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Geld is belangrijk, maar visie en kwaliteit is
de uitdaging
Plaatselijke Groepen kijken terug en formuleren hun ambitie voor na 2007
In de Nederlandse LEADER-gebieden is de
afgelopen jaren hard gewerkt aan leefbaarheid,
sociaal-economische ontwikkeling en innovatie.
Burgers, ondernemers en boeren konden belangrijke
stappen voorwaarts doen met hun dorp, hun bedrijf
en hun gebied. Vele projecten zagen het licht, allerlei
vormen van samenwerking werden uitgeprobeerd.
Maar hoe is dat nou precies verlopen? Gaat het in
alle gebieden even goed? Hoe groot is het succes,
en is er misschien ook iets misgegaan? Wat kan er
beter? En hoe moet het verder met
plattelandsontwikkeling als LEADER opgaat in het
algemene plattelandsbeleid?
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Het werk in de LEADERgebieden is in de afgelopen
anderhalf jaar twee keer onderzocht: Bent Adviseurs heeft
een evaluatie uitgevoerd over de periode 2001-2004 (de
zgn. 'Mid-term review', verplicht vanuit Brussel). Het LEI
heeft een verkenning gedaan naar de mogelijke rol van
LEADER in het plattelandsbeleid vanaf 2007. Als aanvulling hierop heeft het Netwerkteam alle Plaatselijke
Groepen (PG's) een zelfevaluatie aangeboden, over de
volgende thema's:
- het functioneren van de PG
- visie op het eigen gebied
- de toegevoegde waarde van de LEADER werkwijze
- hoe verder in het gebied vanaf 2007.
Van de 28 PG's hebben er 15 een zelfevaluatie gehouden.
Daarnaast hebben, voor zover bekend, twee gebieden zelf
geëvalueerd. In dit extra Netwerkbulletin presenteren we u
een samenvatting van de vijftien zelfevaluaties, aangevuld
met gegevens uit de verkenning van het LEI en de Midterm review. In vier interviews komen PG-leden aan het
woord.
De PG's zijn in de afgelopen zes jaar sterk gegroeid, in
visie op hun gebied én in de kwaliteit van hun werk. Men
staat klaar om dit verder te versterken en te verbeteren.
Dé les voor de toekomst luidt: "Geld is belangrijk, maar
geld besteden met visie en kwaliteit is de uitdaging".
1. Het functioneren van de PG's
Veel Plaatselijke Groepen kwamen langzaam op gang.
Pas toen het aantal ingediende projecten begon toe te
nemen ontwikkelde men een werkwijze die effect sorteerde in het gebied. De PG's voelen zich vaak sterk gehinderd door de LEADER bureaucratie. Toch is er veel
bereikt. Al doende is men de kracht van de LEADER werkwijze gaan inzien.
Het kostte de meeste PG's één á twee jaar om de essen-

tie van het LEADERprogramma te begrijpen en op gang
te komen. Bepalend daarbij waren:
- professionele ondersteuning. Met een goede ambtelijke secretaris kwam het proces vlotter op gang en
kreeg de PG sneller vat op de materie. PG's met weinig ondersteuning hadden vaak moeite om de beschikbare subsidies te besteden.
- Identiteit - ofwel geografische eenheid, een gedeelde
geschiedenis en een gezamenlijk sociaal en cultureel
kapitaal. Nogal wat LEADERgebieden zijn kunstmatig
tot stand gekomen op basis van het voorgeschreven
maximum van 110 inwoners per vierkante kilometer.
PG's in dergelijke gebieden hadden last van die kunstmatigheid.
- Ervaring met LEADER II of andere vormen van
gebiedsgerichte aanpak. Een traditie van samenwerking van onderop om belangrijke projecten te realiseren is een groot voordeel. Was zo'n traditie er niet dan
was de start voor een PG veel moeilijker.
Als een PG bij de beoordeling van ingediende projecten
streng was, kwam men in het begin tot weinig positief
beschikte projecten. Was men ruimhartiger dan was de

Bureaucratie
Alle PG's geven aan dat hun functioneren sterk
belemmerd wordt door de administratief-technische
programma-eisen en de bijbehorende bureaucratie.
Enerzijds vraagt LEADER om elan, initiatieven van
onderop en vernieuwing, anderzijds remt de
bureaucratie dit juist af. Verschillende veelbelovende initiatieven zijn daardoor gefrustreerd en niet tot
projecten doorgegroeid. Dit heeft zijn weerslag op
de vraag wat te doen na 2006. Sommige PG leden
vinden dat het geen zin heeft de LEADER werkwijze te continueren als er niet stevig in de bureaucratie van het programma gesneden wordt.

Evert Lassche, Provinciaal secretaris LTO Noord-Holland, Lid PG Kop van Noord-Holland en Texel

"De zaak goed afmaken en een
stevige doorstart"
"Ondanks het feit dat we geen ervaring hadden met Leader hebben we een
snelle start gemaakt; we zitten nu op zeventig goedgekeurde projecten. Er is
veel in beweging gebracht. De betrokkenheid van organisaties en de keuze
van het thema "Technologische vernieuwing en versterking van kennis " zijn
cruciaal geweest voor succes. Ook de agrarische sector heeft in dit gebied
vele vernieuwende projecten ingediend. Als Leader er niet was geweest waren
deze projecten niet doorgegaan. We hebben altijd de kwaliteit bewaakt; zowel
van het project als van de aanvrager. Een goede begeleiding van de initiatieven bleek van groot belang te zijn om tot
subsidiabele projecten te komen. Ook het proces van onderop is heel belangrijk gebleken. De Kop van Noord Holland
is sociaal en historisch gezien geen eenheid; er is geen cultuur van gezamenlijkheid en het gebied wordt niet als een
eenheid ervaren. De eilanden (Texel en Wieringen) vormen hierop een uitzondering.
Wij als Plaatselijke Groep zetten in op continuering. Ook de provincie heeft die intentie. We zoeken naar een goede
afstemming met het ILG (Investeringsfonds
Landelijk Gebied). Met het nieuwe POP programma en Leader als onderdeel daarvan
zien we goede kansen om de noodzakelijke
vernieuwing van de landbouw te stimuleren.
Schaalvergroting, verbreding en vergroening
van de landbouw blijven een belangrijke uitdaging in de Kop van Noord Holland, waar landbouw een grote rol speelt. Voor de toekomst
van het gebied is het belangrijk om een goed
evenwicht te vinden tussen duurzame ontwikkelingen in de landbouw, de visserij,
toerisme/recreatie en leefbaarheid. Van belang
is verder dat de beschikbare middelen niet
over teveel gebieden verdeeld worden. Tijdens
de Leader+ periode is er in Noord Holland
gekozen voor één Leadergebied. Hierdoor is
het mogelijk geweest de zaken in de Kop en
op Texel goed en succesvol aan te pakken".

"Aandacht voor het platteland blijft nodig! "
Martien Schumacher, Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid, lid PG De
Baronie Noord Brabant
"Ik ben nu twee jaar lid van de Plaatselijke Groep en zie dat door Leader+ goede initiatieven uit de gemeenschap van de grond komen. De bottom up werkwijze is erg
belangrijk. We werken in De Baronie nu voor de eerste keer met Leader; de projecten zijn nog schaars en er valt veel meer uit te halen. We zetten nu ook extra in op
het verwerven van projecten. Samenwerken is het sleutelbegrip voor de toekomst in
De Baronie. Er zijn hier vele partijen actief, maar deze werken teveel naast elkaar in
plaats van met elkaar. Gemeenten kunnen hierin een belangrijke coördinerende rol
spelen. Het is de uitdaging om met hen de regio op de kaart te zetten. Ik zie een
netwerk voor me van organisaties en initiatieven die met elkaar samenwerken en
daarmee de regio versterken.
Zo is bijvoorbeeld betere afstemming met de Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (SES) nodig. Geleid
door de SES overleggen overheden, werkgevers en werknemers geregeld over De Baronie, in het Regionaal Sociaal
Economisch Beraad. Ze zijn echter teveel en te eenzijdig gericht op de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De ontwikkeling van het platteland zou daar hoger op de agenda moeten staan. In dit kader is ook de samenwerking met
Breda als stad belangrijk. Ook daar liggen kansen. Onze Plaatselijke Groep heeft in een evaluatie afgesproken om
met deze partners te gaan praten om meer samenwerking van de grond te krijgen. Een actieve houding van de
Plaatselijke Groep is daarbij belangrijk. Je moet de motor voor ontwikkeling willen zijn. Dit vraagt professionele ondersteuning, en dat hebben we nu niet goed genoeg geregeld. We kunnen met Leader echt meer bereiken en meer projecten van de grond tillen."
kwaliteit van de projecten, gerelateerd aan de LEADER
normen, soms twijfelachtig. Na enige tijd kwam de projectenstroom in veel gebieden goed op gang. PG's raakten
gaandeweg vertrouwd met LEADER. Ook uitwisselingsbijeenkomsten en studiereizen (zoals naar bijvoorbeeld
Ierland) gaven inzicht in het werk. Én men boekte allerlei
successen:
- de vele, vaak zeer verschillende projecten. Veel succesvolle initiatieven waren zonder LEADER niet tot
stand gekomen.
- Bewoners zijn weer trots op hun gebied; vele projecten
versterkten het wij-gevoel en de identiteit van het
gebied.
- Er gaat meer geld naar de gebieden dan voorheen,
ondermeer door een sterk multiplier effect: Elke LEADER-Euro werd aangevuld met vier Euro cofinanciering, soms zelfs meer!
- Mensen met goede ideeën komen in beweging. Men
heeft ervaren dat meer verantwoordelijkheid in het
gebied nieuw elan losmaakt.
- De kwaliteit van het platteland is in de gebieden vast
op de agenda gekomen.
- Samenwerking tussen bestuurders en burgers in de
PG's is goed bevallen. Dat heeft bijgedragen aan het
vertrouwen in de overheid.
- Er is veel geleerd, van elkaar én van andere LEADER
gebieden en -projecten, bijvoorbeeld over hoe je
samenwerking in een gebied kan versterken.
Het LEI rapport benadrukt het belang van onderling vertrouwen tussen de PG leden. Voorzitter en (ambtelijke)
secretaris hebben hierin een sleutelrol. Maar ook de brede
kennis van PG leden over het hele gebied is belangrijk;
het helpt om boven het eigen belang uit te stijgen.
2. De toegevoegde waarde van de LEADER werkwijze
In de loop van de tijd kregen PG's steeds meer inzicht in
de LEADER werkwijze. Men is er nu op uit de kracht van
het gebied te versterken:

Ontwikkelingsplannen
Bij de start van LEADER+ zijn er in elk gebied ontwikkelingsplannen gemaakt (ook wel genoemd: ontwikkelingsstrategie, gebiedsvisie). Sommige ontwikkelingsplannen
bouwden voort op een interactief proces met bewoners
(bijvoorbeeld in oudere LEADERgebieden). In andere
gebieden is door provinciale ambtenaren op basis van
bestaande beleidsnotities een ontwikkelingsplan
geschreven. Uit de evaluaties blijkt dat de wijze waarop
zo'n plan tot stand is gekomen veel invloed heeft gehad
op de praktijk van uitvoering. PG's in gebieden met een
helder plan en een breed ondersteunde visie waren in
het voordeel. Men had inzicht in wat werkelijk belangrijk
was voor het gebied, en men had houvast bij de beoordeling van projecten.
Het LEI rapport geeft aan dat PG's meestal geen brede
discussies voeren over ontwikkelingsthema's, maar
vooral kijken naar ingediende projecten. Het ontwikkelingsplan is wel een instrument waarmee de PG op
koers kan blijven. Het helpt te voorkomen dat deelbelangen van PG leden een te grote rol gaan spelen. Uit de
zelfevaluaties blijkt dat de behoefte aan een goed ontwikkelingsplan vaak groeide met de jaren. Sommige
PG's hebben na hun zelfevaluatie een workshop gehouden om een inhaalslag te maken.
-

Identiteit: is het gebied een eenheid met een eigen
gezicht?
- Traditie van samenwerking: is men gewend om,
samenwerkend en van onderop, projecten te realiseren
of problemen op te lossen?
Een succesvolle PG versterkt deze twee zaken, soms
met kleine, soms met grote stappen.
In de praktijk deden zich vaak nog twee kwesties voor:
- Verkokering: gebieden hebben vaak allerlei platforms
en organisaties. Zorgplatforms, ondernemersverenigingen, boerenorganisaties, milieu- en natuurclubs, wel-

"Burgers en bestuurders inspireren elkaar in Leader.
De lijnen zijn kort"
Marien Bügel, architect te Oldenzijl, lid Lokale Actiegroep Het Hoogeland
Groningen
"Er waren voor de start van Leader+ al veel goede ideeën voor projecten, maar het
geld ontbrak. Leader+ was dan ook een geweldige kans, er zijn vele mooie projecten uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het herstel van de oude binnenstad van
Appingedam, herstel van diverse cultuurhistorische interessante objecten en de aanleg van fietspaden. Projecten uit het MKB hebben we tot nu toe weinig gehad. Toen
de financiële mogelijkheden van Leader beter bekend werd zag je dat mensen en
ook bijvoorbeeld adviesbureaus projecten gingen bedenken. Al met al hebben we
als LAG meer aandacht gehad voor projecten dan voor het versterken van de dynamiek in het gebied. In het vervolg zullen we daar meer aandacht voor moeten hebben.
In Het Hoogeland hebben we te maken met een sterke verkokering. Naast de
Leader LAG hebben we de Stuurgroep Noord, waarin provincie en gemeenten zitten. De inzet en werkzaamheden van
beide partijen moet beter op elkaar afgestemd worden. Het lijkt erop dat men met name in de ambtelijke hoek daar
minder voor voelt. Daarom is het voor ons heel belangrijk geweest dat zowel bestuurders als burgers en vertegenwoordigers van organisaties in de LAG zitten. In ons geval is Gedeputeerde Bleeker als LAG-voorzitter direct in
gesprek geweest met mensen en initiatiefnemers uit het gebied. We hebben veel gediscussieerd en elkaar geïnspireerd. Geregeld hebben we de muren tussen de verschillende organisaties en provinciale afdelingen overstegen.
Dat vraagt veel creativiteit van ambtenaren. Zij hebben te maken met
ingewikkelde regels, die de ontwikkeling van goede initiatieven in de
weg staan. In Het Hoogeland was het bijvoorbeeld om voor mij
duistere en bureaucratische reden moeilijk om dorpshuizen in kleine
kernen adequaat te ondersteunen. Je zou toch zeggen dat dat juist
met Leader goed moet kunnen. Ander voorbeeld: een goedgekeurd
project moet volgens de daarin aangegeven fasering uitgevoerd worden. Vaak ontstaan er vertragingen door bureaucratische oorzaken.
Voor een goed en kwaliteitsvol verloop van een project is het dan
belangrijk dat er met een nieuwe tijdsplanning gewerkt kan worden.
We hebben eigenlijk behoefte aan een gemandateerd supervisor, die
dan uitstel kan verlenen.
Ik persoonlijk, maar ook mijn LAG, hecht sterk aan voortzetting van
de Leaderwerkwijze. We hebben veel opgebouwd. Projecten van
onderop zijn belangrijk. Mensen in het gebied zien problemen en
kansen, die bestuurders niet zien! Onze Gedeputeerde Bleeker is
positief over continuering. Ook bij het Provinciaal Meerjarenplan wil
de provincie mensen uit de streek betrekken; geen bobo's maar
bevlogen mensen, die de lokale omstandigheden goed kennen en
hun nek durven uitsteken."
Binnenstad Appingedam

zijnsorganisaties, woningcorporaties, de recreatiesector - ze functioneren naast elkaar en werken vaak nauwelijks samen.
- Wantrouwen tussen overheden en het gebied. Goede
samenwerking tussen maatschappelijke partijen en
provinciale en gemeentelijke overheden ontbreekt
vaak.
Het is niet vanzelfsprekend dat een PG slaagt in het versterken van identiteit en samenwerking van onderop, en
in het opheffen van verkokering en wantrouwen. Om één
punt te noemen: tijdens de LEADER+ periode is in veel
gebieden geprobeerd een sterke relatie met de gemeenten op te bouwen. Dat is vaak moeizaam verlopen, met
weinig resultaat.

Toch hebben PG's gemerkt dat een brede, zorgvuldige
werkwijze de kracht van het gebied versterkt. PG's zijn
breed samengesteld, met vertegenwoordigers van overheden en verschillende maatschappelijke organisaties (inclusief ondernemers). Op projectniveau zijn er vaak opmerkelijke samenwerkingsverbanden ontstaan. Geregeld kwamen projecten tot stand die zowel economisch als sociaal
en cultureel interessant waren. Ervaringen met zulke projecten zijn noodzakelijk om ooit tot verdere samenwerking
en vernieuwing te komen. Door dergelijke ervaringen zijn
PG's meer en meer actief geworden in het aanjagen van
ontwikkelingen en het versterken van samenwerking. Men
wil een actieve speler zijn in het totale ontwikkelingspro-

ces van een gebied, sociaal-economisch én cultureel.
De Mid-term review bevestigt het beeld dat LEADER vooral goed scoort op het versterken van (nieuwe) samenwerking en het organiseren van lokaal draagvlak. Het LEI
meldt dat veel PG leden de toegevoegde waarde van
LEADER zien. Die waarde voor het gebied schuilt in:
- Concrete en gebiedseigen projecten, die nauw aansluiten bij problemen en behoeften van burgers en organisaties.
- Initiatieven met draagvlak onder bewoners, betrokkenheid en zelfwerkzaamheid in het gebied.
- Samenwerking en synergie tussen organisaties met
verschillende belangen.
- Door de brede samenstelling van PG's: breder en
anders denken over het gebied, het delen van kennis
en ervaring.
- Ruimte voor experimenten met onzekere uitkomst.

"Tijdens Leader+ is de basis gelegd om de Plaatselijke
Groep meer invloed te geven"
Dick van der Wouw, adviseur sociaaleconomische ontwikkeling bij Scoop (Zeeuws Instituut voor Zorg, Welzijn en
Cultuur); lid PG Midden- en Noord-Zeeland
`
"We hebben in de afgelopen Leaderperiode veel geleerd. In het begin riep iedereen
maar wat bij de beoordeling van projecten. Gaandeweg hebben we veel gedaan om
de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Nu voeren we goede en kritische gesprekken om tot een beoordeling van projecten te komen. We hebben daartoe een lijst
met beoordelingscriteria ontwikkeld, dat werkt goed en het voorkomt willekeur. Ook
het vooroverleg over projecten, meestal met initiatiefnemers erbij, draagt bij aan de
kwaliteit. Met deze werkwijze kunnen wij staan voor een gedegen en zwaarwegend advies aan GS van Zeeland.
Sinds Thorbecke is er veel gebeurd in dit land. De burger van nu is geëmancipeerd en is actief betrokken bij het vormgeven van de samenleving. Dat laten we al lang niet meer exclusief over aan bestuurders. Die kunnen overigens niet
zonder burgers; ook zij zijn afhankelijk van een goede samenwerking tussen publieke en private partijen.
Participerende burgers zijn belangrijk voor de samenleving en dus ook voor de overheid.
In die zin is het logisch voor de toekomst nog meer bevoegdheden aan een gebiedsplatform c.q. Plaatselijke Groep te
geven. Nee, geen nieuwe bestuurslaag. Het gaat erom per gebied met betrokken burgers en organisaties goede ontwikkelingsplannen te maken. Deze kaders dienen politiek vastgesteld te zijn. Daarna kan een PG met de uitvoering
aan de slag. Zij stimuleren dan dat er goede projecten komen, die passen bij de gewenste ontwikkelingen en nemen
dan ook het besluit.
Het is belangrijk dat PG-leden het gebied en de mensen goed kennen. Ze moeten ook de verschillende sectoren goed
kennen, maar niet namens organisaties in de PG zitten. PG's worden vaak gedomineerd door bijvoorbeeld de landbouworganisaties, de Recron, Kamers van Koophandel. Het is belangrijk dat er in een PG mensen zitten die economische, sociale en culturele ontwikkelingen kunnen verbinden. Bijvoorbeeld: het stimuleren van nieuw ondernemerschap
lukt veel beter als je in staat bent nieuwe maatschappelijke behoeften te signaleren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Nu denkt men bij economische stimulering te eenzijdig aan het realiseren van bedrijventerreinen. Daarmee laat
men vele kansen voor economische ontwikkeling liggen!"

3. Programmaperiode 2007-2013: PG's staan in de
startblokken
Op dit moment werken Rijk, Provincies en EU aan de
afronding van de nieuwe plattelandsbeleidskaders voor
2007-2013. Het nieuwe Plattelands Ontwikkelings
Programma (POP - incl. het vervolg van LEADER) wordt
nu uitgewerkt, het nationale Investeringsfonds Landelijk
Gebied (ILG) krijgt vorm, Provincies maken hun meerjarenplannen. De provincies krijgen een belangrijke rol in de
uitvoering van het totale plattelandsbeleid.

Voorloperproject
Samen met Habiforum heeft het Netwerkteam het project 'Voorlopers Gebiedsverantwoordelijkheid' opgezet.
In zes gebieden experimenteert men met het geven van
verantwoordelijkheid aan burgers. De deelnemers zijn
Eemland, Veluwe-IJsselvallei, Kromme Rijngebied,
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Beerze-Reusel en de
provincie Fryslân.
Elk gebied formuleert in een plan van aanpak zijn doelstellingen, hoe die te bereiken en de actuele uitdagingen
voor betrokken partijen. Men werkt in een zogenaamde
'Community of Practice': een werkvorm waarin men
intensief ervaringen uitwisselt en efficiënt van elkaar
leert - uitwisseling en leren worden centraal vanuit het
project gecoacht en ondersteund. Uiteindelijk moeten de
burgers in de betreffende gebieden komen tot nieuwe
vormen van gebiedsturing of andere vormen van
publiek-private samenwerking.

Wat staat PG's nu te doen?
-

-

-

-

kenbaar maken dat de PG door wil gaan aan provincie en gemeente
niet wachten op ambtelijke voorbereiding, of tot EU,
rijk en provincie de plannen rond hebben
het voortouw nemen voor de volgende programmaperiode
een ontwikkelingsplan maken, of tenminste bedenken
wat er in het gebied in de komende periode zou moeten gebeuren
ontwikkelingsthema's bepalen, en vaststellen hoe de
kracht van het gebied versterkt kan worden
gemeentes mobiliseren voor plattelandsontwikkeling
in het gebied - ze zijn in de afgelopen jaren teveel
aan de zijlijn gebleven
de verkokering in het gebied doorbreken en komen
tot samenwerking tussen al die verschillende
gebiedsplatforms, raden enz.
goed afronden: een feestje bouwen!

Het werk van de huidige PG's eindigt met het aflopen van
LEADER+ in 2007. Dit weerhoudt hen er echter niet van
de blik te richten op de periode na 2006 - vaak gestimuleerd door de zelfevaluaties. PG's houden discussies met
partijen in het gebied, ze nodigen gedeputeerden uit om
met hen te spreken over de toekomst. Wel speelt er bij
PG's enige angst. Vaak wordt genoemd dat ambtenaren
"zo hun eigen belangen hebben". Ook heeft het bureaucratische karakter van het werk sommigen ontmoedigd.
PG's hebben zich echter inhoudelijk zo sterk ontwikkeld
(visie) en hebben zoveel kwaliteit opgebouwd in hun werkwijze - men wil blijven meesturen. Daarbij gaat het niet om
de naam LEADER of om de eigen positie, maar om een
aanpak waarin mensen en organisaties met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor hun gebied. Vanuit deze
motivatie hebben verschillende PG's het initiatief genomen
om een ontwikkelingsplan 2007-2013 voor hun gebied te
maken.
Uit de zelfevaluaties worden de volgende lijnen voor de
toekomst duidelijk:
- Goede afstemming tussen het ontwikkelingsplan en het
provinciale plattelandsbeleid. Dat versterkt de politieke
legitimatie van het werk van een PG. Idealiter ziet de
provincie het werk van de PG als deel van haar beleid.
- Een actievere rol van gemeenten in plattelandsontwikkeling. Dat kan projectsgewijs, maar ook het afstemmen van gemeentelijke plannen en ontwikkelingsplannen biedt kansen.
- Het verder versterken van de regionale samenwerking.
PG's realiseren zich dat het werk van de verschillende
gebiedsplatforms en -commissies beter afgestemd
moet worden. Vanuit de LEADER praktijk zijn er vele
acties ondernomen om over de muren heen te kijken
en deze te slechten. PG's geven aan dat nu het
moment daar is om deze organisaties tot één gebiedsplatform te integreren.
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