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Het gebied
aan zet
VOORLOPERS
IN GEBIEDSVERANTWOORDELIJKHEID
AAN HET WOORD

GEBIEDSONTWIKKELING is de rode draad in
het Nederlandse ruimtelijk en plattelandsbeleid. Bij gebiedsontwikkeling werken overheden samen met private partners aan integrale oplossingen voor de maatschappelijke,
economische en ruimtelijke problemen die in
een bepaald gebied spelen. De nieuwe Wet
Inrichting Landelijk Gebied (WILG) gaat uit
van “decentraal wat kan, centraal wat
moet’, meer maatwerk op het platteland en
beleid dat dichter bij de burger staat. De
provincies, gemeenten en andere gebiedspartijen hebben meer zeggenschap gekregen over de ontwikkeling, de inrichting en
het beheer van het landelijk gebied. Het
gaat dan om natuur, bos, landschap, landbouw, milieu, en water, cultuurhistorie en
om wonen, werken en recreëren. Bij
gebiedsontwikkeling worden al die verschillende belangen tot één gezamenlijk resultaat samengebracht. Dat resultaat wordt
vaak vastgelegd in een gebiedsvisie en een
uitvoeringsprogramma. De regie bij de realisatie van het gebiedsgerichte beleid is met
de WILG in handen van de provincies gekomen. Zij werken daarbij samen met gemeenten, waterschappen en andere partijen in
het gebied. Een belangrijk instrument bij
gebiedsontwikkeling is publiek-private
samenwerking: een samenwerkingsverband
tussen overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven om gezamenlijk een
project te realiseren met zowel maatschappelijke als commerciële doelen.

WAT IS EEN COMMUNITY OF PRACTICE?
In een Community of Practice (CoP) hebben
verschillende deelnemers met hun eigen
praktijk zich rond hetzelfde thema georganiseerd. Ze ontwikkelen met de inbreng van
anderen hun eigen praktijk en creëren
samen generieke kennis op vraagstukken
binnen hun thema. Er zijn veel werkvormen
voor 'samen leren'. Intervisie is een bekend
voorbeeld. Bij een CoP wordt intervisie ook
gebruikt, maar het leren staat in dienst van
het gedeelde maatschappelijk doel waaraan
door deelnemers gewerkt wordt. Bij een
CoP bieden de deelnemers elkaar ook praktisch hulp. Vandaar ook de veelgebruikte
vertaling in ‘Praktijkkring’. Soms treedt de
groep ook 'als geheel' naar buiten wanneer
dat voor het bereiken van haar doelen nuttig is.

‘Er is veel bezieling in de gebieden. Daar kunnen
bestuurders meer gebruik van maken. Burgers hebben
veel kennis, ervaring van heden en verleden.
Benut lokale kennis, bijvoorbeeld op het terrein van
erfgoed. Vrijwilligers zetten zich vaak met veel bezieling voor
hun gebied in. Neem gebiedsbewoners serieus.’

HET GEBIED AAN ZET

ONDERNEMER EN OVERHEID
SAMEN STERKER
Gebiedsontwikkeling staat volop in de aandacht als methode om complexe problemen in het landelijk gebied
aan te pakken. Maar voor het vormgeven van gebiedsgericht beleid zijn regionaal en lokaal maatwerk en nieuwe
bestuurlijke verhoudingen nodig. De rollen van bewoners, ondernemers en overheid bij gebiedsontwikkeling zijn
nog niet altijd duidelijk. Wie neemt bijvoorbeeld de regie bij gebiedsontwikkeling? En waar ligt de balans tussen
zeggenschap van bewoners en ondernemers enerzijds en de positie van de overheid anderzijds. Hoe benut je de
kennis, ervaring, netwerken en ideeën van burgers en ondernemers om kansen in je gebied te realiseren?
In hun zoektocht naar een nieuwe rol in hun gebied wisselden een aantal pioniers in gebiedsgericht werken
ervaringen met elkaar uit in een “Community of Practice” (CoP). Ze deelden hun verhalen en vragen en inspireerden en coachten elkaar om ieders eigen dynamiek te versterken. De voorlopers zijn bestuurders, ambtenaren, ondernemers en adviseurs die experimenteren met gebiedsgericht beleid in hun gebied. Allen uit de praktijk van alledag en ieder met zijn eigen karakter en ambitie. En allemaal willen ze daarbij net een stapje verder
gaan dan gebruikelijk in de zeggenschap van burgers en ondernemers bij gebiedsontwikkeling en het organiseren van publiek-private samenwerking. In hun gebieden ontstaan nieuwe bestuurlijke verhoudingen voor planning en uitvoering van gebiedsontwikkeling.
“Het gebied” omvat meestal enkele gemeenten. Het gaat om Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, het
werkgebied van het Streekhuis Beerze Reusel (nu Streekhuis Kempenland) van de Regionale
ReconstructieCommissie en de Plaatselijke Groep Leader+, de ondernemende Streekorganisatie
Alblasserwaard-VijfherenLanden, het Ondernemersinitiatief Veluwe-IJsselzoom, de Plaatselijke Groep Leader+
voor Kromme Rijn en de zes districtplatforms van de Provincie Friesland.
Gebiedsgericht beleid betekent voor veel provincies en gebieden een omschakeling in de manier van werken.
Deze brochure laat zien hoe een Community of Practice bij kan dragen aan gebiedsontwikkeling en biedt aanknopingspunten om de nieuwe rollen van de verschillende gebiedspartijen vorm te geven.
De brochure is bedoeld voor al die personen en partijen die zich inzetten bij gebiedsontwikkeling: gebiedscommissies, plaatselijke groepen, gemeenten, provincies, rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en adviseurs. De Community of Practice 'Voorlopers Gebiedsverantwoordelijkheid' was een gezamenlijk initiatief van
het Netwerk Platteland, vijf voorlopergebieden en Habiforum in de periode 2005-2007.

HANS HILLEBRAND EN AB VAN LUIN
VAN HABIFORUM BLIKKEN TERUG
OP HET VOORLOPERSPROGRAMMA
“De ervaringen van de CoP Voorlopers Gebiedsverantwoordelijkheid laten zien dat
de balans tussen zeggenschap van bewoners en ondernemers enerzijds en de
positie van de overheden anderzijds, vaak doorslaat naar de overheden”, zegt
Hans Hillebrand van Habiforum, tevens initiatiefnemer van de CoP. “Binnen deze
CoP zijn dat vooral de provincies. Het sociale kapitaal en de ondernemende kracht
van bewoners en ondernemers in de gebieden worden dan onvoldoende benut.
Hierdoor worden kansen voor ontwikkeling van het gebied gemist. Vaak zie je ook
dat er dat er ook minder draagvlak bij de bewoners is.”
Ab van Luin, directeur van het praktijkprogramma van Habiforum, vult aan: “Het
sociale kapitaal is de alle kennis, ervaring, netwerken en ideeën van burgers en
ondernemers in je gebied samen. Het brengt ondernemende mensen voort die
kansen willen benutten en vormt eigenlijk de voedingsbodem om kansen in een
gebied tot wasdom te laten komen en resultaten te boeken die er toe doen. Bij
gebiedsontwikkeling gaat het om het herkennen, erkennen en benutten van de
kracht van het gebied. Deze kracht zit in heel veel dingen: in gebiedskennis, netwerken, ondernemerschap, historie, samenwerkingsverbanden, maar ook in het
gevoel van betrokkenheid of opleidingsniveau. Om dat kapitaal optimaal te benutten moet het voldoende ruimte krijgen om zich te ontplooien. Binnen de CoP
gebiedsverantwoordelijkheid hebben een aantal voorlopers op dat vlak gekeken
hoe je dat het beste voor elkaar kunt krijgen. En dat heeft mooie resultaten opgeleverd.”
Deze CoP gebiedsverantwoordelijkheid heeft het sociale kapitaal van de gebieden
nog verder versterkt, denkt Hans Hillebrand. “De deelnemers hebben elkaars kennis en ervaring vaak benut in hun eigen situatie. Op verzoek van elk gebied gaven
soms collega-voorlopers en soms het projectteam ondersteuning. De gesprekken
en discussies met gelijkgestemden gaven de deelnemers nieuwe inzichten, nieuwe netwerken en nieuwe energie om samen te werken aan nieuwe oplossingen
voor hun gebieden. Al die inspiratie is terug te vinden in de geboekte resultaten:
stevige stappen in de richting van gebiedsverantwoordelijkheid. En het kan heel
goed dat een CoP als Voorlopers Gebiedsverantwoordelijkheid niet alleen effect
heeft op de deelnemende personen en de projecten waar ze mee bezig zijn, maar
ook op de organisaties waar die personen werkzaam zijn en dus op andere projecten. Dat er een soort golf van vernieuwing optreedt, die ook op andere terreinen
doorwerkt. Dat lijkt mij een prachtig resultaat”.

‘IN DE COP HEB
IK MUNITIE
GEKREGEN OM
HET STREEKHUIS
DUIDELIJK NEER
TE ZETTEN’

ANNELIES SCHOENMAKERS
BEERZE REUSEL

“De belangrijkste opbrengst is het streekhuis”, zegt Annelies
Schoenmakers, werkzaam bij de provincie Noord-Brabant en
aangesteld als secretaris van de Regionale Reconstructiecommissie Beerze Reusel, over de resultaten van de CoP. “In de
CoP heb ik munitie gekregen om het streekhuis duidelijk neer
te kunnen zetten. We hebben zodoende een organisatie neergezet die verantwoordelijkheid kan nemen voor gebied.
Aanvankelijk heerste binnen de provincie het idee dat een
extra locatie veel gedoe geeft. Vanuit het land was er echter
veel waardering voor, daardoor is de visie van de provincie
milder geworden. De organisatievorm die er nu staat is mede
ontstaan doordat we hebben kunnen kijken in de rest van het
land.”
Het is haar in de praktijkkring opgevallen dat er veel verschillende manieren zijn waarop gebiedsontwikkeling is georganiseerd. “In Brabant gebeurt dit vooral vanuit de provincie, bij
andere gebieden vanuit de agrarische ondernemers of vanuit
de gemeente. Ik heb nu gezien hoe je gebiedsverantwoordelijkheid regelt met ondernemers. Wij hebben de neiging om
het toch weer ambtelijk te organiseren. Door de Praktijkkring
ben ik daar alert op geworden.”

De Plaatselijke Leader-Groep Beerze Reusel is een werkgroep
geworden van de Regionale ReconstructieCommissie (RRC) in
datzelfde gebied. De Plaatselijke Groep krijgt daardoor een
steviger positie en de Reconstructiecommissie verwacht een
groter mandaat voor projectbeslissingen te krijgen van de provincie. Dat samengaan maakt de verwarring in het gebied minder omdat er één commissie is die over de projectaanvragen
beslist. Deze aanpak heeft de provincie wel op een spoor
gezet naar meer gebiedsverantwoordelijkheid. De RRC heeft
inmiddels een eigen budget van 300.000 euro per jaar. En over
die grotere zeggenschap van de RRC in het gebied wordt nog
steeds gepraat. Onduidelijk is of dit vooral ambtelijk of
bestuurlijk moeilijk ligt. Zie www.streekhuis.nl

LESSEN VOOR GEMEENTEN Gemeenten zijn
als lokale overheid vaak beter in staat dan
provincies om ondernemers en private
inves¬teerders een plek te geven bij de ontwikkeling van het platteland. Voor de
gemeente gaat het vooral om zelfbewustzijn: je bent al gesprekspartner voor ondernemers. Maak daar gebruik van! Geef
ondernemers en bewoners medezeggenschap in gebiedsprocessen en mobiliseer de
energie en inzet van dit sociale kapitaal.
Maak ook goed gebruik van je eigen instrumenten voor Ruimtelijke Ordening. Benut
de samenwerking met andere gemeenten
om je uitvoerende capaciteit op een slimmer
manier te versterken. Het geeft bovendien
veel vertrouwen in de streek als je een concrete eigen gebiedsagenda hebt opgesteld,
met een eigen budget en met daarin ‘een
heldere plek’ voor burgers en ondernemers.
Met een eigen begroting kun je als de
gemeente slim cofinancieringgeld regelen uit
meerdere sectoren en met andere partijen.
Vooral voor integrale projecten zijn gebiedsfondsen aan te bevelen met budgetcombinaties van economie, sociaal-cultureel, en leefbaarheid.

‘GEEN EENZAME VECHTER’
“Als je gebied een Nationaal Landschap is geworden, ga je
nadenken over de gebiedsidentiteit,” vertelt Jan Huijgen, agrarisch ondernemer in Arkemheen-Eemland. “In de Praktijkkring is
aangekaart dat er teveel nadruk op de publieke sector lag. Dit
is nu omgedraaid.” De CoP gaf Huijgen veel ondersteuning:
“Ik vind het heerlijk om geen eenzame vechter meer te zijn, je
wordt opgenomen in een groep van soortgelijke innovatoren,
dat geeft bemoediging. Anderen nemen het voor je op. Het
risico van pionieren is dat je solistisch wordt. Voor het eerst
voelde ik me erkend. Dat ‘wij gevoel’ is belangrijk. Je kunt je
hart luchten. Je zit er als mens, gedreven en open. Door de
CoP ben ik ook anders gaan denken: meer nationaal en integraler, niet alleen in sectorbelang.”
Het netwerk dat door de praktijkkring is ontstaan probeert
Huijgen op de juiste momenten in te zetten in zijn eigen
gebied. “Op cruciale momenten heb ik mijn contacten met
mensen uit ‘voorlopers gebiedsverantwoordelijkheid’ benut.
Het heeft meer effect als mensen van buiten wat zeggen over
je gebied. Als je dat zelf doet, preek je voor eigen parochie.”

JAN HUIJGEN
ARKEMHEEN-EEMLAND

Arkemheen-Eemland is een nieuw Nationaal Landschap. De
boeren en de gemeenten in het gebied werden door de provincie Utrecht uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen.
Het ging gemeenten en boeren echter te ver dat zij niet hadden kunnen meedenken over de opzet van het programma.
Eén van de resultaten is dat boeren als grondeigenaren en
gemeenten nu meer meesturen in de nieuwe gebiedscommissie voor het Nationale Landschap. En de provincie neigt meer
naar het erkennen van maatschappelijke medeverantwoordelijkheid.

LESSEN VOOR PROVINCIES Provincies worstelen met een reputatie van geringe daadkracht en het ‘verdienen’ van vertrouwen.
Dat versterkt bij gedeputeerden vaak de
interne druk om in elk geval het maximum
aan ‘Brussels’ geld binnen te slepen.
Ambtenaren worstelen om genoeg ‘projecten’ als maatstaf voor succes. Bovendien
kent elk provinciehuis zijn eigen interne
spanningen: sectorafdelingen hebben moeite
om te gaan met een integrale gebiedsaanpak. Maar veel provincies hebben ook vragen naar buiten: hoe kunnen we gemeenten
en private sector ‘in het spel krijgen’? De
CoP identificeerde de volgende cruciale leerprocessen voor provincies:

- Provincies zijn vaak gewend om zelf als
‘speler’ in gebiedsprocessen op te treden.
Maar de regisseur staat niet zelf op het
toneel. Zoek samen met andere gebiedspartijen naar kansen. Bevorder publiek-private gebiedscommissies en versterk hun
positie met een besluitvormend mandaat.
- Succes is niet hetzelfde als ‘het hebben
van genoeg projecten’. Stel de opbouw van
gebiedscapaciteit centraal en focus minder
op het realiseren van eigen provinciale projecten.
- Ook de interne organisatie van de provincie vergt aanpassing. Het gaat om twee
cruciale leerpunten: front- en backoffice ‘in
het gelid krijgen’ én het garanderen dat de
kennis en opgedane ervaring van ambtenaren intern wordt overgedragen aan collega’s en opvolgers.

‘OPEENS KREEG
IK COLLEGA’S
DIE OOK DUWEN
EN TREKKEN AAN
SAMENWERKING’

ELLEN KOK
KROMME RIJN

“In de CoP worden dingen besproken waar je normaal niet
aan toekomt: nieuwe werkwijzen of inzichten. Zo spraken we
over het grote belang van een gezamenlijke plek in het
gebied: een streekhuis. Dan stel je vragen als: ‘waarom werkt
dit?’ Een schriftelijk verslag heeft niet hetzelfde effect als het
gesprek.” Zo vat Ellen Kok, zelfstandig ondernemer en projectmanager Focus in het Kromme Rijn gebied voor de provincie
Utrecht, haar ervaring met de praktijkkring samen. Kok putte er
vertrouwen. “Je krijgt maatjes in het traject. Bij het stimuleren
van samenwerking sta je best wel eens alleen. Dan is het heerlijk als je hoort dat anderen daar ook mee worstelen. Opeens
kreeg ik collega’s die ook duwen en trekken aan samenwerking. Dat geeft een zekere bevestiging.” Het heeft Kok ook een
nieuw netwerk gegeven: “Ik bel mensen gemakkelijker omdat
ik ze tijdens de CoP echt heb leren kennen. Het werkt drempelverlagend. Een CoP via het internet heeft minder diepgang.
Doordat je elkaar kent doen mensen ook meer hun best voor
je dan dat ze voor een vreemde doen. Ook leverde de CoP
inspiratie op: “Eén van de deelnemers is door deze manier van
vergaderen weer enthousiast geworden over zijn gebied. Ik
dacht toen: ‘zie je wel, het kan dus wel!’. Dit kost tijd, maar het
is inspirerend en stimulerend”.

In de Plaatselijke Leader-Groep Kromme Rijn werken de vier
gemeenten en maatschappelijke organisaties samen aan een
gebiedscoöperatie. De gebiedscoöperatie is een publiek-private organisatie in en van het gebied die het plattelandsprogramma voor het gebied uitvoert, ook namens de provincie.
Voorlopig wordt gestart met een stichting. De provincie
Utrecht zal – naar verwachting – de stichting contracteren als
uitvoerend orgaan. Dit zou en nieuwe aanpak in Nederland
betekenen die andere gebieden kan inspireren.

LESSEN VOOR ONDERNEMERS Ondernemers
zijn in gebiedsprocessen vaak cruciale bruggenbouwers. Niet alleen binnen de private
sector zelf, maar ook tussen overheid en
privaat. Zij bepalen vaak het ‘gezicht van
een gebied’. Het is voor de overheid belangrijk om deze trekkers te doorgronden en in
te schakelen bij gebiedsontwikkeling. Dat
geldt voor provincies én gemeenten. Maar
private trekkers worstelen altijd met hun
eigen (meestal niet betaalde) tijd. Ze ervaren dagelijks de spanning tussen de snelheid van het ondernemerschap en de veel
tragere publieke agendering van gebiedsprocessen. Daarin bepaalt de overheid de
onderwerpen en het tempo. Er is dus vaak
een uiteenlopend tijdsperspectief bij hun
achterban en bij overheden. Ook worden
ondernemers vaak gevraagd naar hun eigen
legitimiteit: ‘door wie ben je gekozen?’ of
‘wie vertegenwoordig je eigenlijk?’. En juist
daarom is de publiek-private samenwerking
zo belangrijk: de legitimering voor wat er
uiteindelijk gedaan of betaald wordt ligt in
de besluiten die gemeenteraad of
Provinciale Staten nemen. Hieruit volgt de
vraag naar een actievere rol van de raden
en de staten om vervolgens de uitvoering
meer te kunnen delegeren aan publiek-private gebiedscommissies.

WAT ZIJN DAN DE CRUCIALE LEERPROCESSEN VOOR PRIVATE TREKKERS? De private
trekkers voelen altijd de ‘spagaat’. De kunst
is dat zij de snelle gebiedsdynamiek kunnen
koppelen aan de tragere en ook vaak wisselende agenda van de overheden. Zeg maar
‘geduld oefenen’. En om uit het isolement
van hun voortrekkersrol te komen is het
belangrijk om mee te bouwen aan een
gebiedsorganisatie en dan vooral samen
met gemeenten. Om dat te doen slagen zullen ze persoonlijk moeten investeren in
bondgenoten of ‘schakels’ bij de overheid.

‘DOOR TE ZOEKEN
NAAR GEZAMENLIJKE
WAARDEN KRIJG JE
MENSEN IN BEWEGING’

SJOERD VEERMAN
ABLASSERWAARDVIJFHEERENLANDEN

“Ik kan terugkoppelen en overleggen met mensen die met
dezelfde processen bezig zijn. Iedereen loopt tegen dezelfde
dingen aan, daar kun je in je eigen gebied moeilijk over praten
omdat niemand daar dezelfde verantwoordelijkheden heeft. In
de CoP vragen we elkaar ‘is dit wel de beste oplossing?’ of:
‘waarom pak je het niet anders aan?’ Alleen die vraag zet je al
aan het denken: ja, waarom doe ik het eigenlijk zo? Je kijkt
samen kritischer naar je rol als spin in jouw web.” Dat is wat de
CoP Sjoerd J. Veerman, voorheen Landschapsplancoördinator
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en nu wethouder van
Alblasserdam, heeft opgeleverd. Veerman ligt toe: “Het woord
verandering is voor mij een essentieel begrip. In de CoP hebben we bewust of onbewust anders geacteerd. Het is een
andere manier van werken en van denken. In de groep dachten we na over hoe we de neuzen in een gebiedsproces
dezelfde kant uit kunnen krijgen. Hoe zorg je dat het belang
van de één niet de belangen van de andere verstoort? Door
te zoeken naar gezamenlijke waarden en eerst meer discussie
te laten plaatsvinden, krijg je mensen in beweging. Dan nemen
mensen verantwoordelijkheid voor hun gebied. Hierdoor zitten mensen beter in hun vel en zijn ze gelukkiger. Daarnaast
worden er echt dingen gerealiseerd. Dan is het leven toch een
feest!”.

In Alblasserwaard Vijfherenlanden is een nieuwe gebiedsorganisatie uitgewerkt met gemeenten en maatschappelijke
gebiedspartijen. Er staat nu een streekkantoor van waaruit heel
veel geïnitieerd en gecoördineerd wordt. De provincie ZuidHolland heeft zich vergaand teruggetrokken uit de uitvoering
van plattelandsontwikkeling. De provincie wordt wel gevraagd
om mee te financieren.

LESSEN VOOR ADVISEURS Adviseurs zijn
eigenlijk altijd hulpkrachten in deze gebiedsprocessen. Zij trekken soms processen, en
brengen altijd kennis en ervaringen van
elders in. Soms zijn ze gewoon ‘smeerolie’
tussen de stroeve raderen van overheden of
tussen overheid en private sector.
Adviseurs worstelen vaak met een zeker
wantrouwen bij private partners: ‘weer
iemand die geld verdient aan onze problemen’. En dat is alleen te overwinnen met
betrouwbaar partnerschap.
Voor adviseurs is het de kunst om de belangen van de opdrachtgever te koppelen aan
effectieve interventies in het gebied. Ze hebben vaak te maken met een spanning tussen het ‘klaren van de klus’ voor de
opdrachtgever (vaak de overheid) en ‘doen
wat nodig is voor een gebiedsproces’ dat
soms iets anders vraagt dan de overheid
kan bieden. Dat vraagt schakel- en makelwerk, soms lijkt het op simultaan schaken
op twee of drie heel verschillende borden.
Verder zouden adviseurs gebaad zijn bij
directere lijnen voor overleg met bestuurders. De praktijk leert dat bestuurders vaak
door hun ambtenaren worden afgeschermd.
De tijdelijkheid van de inzet van adviseurs
vraagt ook dat ze willen samenspelen met
andere ‘tijdelijke krachten’. En het vraagt
vooral dat ze vergaarde kennis en inzicht en
contacten goed ‘achterlaten’ aan hun opvolgers en aan de betrokken ambtenaren. Dat
hoeft niet altijd een rapport te zijn, het kan
ook in een afrondend gesprek zijn of een
adviestelefoontje in een later stadium.

‘VOORAL DE
PERSOONLIJKE
UITWISSELING
GEEFT MIJ
NIEUWE
INSPIRATIE’

GERARD HENDRIX
IJSSELVALEI/VELUWEZOOM

Aanvankelijk was Gerard Hendrix, zelfstandig adviseur ‘regionaal management’ in IJsselvallei/Veluwezoom terughoudend
over wat een CoP hem op zou kunnen leveren. Maar gaandeweg heeft hij gemerkt dat het heel zinnig kan zijn om met vakgenoten door te kunnen praten over gebiedsontwikkeling.
Vooral als je dat doet vanuit je eigen persoon. “Ervaring uitwisselen over hoe je in het proces zit, hoe je je opstelt en wat je
drijfveren zijn, dat gaf mij nieuwe inspiratie. Dat persoonlijke
was voor mij het leuke van de CoP”.
De aansluiting met de problematiek van de andere gebieden
was voor Hendrix wel eens lastig. “Eemland, Alblasserwaard
en Beerze Reusel waren veel verder met gebiedsontwikkeling.
Dan spelen er andere vragen. Zo ver zijn wij nog niet in
IJsselvallei/Veluwezoom. Voor een goede CoP heb je eigenlijk
mensen nodig die ongeveer in dezelfde fase van gebiedsontwikkeling zitten.”
In de IJsselvallei/Veluwezoom komt de samenwerking tussen
gemeenten en ondernemers(organisaties) nu van de grond.
De start was moeilijk. “We hadden goede ideeën over verbetering van regelgeving om gebiedsontwikkeling met ondernemers mogelijk te maken, maar daar is door de gemeente weinig mee gedaan. We zijn ons toen meer gaan richten op
samenwerking in het gebied.” De spelers en krachten in het
gebied zijn nu sterker gebundeld.
Met steun van de CoP heeft een groep van 25 mensen en
organisaties die actief zijn in het gebied zich georganiseerd.
Hoewel hun verzoek voor het vormen van een nieuw
Leadergebied door de provincie Gelderland is afgewezen, is
er toch een belangrijke dynamiek ontstaan. Hendrix licht toe:
“We werken aan een streekplatform waarin we die dynamiek
van onderop erin houden. Het gaat om concrete projecten
met enthousiaste mensen. Die manier van werken heb ik bij de
CoP geleerd.”

‘MEER ZICHT OP
HET NEMEN VAN
VERANTWOORDELIJKHEID BIJ
UITVOERING VAN
GEBIEDSTHEMA’S’

AGE KRAMER
ZUIDWEST-FRIESLAND

In de CoP heeft de provincie Friesland haar ervaring met de
gebiedsgerichte aanpak ingebracht met de hoop andere
gebieden te inspireren. Maar Age Kramer, gebiedscoördinator
in Zuidwest-Friesland, heeft ook nieuwe ideeën en inspiratie
opgedaan. Daarmee is de Friese aanpak van plattelandsprogramma’s in alle zes districten, met elk een eigen gebiedsplatform, verder versterkt. “In de CoP is regelmatig gesproken
over het stimuleren van meer gebiedsverantwoordelijkheid. Dit
onderwerp kwam in Zuidwest-Friesland ook nadrukkelijk naar
voren bij de ontwikkeling en invulling van het nieuwe gebiedskader. Door het gebiedsplatform is op bescheiden schaal aandacht gevraagd voor meer verantwoordelijkheid bij de uitvoering van een aantal thema’s. In de nieuwe periode gebiedsgericht werken 2007-2013 gaan we dat verder uitwerken.”
De uitwisseling met mensen die in andere gebieden bezig zijn
met gebiedsontwikkeling was voor Age heel verrijkend.
“Meestal ben je vooral actief in netwerken binnen je eigen
gebied. Bij de CoP merkte ik culturele verschillen. Er was een
grote diversiteit tussen de gebieden, de organisaties en ook
op het persoonlijke vlak. Omdat je wel allemaal aan hetzelfde
doel werkt is die diversiteit heel inspirerend”.

De Provincie Friesland heeft al ruim dertig jaar ervaring met
plattelandsontwikkeling. Dat resulteert nu in een gestroomlijnde organisatie. Tussen 2001 en 2006 voerde de provincie samen
met de Friese gemeenten de gebiedsgerichte aanpak in om
zo het Friese platteland een economische en sociale impuls te
geven. De provincie Friesland is verdeeld in zes LEADER-gebieden met elk hun eigen karakter. In elk gebied is een projectbureau van ‘Plattelânsprojecten’ gevestigd dat initiatieven van
burgers en organisaties in hun regio ondersteunt. Elk gebied
heeft ook een eigen gebiedsplatform, dat wordt gevormd
door bestuurders en inwoners van de betrokken gemeenten
en de provincie . Deze inwoners zijn deskundig op het terrein
van een ‘gebiedsthema’ zoals leefbaarheid en recreatie. De
gebiedsplatforms maken de gebiedskaders voor plattelandsontwikkeling (waaronder ook de LEADER-ontwikkelingsstrategie) en beoordelen de subsidieaanvragen van initiatiefnemers
en dragen deze ter goedkeuring voor bij Gedeputeerde
Staten.
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Netwerk Platteland: bindt, doet prikkelt en verrijkt
Het Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en
voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een
sterk en aantrekkelijk platteland. We brengen organisaties
met elkaar en met overheden in contact en bieden ze de
gelegenheid van elkaar te leren. Daarnaast signaleren we
nieuwe en kansrijke initiatieven voor landbouw en dorpsontwikkeling, voor natuur en sociale samenhang, voor
leefbaarheid en zeggenschap. En we stimuleren gebiedscommissies in hun werk voor het landelijk gebied.
Posbus 64, 3830 AB Leusden
t: 033-4326090
e: info@netwerkplatteland.nl
w: www.netwerkplatteland.nl

Meer informatie over praktijkkringen: De praktijkkring
'Voorlopers Gebiedsverantwoordelijkheid' is een gezamenlijk initiatief van het Netwerk Platteland en
Habiforum. Het Netwerk Platteland ondersteunt ook de
praktijkkring ‘Gemeenten in het Buitengebied’. Wilt u
meer weten of heeft u interesse in deelname of op gang
brengen van een nieuwe praktijkkring? Neem dan contact
via: info@netwerkplatteland.nl

Deze brochure laat zien hoe een Community of Practice bij kan
dragen aan gebiedsontwikkeling en biedt aanknopingspunten
om de nieuwe rollen van de verschillende gebiedspartijen
vorm te geven.
De brochure is bedoeld voor al die personen en partijen die
zich inzetten bij gebiedsontwikkeling: gebiedscommissies,
plaatselijke groepen, gemeenten, provincies, rijksoverheid,
maatschappelijke organisaties en adviseurs.

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

