regels te
zijn, heel vaak blijkt de beleving onjuist of
hebben mensen onvoldoende informatie.
Ze haken af omdat ze denken dat iets niet
mag. Dat is lang niet altijd het geval en dan
is het de taak van de overheid om ervoor te
zorgen dat mensen juist geïnformeerd zijn.
Daarnaast moet de overheid de regelgeving
goed afpellen en kijken waar regels aangepast of geschrapt kunnen worden. Tot slot
kunnen overheden kijken of er in de fiscale
sfeer nog mogelijkheden zijn om burgerinitiatieven te stimuleren.”
Bewonersbedrijven
Een van de concrete projecten waar het
ministerie zich mee bezighoudt, via het
Landelijk Steunpunt Aandachtswijken, is
het bewonersbedrijf. In bewonersbedrijven
nemen bewoners zelf de exploitatie van een
wooncomplex op zich. De winst investeren
ze weer in de wijk. Het moge duidelijk zijn
dat de regels rondom woningen, bedrijven
en bewoners niet naadloos passen op dit
soort initiatieven. Het ministerie kijkt
daarom in de concrete projecten Arnhem
en Leeuwarden waar het eventueel knelt en
hoe dat op te lossen is.
Barel: “In het landelijk gebied is de problematiek soms net iets anders dan in de stad.
Het programma Bevolkingsdaling focust
zich daarom op de krimpregio’s. Hoe kun je
burgerschap daar ondersteunen? Bovendien
heb je in krimpregio’s ook nog te maken
met een soort verdringingseffecten. Bijvoorbeeld in een gemeente waar een aantal
scholen dicht moest. Een van de kernen behield haar schooltje, vooral omdat daar veel
actieve burgers wonen die veel voor elkaar
krijgen. De andere kern had het nakijken.
Dat zijn wel de dilemma’s waar we nu met
elkaar voor staan. Deels los je dat op met
goede communicatie. Wat dat betreft is de
gemeente Berkelland een mooi voorbeeld.
Daar heeft de gemeente heel open en duidelijk gecommuniceerd met de bevolking dat
zij een aantal voorzieningen wil afstoten
en bewoners uitgenodigd om deze op een
alternatieve manier te behouden.”
Kuiper: “Zo vermijd je de beschuldiging dat
de zelfredzaamheid van de bewoners alleen
maar gestimuleerd wordt om te bezuinigingen. Natuurlijk, de overheidskosten
zijn belangrijk, maar zeker zo relevant is
dat er in burgers heel veel energie zit die er
vooral uitkomt als je die mensen de ruimte
geeft. En dat is wat het ministerie voor de
komende tijd het belangrijkst vindt.”
Geert van Duinhoven
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