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En wie weten er beter wat er leeft op het platteland, wat er nog nodig is en
wat er gedaan moet worden dan de mensen die er wonen? Hun enthousiasme,
inzet en betrokkenheid zijn van groot belang! Ik ben daarom blij met het PlattelandsParlement, dé plek bij uitstek om kennis te delen en actuele vraagstukken
te bespreken.
De thema’s die tijdens het PlattelandsParlement de revue passeren; duurzaamheid, krimp, vergrijzing en gebiedsontwikkeling, zijn belangrijke uitdagingen die
spelen op het platteland. En die snel en doortastend aangepakt moeten worden.
Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de ideeën en mogelijke oplossingen.
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Ik hoop dat de deelnemers tijdens deze dag ook veel van elkaar zullen leren.
En dat zij inspiratie opdoen voor (nieuwe) initiatieven en activiteiten. Want een
leefbaar en vitaal platteland vraagt om voortdurend onderhoud. Door u, door
ons allemaal. Ik wens u veel inspiratie toe.

In deze Werkplaats staan de vier hoofdthema’s
van het PlattelandsParlement centraal:
Veranderende bevolkingssamenstelling, Duurzame
dorpen, Decentralisatie en burgerparticipatie en
Gebieds- en Plattelandsontwikkeling. Rond ieder
thema vindt u een aantal artikelen, samen met
een korte introductie en informatie over de
workshops die rond het thema worden georganiseerd. Het programma van 10 oktober staat
op de achterzijde van dit blad.

De minister van landbouw,
natuur en voedselkwaliteit,

Meer informatie over het PlattelandsParlement
vindt u op www.plattelandsparlement.nl
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Werkplaats voor de leefomgeving

Ik vind een leefbaar en vitaal platteland waar je prettig kunt leven, werken en
recreëren belangrijk. Echter, om dat platteland leefbaar, vitaal en mooi te
houden, moeten we wel aan de slag. Sámen aan de slag, wel te verstaan,
want het platteland is van ons allemaal.

Dit nummer van Werkplaats staat geheel in het
teken van het komende PlattelandsParlement.
Sinds 2005 vindt in Nederland iedere twee jaar
een PlattelandsParlement plaats. Tijdens deze
dag kunnen bewoners van het platteland met
elkaar én met parlementariërs in diverse workshops en debatten praten over wat er leeft en
speelt op het platteland. Politici en beleidsmakers kunnen zo kennis nemen van wat er écht
gebeurt op het platteland. Plattelandsbewoners
kunnen mogelijke knelpunten direct onder de
aandacht van politici brengen. Daarnaast is het
PlattelandsParlement ook een gelegenheid om
kennis te maken met interessante mensen en
initiatieven elders uit het land. Of zoals Henk
Kieft, één van de initiatiefnemers van het
PlattelandsParlement in Nederland, het doel op
pagina 47 verwoordt: geen formeel parlement,
maar een direct gesprek tussen politici en
plattelandsbewoners.
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Achtergrond

Achtergrond

Lutz Jacobi hoefde geen seconde na te denken of ze weer naar het
PlattelandsParlement zou gaan. Dat spreekt vanzelf, voor een
woordvoerder over onder andere platteland, natuur en Wadden.
Niet dat het PvdA-Tweede Kamerlid het PlattelandsParlement nodig
heeft om plattelanders te ontmoeten. Dat regelt ze immers zelf het
hele jaar door. Maar nuttig vindt ze het wel. “Twee jaar geleden was
ik er ook bij. De moties die toen het resultaat waren van het
PlattelandsParlement, geven nu richting in mijn werk als Kamerlid.”

Op weg naar een
Puntenplan Platteland
Tekst: Marjel Neefjes, Foto: Laurens Aaij

e opvallendste motie die uit het vorige PlattelandsParlement rolde was het idee om bij politieke besluiten
niet alleen een natuurtoets en een milieutoets te doen,
maar ook een plattelandstoets. Jacobi: “We realiseren
ons niet altijd wat de consequenties voor het landelijk
gebied zijn. Of deze motie nou echt in de kamer gebracht moet
worden, weet ik niet, maar het helpt al als alle partijwoordvoerders
‘platteland’ politieke besluiten toetsen op de gevolgen voor het
platteland en dat inbrengen in de besluitvorming.”

D
“Dorpen netjes houden als er steeds
meer onverkoopbare huizen komen,
daar zal toch overheidsbemoeienis
aan te pas moeten komen.”

4

Werkplaats voor de leefomgeving

Een van de onderwerpen waar dit bijvoorbeeld bij zou helpen, is het
verschijnsel krimp, dat sinds de Krimptop van afgelopen juni op de
politieke agenda staat. “Krimp kan voor dorpen een veel groter probleem zijn dan voor de stad”, vindt Jacobi. “Als er in een dorp met een
paar honderd inwoners drie huizen staan te verkrotten, heeft dat zijn
weerslag op het hele dorp. In Het Friese Wartena vlakbij mijn woonplaats bijvoorbeeld staat sinds 2000 op een prominente plek een voormalig dorpshotel te verloederen. In een grote stad kan de gemeente
na een bepaalde tijd zo’n pand opkopen tegen een schappelijke
prijs. Daarvoor bestaat een herstructuringsfonds, maar dat is alleen
beschikbaar voor de grote steden. Plattelandsgemeenten, zeker als
ze al krimpen, hebben geen geld om dat soort panden op te kopen.
Dorpen netjes houden als er steeds meer onverkoopbare huizen
komen, daar zal toch overheidsbemoeienis aan te pas moeten komen.”

Rood, groen en blauw
Krimp is sowieso een probleem dat dorpen harder treft dan steden.
“Zolang het gemeentefonds vooral gevuld wordt op basis van inwoneraantallen, blijft de drang om zoveel mogelijk huizen te bouwen
bestaan. Ik zie steden fors bouwen, terwijl ze in dorpen op 30 kilometer afstand de huizen aan de straatstenen niet kwijt raken. Dat
moeten regio’s toch in samenwerking beter kunnen oplossen.
Bovendien zouden ook de hoeveelheid groen en water belangrijkere

criteria moeten zijn voor het gemeentefonds. Deze hebben een
belangrijke functie voor welzijn en toerisme, maar daar weegt
bijvoorbeeld de toeristenbelasting niet tegenop.”
Ook in andere opzichten is krimp een probleem, stelt Jacobi. “Er
komen minder jongeren, die bovendien allemaal werken, en er trekt
een ander type bewoners naar het platteland. Dat levert moeilijkheden op voor bijvoorbeeld mantelzorg en vrijwilligerswerk. Terwijl
sportverenigingen, die drijven op vrijwilligers, toch van levensbelang
zijn voor een levendig dorp. Ook de school is essentieel, dus wat
mij betreft moeten we de ondergrens van 23 leerlingen minder
rigide hanteren, en vooral kijken naar inhoud en kwaliteit.”

Plaatselijke belangen
Maar desondanks is het zeker geen kommer en kwel op het platteland. Er gaan ook heel veel dingen goed. Jacobi: “Je ziet overal
‘plaatselijke belangen’, betrokken bewoners die actief samenwerken.
En in het verlengde daarvan de trend om dorpsvisies op te stellen
voor vijf of tien jaar, waar gemeenten ook een geldpot aan hangen.
Helaas gaan die visies nu nog vooral over bouwen. Ik zou graag zien
dat dorpen in die visie ook bedenken hoe een gebied er uit zou moeten zien. Maar belangrijk bij het opstellen van zo’n visie is ook dat er
geen vechtrelatie is met de gemeente, maar een goede relatie.”
Al met al is er voer genoeg voor discussie op het PlattelandsParlement,
voor Jacobi een mooie aanvulling op haar andere contacten met
plattelandsbewoners. “Ik ben voortdurend bezig met bellen, mailen,
ontmoeten. Deze zomer heb ik nog een ontmoeting met de P10, het
overleg van de tien grootste plattelandsgemeenten. Al die ontmoetingen zijn samen met de moties van het PlattelandsParlement input
voor mijn Puntenplan Platteland, dat ik komend najaar hoop af te
ronden. Allemaal onderwerpen waar ik me via debatten, moties en
amendementen mee bezig wil houden de komende jaren.” •
Werkplaats voor de leefomgeving
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Achtergrond

Het Limburgs Parlement (Provinciale Staten van Limburg) lijkt
ver verwijderd van wat er speelt op het Limburgs platteland.
“De provincie is bijvoorbeeld nog nauwelijks bezig met een kleine
kernenbeleid”, zo vertelt Sjaak Sluiters, coördinator van de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL). “Terwijl de dalende bevolking
waar Limburg nu al mee te maken heeft, juist daar het eerst voelbaar wordt. Gemeenten hebben de laatste jaren belangrijke stappen
gezet, maar provincie en gemeente lijken in dat opzicht gescheiden
werelden.” De VKKL ging met het Limburgs Parlement in gesprek
om meer samenwerking en afstemming tot stand te brengen.

Werkgroepen met statenleden
zorgen voor duurzaam contact

Limburgs Parlement
meets
Limburgs platteland

Limburgse werkgroep in actie

F O T O: H EN N IE KE ER I S

F O T O: P R OV I NC I E L IM B U R G

Tekst: Florien Kuijper

inds 2006 organiseert de Vereniging van Kleine Kernen
Limburg (VKKL) een Limburgs PlattelandsParlement.
Maar een directe lijn tussen platteland en politiek is
nog geen structurele lijn. Ondanks positieve reacties
komen initiatieven vaak moeizaam van de grond.
“We hebben bijvoorbeeld al sinds jaren een sterke behoefte aan
een steunpunt voor de vrijwilligers die onze gemeenschapsaccommodaties in de lucht houden”, vertelt coördinator Sjaak Sluiters.
“Na het PlattelandsParlement van 2006 heeft een extern bureau
in opdracht van de provincie een haalbaarheidsstudie gedaan,
maar daarna bleven de aanbevelingen hangen bij de provincie.”

S

Structurele overlegvorm

Sjaak Sluiters
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Peter van Horen

De VKKL vond in Peter van Horen, lid van het Limburgs Parlement
voor het CDA, een bevlogen ambassadeur om plattelandskernen
meer op de provinciale kaart te zetten. Samen zochten zij naar een
structurele overlegvorm. Het resultaat is een contactwerkgroep rond
actuele thema’s als ruimtelijk beleid, demografie en ondersteuning
van gemeenschapsaccommodaties. Deze werkgroep houdt zich
vooral bezig met de ‘Agenda Kleine kernen 2020’, waarin het leef-

baarheidsbeleid van kleine kernen, gemeenten en provincie besproken
wordt. Naast Van Horen zit er ook van alle andere politieke partijen
uit het Limburgs Parlement een vertegenwoordiger in deze groep.
Voor de uitwerking van het Steunpunt Gemeenschapsaccommodaties
Limburg is een aparte werkgroep geformeerd, met vertegenwoordigers van dorpsraden, gemeenschapshuizen, gemeenten en provincie.

Van Horen: “We hebben
geprobeerd statenleden
te prikkelen door in de
thema’s uitdrukkelijk
de rol van de provincie
aan de orde te stellen.”
Werkplaats voor de leefomgeving
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Vier deelnemers

Sluiters: “Door meer en
direct contact binnen
de provincie krijgt het
steunpunt gemeenschapsaccommodaties Limburg
eindelijk handen en
voeten.”

Werkgroepen en PlattelandsParlement, beide voortgekomen uit
de behoefte aan meer contact, blijken elkaar goed aan te vullen.
De thema’s van beide werkgroepen kwamen in grote lijnen overeen
met de onderwerpen die op het tweede Limburgse PlattelandsParlement in oktober 2008 breed besproken werden. De provincie
was goed vertegenwoordigd. Van Horen, die meedacht over de
opzet: “We hebben geprobeerd statenleden te prikkelen door in de
thema’s uitdrukkelijk de rol van de provincie aan de orde te stellen,
bijvoorbeeld door het thema ‘Heeft de provincie wel een leefbaarheidsbeleid?’ op de agenda te zetten. Verder heb ik natuurlijk mijn
persoonlijke contacten kunnen gebruiken. Ook een tactisch tijdstip
hielp mee, direct ná een vergadering op locatie in het gemeenschapshuis in Helden-Beringe. Want de goede wil is er wel, maar agenda’s
zijn overvol. Door slimme planning, ook van de werkgroepen, maak
je het mensen makkelijk.” Ná het PlattelandsParlement namen de
werkgroepen de aanbevelingen mee. Zo geven beide initiatieven
elkaar een slinger.

Eindelijk handen en voeten

Limburgs PlattelandsParlement, oktober 2008

De werkgroepen hebben resultaat: men weet elkaar beter te vinden.
Dat leidt tot een betere afstemming en projecten die eindelijk van de
grond komen. Van Horen: “We werken bijvoorbeeld aan een centraal
informatiepunt voor dorpsraden en bewonersgroepen die een project
van de grond willen tillen. Nu hebben die te maken met zowel een
provinciaal als een gemeenteloket. Er komt binnenkort één overzichtelijk pakket op cd-rom, zodat mensen makkelijker kunnen vinden
wat ze nodig hebben en waar ze moeten zijn. De toezegging vanuit
de provincie is er al.” Sluiters: “Door meer en direct contact binnen
de provincie krijgt het Steunpunt Gemeenschapsaccommodaties
Limburg eindelijk handen en voeten. We zijn nu een eind op dreef
met de subsidieaanvraag en hopen dat het steunpunt eind dit jaar
eindelijk echt wordt opgericht.”
Van Horen: “De VKKL heeft binnen de provincie Limburg erkenning
en waardering gekregen. Een groot winstpunt is dat kleine kernen en
de provincie elkaar beter weten te vinden. Juist bij actuele thema’s
als bevolkingskrimp of de inrichting van het landelijk gebied moet je
in gesprek met de mensen die er concreet mee te maken krijgen.
Ik ben blij dat ik dat mede kan initiëren.” •
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Goede aanvulling

Wat wilt u in de Tweede Kamer aan de orde stellen? We vroegen het vier
deelnemers aan het vorige PlattelandsParlement. Als eerste aan het woord:
Marieke Schoonderwoerd, tot voor kort werkzaam bij Landschap Overijssel.

Marieke Schoonderwoerd:

‘Bewoners weten zelf heel goed wat
hun landschap mooi en eigen maakt’
“

at maakt uw landschap nu zo mooi?
Dat vragen we graag
aan bewoners.
Die weten over het
algemeen heel goed wat de kracht van hun
omgeving is. Landschap Overijssel zet bij
diverse projecten werkgroepen op waarin
bewoners nadenken over wat bijzonder is
aan hun landschap. In 2004 zijn we daarmee begonnen in polder Mastenbroek,
in het kader van project ‘Streekeigen huis
en erf’. Bewoners kwamen met concrete
aanbevelingen om het eigene te versterken,
die we ook hebben uitgevoerd. We hebben
ondermeer obstakels in de weidse polder
weggehaald en boerenerven opgeknapt.

W

Op oude erven zijn opnieuw boomgaarden
aangeplant; op erven uit de tijd van de ruilverkaveling zijn de kenmerkende dichte
boomsingels teruggebracht. Zo krijg je
verschillende tijdslagen in het landschap.
In de loop van het project droegen de
leden van de werkgroep hun toenemende
enthousiasme actief over op andere
Mastenbroekers. Het grote draagvlak heeft
het project tot een succes gemaakt.

te financieren en constructief mee te denken over benodigde vergunningen. Verder
vraagt deze manier van werken om flexibiliteit. Je hebt overal te maken met heel verschillende partijen en ‘culturen’, wat in het
ene gebied werkt, hoeft dat ergens anders
niet te doen. Daarom is mijn aanbeveling
voor politici op het PlattelandsParlement:
Vertrouw op de kracht van lokale partijen bij
de inrichting van hun eigen landschap.” •

Wat het rijk kan doen? Vooral niet te veel
kaders stellen. De rol van de provincie en
het rijk zie ik vooral in het beschikbaar
stellen van subsidies, als extra stimulans
om gemeenten over de streep te trekken.
Die willen we meekrijgen om de uitvoering

Het boekje: ‘Streekeigen huis en erf:
Polder Mastenbroek’ kunt u bekijken
op www.oversticht.nl. Informatie over
andere projecten in Overijssel vindt u
op www.landschapoverijssel.nl
Werkplaats voor de leefomgeving
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Esther de Lange (34) zit sinds 2007 voor het CDA in het Europees
Parlement en is lid van de Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling. In Brussel praat zij mee over hoe plattelandsbeleid er
nu en in de toekomst uit moet zien. “We moeten onze karakteristieke
landschappen behouden en wel op zo’n manier dat je er fijn kunt
wonen én een boterham kunt verdienen.”

Europarlementariër Esther de Lange

Met laarzen aan op de
bres voor platteland
Tekst: Marije Wenneke, Foto: Dirk Hol

iemand kan Esther de Lange ervan betichten dat ze
niet betrokken is bij het Nederlandse platteland. Van
Roermond tot Leek en van Nigtevegt tot Zutphen
spreekt De Lange op bijeenkomsten en bezoekt ze
plattelandsprojecten. Voor een trek(ker)tocht langs
jonge boeren leerde ze zelfs trekkerrijden. “Ik heb laarzen achterin
de auto staan en probeer ze minstens één keer per week aan te
trekken”, vertelt ze. “Ik wil zelf zien wat er speelt op het platteland.
Hoe kan dat beter dan midden in het weiland?”

N

Plattelandsbeleid

“Ik heb laarzen achterin de auto staan
en probeer ze minstens één keer per
week aan te trekken. Ik wil zelf zien
wat er speelt op het platteland. Hoe kan
dat beter dan midden in het weiland?”

De Langes betrokkenheid en inzet zijn niet onopgemerkt gebleven in
den lande. In juni werd ze met 43.000 voorkeursstemmen herkozen
als Europarlementariër. Ze legt uit hoe het huidige plattelandsbeleid
van de EU eruit ziet. “Het beleid bestaat eigenlijk uit drie lagen: de
eerste laag staat dichtbij het boerenbedrijf en wil het ondernemerschap versterken. De tweede laag draait om landbouw en milieumaatregelen. Duurzaam beheer van akkerranden bijvoorbeeld. De
laatste laag betreft maatregelen in brede zin: de aanleg van een fietspad of infocentrum op het platteland of de restauratie van een schaapskooi.” Daarnaast zijn er nog de Leader+-projecten: kleinschalige
projecten die vaak vanuit de gemeenschap zelf worden geïnitieerd.
“Mooie projecten, zoals het openhouden van een buitenzwembad.
Het lijkt heel weinig, maar is voor de leefbaarheid heel belangrijk.”
De EU heeft in de begrotingsperiode 2007-2013 90,8 miljard euro
voor het platteland gereserveerd. Voor ons land betekent dat ongeveer 70 miljoen euro per jaar. Nederland legt daar nog eens eenzelfde bedrag per jaar bij. De Lange wijst erop dat dit geld echt voor
het platteland is bestemd, voor landbouw is er een andere pot.

Maatschappelijke diensten
Het Europese landbouwbeleid is van oudsher gericht op productie
en marktregulering, terwijl plattelandsbeleid draait om verbetering
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van structuur, milieu en leefkwaliteit. Landbouw- en plattelandsbeleid
gaan echter steeds meer door elkaar lopen, aldus de Europarlementariër. “Het instandhouden van de unieke karakteristieke landschappen in Nederland is heel belangrijk”, stelt ze. “Maar deze lopen gevaar
te verrommelen of te worden volgebouwd. Vaak komt dit doordat
boeren wegtrekken. Als je dit kunt voorkomen en boeren kunt laten
zorgen voor de instandhouding van het landschap en misschien wat
recreatie, dan moet je dat belonen.” Vergoeding van maatschappelijke diensten ziet De Lange als de toekomst. Evenals de noodzaak
om vanuit Brussel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. “Klimaatverandering, bio-energie, de leegloop van het platteland”, somt ze op.
“Daarbij kijk ik naar het platteland in heel Europa. De subsidiepot is
niet onuitputtelijk, dus dat geld moet wel naar projecten die echt zin
hebben.”

Koesteren
Het Europese plattelandsbeleid is zo ingericht dat lidstaten veel
speelruimte hebben om subsidiegeld te gebruiken voor wat zij belangrijk vinden. Een goede zaak, vindt De Lange. “Het platteland is
heel divers. De diversiteit van landschappen moeten we koesteren.
Daarom moeten we vanuit Europa geen eenheidsworst naar beneden
gooien. Het plattelandsbeleid is een soort keuzemenu, waar elke lidstaat uit kan halen wat hij nodig heeft.” Ze verwacht niet dat daar in
de nieuwe beleidsperiode, die in 2013 van start gaat, verandering in
komt. “Wel hoop ik dat er specifiek wordt gekeken naar leegloop van
en vergrijzing op het platteland. Nu al zie je dat in sommige gebieden,
maar over tien jaar gebeurt dat in veel meer regio’s in Europa.”
De druk op het platteland is groot, vooral in het kleine Nederland
met zijn vele inwoners. “We moeten er daarom op toezien dat het
platteland behouden en vooral ook leefbaar blijft. Het is mooi dat
daar vanuit de bevolking, bijvoorbeeld door middel van het PlattelandsParlement, over wordt meegedacht.” •
Werkplaats voor de leefomgeving
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Vier deelnemers

Duurzame dorpen

Waarom heeft het dorp als duurzame onderneming de toekomst?
Een dorp dat voorziet in de eigen energiebehoefte, door middel van wind-,
zonne- en biomassa-energie. Dat de eigen afvalstroom grotendeels zelf verwerkt.
Dat eigen verenigingssubsidies werft en verdeelt en zichzelf vermarkt. Een dorp
waarin zzp-ers, ondernemers en boeren samen nieuwe producten en diensten
ontwikkelen. Dat kan voorzien in kinderopvang en begeleiding en zorg voor wie
dat nodig hebben. Een ambitieus plan, maar als er ergens gemeenschappen zijn
die dit waar kunnen maken dan zijn het dorpen. De voorbeelden uit de workshops
geven richtingen voor eerste stappen.

Wat wilt u in de Tweede Kamer aan de orde stellen? We vroegen het vier
deelnemers aan het vorige PlattelandsParlement. Als tweede aan het woord:
Bonne Buls, projectsecretaris van Stichting de Berkelzomp.

Bonne Buls:

FOTO: ARIE KAAK

Thema 2009:

Duurzame
dorpen

‘Timmer potjes voor plattelandsontwikkeling
minder dicht met regels’
“

tichting de Berkelzomp
organiseert vaartochten over
de Berkel, met traditionele
‘zompen’, kleine platbodemschepen waarmee vroeger de
handelsvaart tussen Zutphen en Duitsland
werd onderhouden. Momenteel zoeken we
naar een onderkomen voor een nieuw botenhuis met ontvangstruimte in Lochem.
De historische vereniging van Eibergen
tipte ons dat het huisje van de laatste
zompenschipper van de Berkel in delen
bewaard is gebleven. In het kader van de
herinrichting van het landelijk gebied is het
in Eibergen een aantal jaar geleden afgebroken, onder voorwaarde dat het aan de
Berkel herbouwd zou worden. Wat zou

S
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mooier zijn dan dat huisje opnieuw in
gebruik te nemen voor de zompenvaart?
Geld is niet het probleem. Toch is het een
moeizaam proces. Overleg gaat vooral over
de vraag uit welk potje het geld moet komen.
Er zijn zoveel potjes: voor natuur en water,
voor recreatie en toerisme, voor natuurbeheer. De grenzen zijn lang niet altijd
duidelijk. Het is eindeloos passen en meten
om zo’n klein, concreet project als ons
botenhuis zó te omschrijven dat het binnen
een bepaald potje past. Allemaal hebben
ze strakke kaders waaraan projecten
moeten voldoen. Bovendien veranderen die
ook nog eens jaarlijks omdat beleidsspeerpunten veranderen. Het Plattelandshuis

adviseert ons, maar het initiatief ligt bij ons.
Wij werken met vrijwilligers, voor wie
beleidszaken en budgetten een ondoorzichtige materie zijn. Het kost daarom veel
tijd, energie én plezier.
Ik vind het mooi dat er geld beschikbaar is
voor plattelandsontwikkeling. Maar ik zou
aan de provinciale politiek en ook aan de
Tweede Kamer mee willen geven: timmer
die budgetten minder dicht met regels.
Het gaat allemaal over hetzelfde, alleen
de nadruk verschilt. Het is jammer als alle
creativiteit op het platteland opgaat aan het
inventief formuleren van projectplannen!” •

Peter Polder, programmaleider van PeakOil Nederland, geeft tijdens
het PlattelandsParlement een korte inleiding op de workshops. Hij
laat zien hoe de voorraad conventionele energie snel zal terug lopen
en gaat in op wat dat betekent voor het landelijk gebied. Daarna
kunt u over het onderwerp meepraten in de volgende workshops.

Workshop 3
Zelf energie opwekken en verkopen

Workshop 1
Transition Towns:
Werken aan een duurzamer dorp

Tijdens iedere workshop kunnen de deelnemers vragen stellen en
hun eigen ervaringen inbrengen. Aan einde van iedere sessie maken
we een inventarisatie van de onderwerpen die de deelnemers met
kamerleden willen bespreken. Tijdens de middagworkshops gaan
we met kamerleden in gesprek over hoe we tot oplossingen kunnen
komen.

Paul Hendriksen van Transition Towns laat zien hoe bewoners van
een aantal dorpen rondom Deventer zelf het initiatief nemen om hun
omgeving duurzamer te maken.

Een bestuurslid van de coöperatieve vereniging Noorderwind laat
zien hoe deze vereniging van particulieren zelf windmolens neerzet
en exploitereert.

Workshop 2
Zelf de baas over je energie
Sicco Boorsma, projectleider Duurzame Wadden, laat zien hoe
bewoners van de waddeneilanden zelf hun eigen lokale energiemaatschappij hebben opgericht. Samen met een lid van het
energieteam Ameland spreekt hij hierover.

Werkplaats voor de leefomgeving
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De dorpen lopen leeg en de leefbaarheid wordt minder. Het is een
veel gehoorde klacht in dorpen op het platteland. “In Hoenderloo is
het niet anders”, vertelt Jan Harmsen, voorzitter van de Dorpsraad
Hoenderloo. “Enkele jaren geleden was het hard nodig om starterswoningen te bouwen. Plannen van de gemeente zagen veel bewoners
niet zitten. De gemeente vond dat wij dan zelf maar met goede
plannen moesten komen. En dat hebben we als dorpsraad gedaan.”
De jongeren, als uiteindelijke doelgroep, werden actief in dat proces
betrokken. De plannen zijn inmiddels goedgekeurd, en wachten op
uitvoering.

Hoenderloo groeit
op eigen wijze
Tekst: Sebastiaan Verkade; Foto: Rainier Isendam

e dorpsraad nam duurzaamheid als een belangrijk
uitgangspunt. Het project ging niet voor niets van
start onder de projectnaam ‘Hoenderloo, Duurzaam
Dorp op de Veluwe’. Dat duurzame aspect heeft niet
alleen te maken met energiezuinig bouwen, maar ook
met een gezonde leeftijdsopbouw in het dorp. De dorpsraad betrekt
de jongeren daarom actief bij de plannen. “Duurzaamheid bestaat
voor ons uit milieu, omgeving én toekomst”, licht Harmsen toe.
De woningen zijn zo ontworpen dat ze in het landschap passen
en ook zo efficiënt mogelijk met energie omgaan. Onlangs is een
ontwerpatelier uitgeschreven. Onder leiding van het Gelders
Genootschap hebben jonge architecten, landschapsarchitecten
en bewoners in twee groepen schetsen gemaakt van duurzame
woningen. Deskundigen van de gemeente, provincie en Gelderse
Milieufederatie ondersteunden de groepen. Het winnende concept,
unaniem door de jongeren gekozen, bestaat uit heidewoningen
die deels zijn ingebouwd in een heuvel en daardoor aan het zicht
worden ontrokken. Harmsen: “Het past in het landschap, je hebt
minder lichtvervuiling en minder warmteverlies.”
Een slim systeem garandeert dat de woningen beschikbaar blijven
voor ‘eigen’ jongeren. “Jongeren kopen de woningen, maar moeten
deze bij verkoop opnieuw aan de vereniging verkopen”, legt
Harmsen uit. “De helft van de overwaarde gaat naar de eigenaar,
de andere helft naar de vereniging. Alleen als je lid bent van deze

D

Fotomontage van de winnende heidewoningen
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vereniging heb je kans om het vrijkomende huis te kopen. En lid
worden kan alleen als je tien jaar in Hoenderloo woont.”

Dorpsvisie
“De plannen zijn nu goedgekeurd, maar daar hebben we hulp bij
gehad”, vertelt Harmsen. “Bijna drie jaar geleden woonden we als
dorpsraad de conferentie ‘Dorpen groeien op eigen wijze’ bij, een
initiatief van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland, het Gelders
Genootschap, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de
Gelderse Milieufederatie. Doel van dit initiatief is om dorpsbewoners
zelf een toekomstplan te laten maken dat past bij de identiteit van
het dorp, de eigen cultuurhistorie en het landschap. Door de lokale
bevolking te betrekken creëer je niet alleen draagvlak, maar kun je
ook gebruik maken van de lokale dorpskennis. Daarnaast worden
lokale wensen en ideeën in het plan verwerkt. Door ons hierbij aan
te sluiten kregen we toegang tot veel kennis en knowhow en een
enorme ondersteuning. Ook hebben we de Hoenderloo Ontwikkelings Maatschappij (HOM) opgericht, waarmee we toekomstplannen
hebben gemaakt. Aan zo’n plan gaat een analyse van sterke en
zwakke punten van het dorp vooraf, om te beslissen wat wel en niet
ontwikkeld wordt. Deze plannen worden vervolgens vastgelegd in
een dorpsvisie. Als die als structuurvisie wordt goedgekeurd, is het
mogelijk de plannen uit te voeren.”

Toekomstplannen
Harmsen heeft goede hoop. “Het is een langdurig proces, maar
dan heb je ook wat. De gemeente ondersteunt ons, de provincie,
Landschapsbeheer Gelderland, Milieufederatie Gelderland en nog
vele anderen. Dan kan het niet misgaan.” Er zijn ook diverse andere
toekomstplannen. Zo wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een
duurzame vorm van energie voor het gehele dorp. Op dit moment
vindt er een scan plaats, gesubsidieerd door Senternovem, de
gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland. Eén van de mogelijkheden is het produceren van energie op basis van biomassa,
waarmee een deel of zelfs het gehele dorp kan worden voorzien.
Uit de verkoop van het surplus zouden sociale voorzieningen in het
dorp kunnen worden gebouwd, zoals een sporthal of kinderopvang.
Maar dat is nog toekomstmuziek.
Vijf dorpen – Hellouw, Keijenborg, Speuld, Nieuw-Dijk en Hoenderloo – hebben zich nu aangesloten bij Dorpen Groeien op Eigen
Wijze. Harmsen heeft maar één tip: “Doe alles in breed overleg.
In het begin gaat het wat langzamer, maar op de lange termijn heb
je veel minder hobbels.” •

Werkplaats voor de leefomgeving
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Dankzij het pionierswerk van Rob Hopkins en talloze
vrijwilligers, is het Engelse dorp Totnes tegenwoordig
hét voorbeeld van lokale weerbaarheid tegen oliecrises
en klimaatverandering. Het is nu een van de vele
Transition Towns, waarin projecten worden opgezet
gericht op de lokale gemeenschap en economie.

Rob Hopkins, initiatiefnemer
van Totnes Transition Town:

‘Pak dingen op waar
mensen passie voor voelen’
oe kunnen we prettig leven als we weten dat onze
levensstijl leidt tot stijgende olieprijzen en klimaatverandering?” Dat was de vraag waarmee Rob
Hopkins in 2006 samen met andere bewoners van
Totnes begon na te denken over hoe je omgaat met
wereldwijde bedreigingen op lokaal niveau van een dorp. Drie jaar
later is Hopkins de voortrekker van een internationale beweging,
Transition Towns, met tweehonderd formele projecten en zo’n
duizend in beginfase. Hopkins blogt samen met anderen elke dag
op transitionculture.org over hoe het gaat met lokale projecten als
de Lewes Pound of de kippenkas die hij in Totnes bouwde.

H

“

“Het gaat om het opbouwen van weerbaarheid”, stelt Hopkins. “Je
moet zoeken naar kansen die een dorp of stad heeft om schokken
van buiten te weerstaan, schokken van stijgende olieprijzen, klimaatverandering. Iedereen maakt deel uit van dat proces, en dat moet
gebaseerd zijn op het stellen van de juiste vragen.” Dat betekent
volgens Hopkins dat je bijvoorbeeld de klimaatverandering niet ziet
als een ramp maar als een kans. De filosofie van Hopkins is zorgen
dat combinaties van mensen of dingen tot een meerwaarde leiden.
Dat is experimenteren. Neem zijn kippenkas. Die is gebaseerd op
het idee dat kippen warmte genereren, elke kip is 15 Watt, en dat
de kippenstront zorgt voor bemesting. Het feit dat vier volwassen
kippen slechts de warmte genereren van een gloeilamp van 60 Watt
en dat de ammoniak in de kippenmest slecht is voor planten, vormt
een uitdaging om het beter te doen. Via het blog betrekt Hopkins
mensen bij dit experiment, en zorgt zo voor kennisuitwisseling.

Naar een Transition Town
in twaalf stappen:
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richt een stuurgroep op
zorg voor bewustwording in je woonplaats
leg het fundament
organiseer een Grote Lancering
vorm werkgroepen
gebruik Open Space
laat zien wat je wilt
faciliteer de Grote Herscholing
bouw bruggen naar het lokale bestuur
betrek de ouderen
laat het gaan waar het gaat
zet een Minder Energie Plan op

Hoe start je zo’n project? “Het begint met het stellen van de juiste
vragen”, antwoordt Hopkins op die vraag. “Het gaat om hoofd – het
begrijpen van de uitdagingen – hart – de psychologie van de verandering – en handen – wat doen we? Maar vooral is het luisteren
naar wat mensen willen. Pak dingen op waar mensen passie voor
voelen.” •
Meer informatie:
Totnes: www.totnes.transitionnetwork.org
Transition Network: www.transitiontowns.org
Nederland: www.transitiontowns.nl
Rob Hopkins blogt op www.transitionculture.org

Overal anders
F O T O: DAV E L AN S L EY
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blijft en meer mensen ervan kunnen genieten. Totnes heeft ook zijn
eigen Totnes Pound, een betaalmiddel dat alleen in Totnes uitgegeven kan worden, en waarmee Hopkins hoopt de lokale economie
te stimuleren. Daarnaast zijn er zo’n tien groepen mensen actief
rond thema’s als voedsel, economie, onderwijs, energie, kunst,
bestuur en transport. Bijzonder is dat er niet alleen op deze manier
gewerkt wordt aan de losse projecten, maar ook aan de algehele
organisatie van Totnes als Transition Town. Telkens gaat het om de
basisvraag hoe je Totnes weerbaar maakt en meer zelfvoorzienend,
hoe je kosten bespaart, hoe je lokale samenwerking organiseert en
versterkt en zo de hele gemeenschap bij alle projecten betrekt.
Want het moet van de gemeenschap komen. Kennis en omstandigheden zijn overal verschillend. Het concept Transition Town levert
daarom geen blauwdruk. “Het is belangrijk dat Transition Towns er
overal in de wereld anders uitziet”, aldus Hopkins.

Zo gaat het ook in Totnes. Daar lopen nu zo’n twintig projecten,
zoals het Garden Share Scheme waarbij ouderen hun grote tuinen
openstellen voor jongeren zonder tuin, zodat de tuin onderhouden

Rob Hopkins, Het Transitie handboek –
Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht.
Jan van Arkel, ISBN 9062244850. 17,50 euro
Werkplaats voor de leefomgeving

17

Duurzame dorpen

Duurzame dorpen

Ameland wil in de nabije toekomst zijn eigen duurzame energie
gaan produceren. Daartoe is in maart 2009 de Amelander Energie
Coöperatie opgezet. Het is een stap in de richting van de klimaatneutrale wadden, een ambitie die in 2020 gerealiseerd moet zijn.
Maar voor Amelanders is het vooral een manier om niet afhankelijk
te zijn van ‘de wal’.

Ameland klimaatneutraal
Tekst: Koen Moons

n 2020 geheel klimaatneutraal, dat is de ambitie die de vier
Friese Waddeneilanden hebben uitgesproken. De provincie
ondersteunt het initiatief met een startsubsidie van 35.000 euro.
“Maar de eilanders moeten het verder zelf voor elkaar krijgen”,
zegt projectleider Sicco Boorsma van 3PEnergie uit Dokkum.
Elk eiland heeft een Duurzame Energie Team (DET). “Dat zijn vrijwilligers van het eiland die zelf gaan nadenken hoe ze dat willen
aanpakken”, legt Boorsma uit. “Ik ondersteun ze daarbij, maar het is
belangrijk dat de ideeën van de eilanders zelf komen. In een stuurgroep worden vervolgens ervaringen van alle eilanden gedeeld.”
Eén van deze eilanders is Johan Kiewiet, voorzitter van het bestuur
van de Amelander Energie Coöperatie (AEC) en lid van het Duurzame Energieteam van Ameland als. “Ze hebben mij vast gevraagd
omdat ik al zonnepanelen op mijn dak had”, vermoedt Kiewiet. “De
gemeente had verder vooral installateurs, aannemers en partijen als
Staatsbosbeheer gevraagd.” Het energieteam van Ameland werd
uitgenodigd om met een delegatie van de provincie mee te gaan
naar Samsö, een Deens eiland dat al helemaal CO2-neutraal is.
“Daar heb ik onder andere geleerd dat een coöperatie heel goed
werkt”, zegt Kiewiet. “Op die manier worden andere mensen van
het eiland erbij betrokken en zien ze het nut ervan in.” Bij thuiskomst
ontdekte Kiewiet dat Texel al bezig was met het opzetten van een
energiecoöperatie. “Toen dacht ik: als het op Texel kan, moet het
hier ook komen. Vervolgens zijn we met enkele mensen uit het
energieteam en wat nieuwe mensen de AEC begonnen.”

I

Aardwarmte
De AEC heeft op het moment ruim 750 aandeelhouders, 100 leden
en bijna 250 klanten. Nu koopt de coöperatie alleen nog groene
18
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FOTO: DU U RZAAM AM ELAND

Energie van
eigen eiland
energie in voor de klanten op het eiland, maar uiteindelijk zal de
coöperatie zelf duurzame energie produceren. “We verkopen de
groene energie van Greenchoice met een kleine marge, die we
gebruiken voor projecten op het eiland. We denken met name aan
zonne-energie, directe en indirecte. Zonnepanelen dus, maar bijvoorbeeld ook zonneboilers. Met al die toeristen in de zomer die douchen
nadat ze aan het strand hebben gelegen, valt daar best veel winst te
halen. Verder kijken we naar mogelijkheden voor energie uit biomassa, bijvoorbeeld uit de bossen op het eiland, of het groenafval
van de gemeente. Mogelijk komt er een biovergister op het eiland
en we denken aan het omzetten van frituurvet, dat nu van het eiland
wordt afgevoerd, in biodiesel.” Windenergie, dat op de Waddeneilanden economisch kansrijk zou zijn, is in elk geval geen optie.
“De provincie heeft besloten dat er geen windmolens in het waddengebied komen, dus dat valt af.” Op Terschelling bekijkt het DET de
mogelijkheden van het gebruik van aardwarmte. Ook voor Ameland
zou dat in de toekomst een optie zijn. “Als het gas op is”, zegt
Kiewiet, die zelf in dienst van de Nederlandse Aardolie Maatschappij
naar gas boort. “De benodigde putten zijn er dus al, dat is een groot
voordeel ten opzichte van Terschelling. Maar het is wel lastig dat die
tien tot twaalf kilometer van de bewoonde wereld zijn.”

Besparing
Naast de productie van duurzame energie, kijkt het DET ook naar
mogelijkheden om energie te besparen. “Dat is natuurlijk een beetje
tegenstrijdig”, merkt Kiewiet op, “want dat betekent minder inkomsten
voor onze coöperatie. Maar ja, we willen klimaatneutraal worden,
dus dan is besparing ook noodzakelijk.” Helemaal zelfvoorzienend
zullen de eilanden waarschijnlijk niet worden. “Er zal altijd wel een

elektriciteitsleiding naar het eiland blijven lopen”, vermoedt Kiewiet,
“maar we proberen in elk geval in de buurt te komen.” Hij ziet de
toekomst van de energiecoöperatie in elk geval zonnig in. “We hoeven weinig moeite te doen om klanten te werven. Ik probeer klanten
binnen te halen door te zeggen dat het groen is, dat het iets goedkoper is en dat het goed is voor Ameland. De eerste twee vinden
de mensen niet eens zo belangrijk, maar dat laatste wel. Dan doen
ze meteen mee. Dat solidariteitsgevoel slaat aan. Oudere mensen
zeggen: ‘Vroeger deden we het ook allemaal zelf. Nu zijn we maar
afhankelijk van de vaste wal.’” •
Op 10 oktober kunt u tijdens de workshop ‘Zelf de baas over
je energie’ zelf in gesprek met Sicco Boorsma en een lid van het
Energieteam Ameland.

“Met al die toeristen
in de zomer die douchen
nadat ze aan het strand
hebben gelegen, valt uit
zonneboilers best veel
winst te halen.”
Werkplaats voor de leefomgeving
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“Als het ergens kan, dan is het op het platteland.” Dat antwoordt
Diederik Samsom vol overtuiging op de vraag of je als dorp
klimaatneutraal kan zijn. Het PvdA-Tweede Kamerlid en oudteamleider klimaat bij Greenpeace ziet juist op het platteland
ongekende mogelijkheden voor duurzaamheid. “Het is wel opvallend
dat de grote steden voorop lopen in hun ambities, maar wat je nodig
hebt om klimaatneutraal te werken is ruimte en landbouw. En die
vind je nou eenmaal niet in de stad.”

Ruimte en landbouw
voor duurzame dorpen
Tekst: Marjel Neefjes; Foto: Rita van Biesbergen

et mooie is volgens Samsom ook dat je gewoon met
de huidige technologie uit de voeten kunt. “De waddeneilanden zijn er bijvoorbeeld al lang mee bezig.
Die probeerden halverwege de jaren negentig al zelf
te voorzien in hun energiebehoefte, maar toentertijd
was de technologie nog niet zo ver. Maar met de huidige windmolens, zonnepanelen en biovergassing kun je als eiland of dorp
prima klimaatneutraal zijn. Het probleem is dat je het moet inpassen
in het aanzicht van je dorp. Windmolens en biovergassingsinstallaties
hebben toch een industrieel uiterlijk, en daar moet je wel voor gaan.”

H
“Met de huidige windmolens,
zonnepanelen en biovergassing
kun je als eiland of dorp prima
klimaatneutraal zijn.”
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De protesten tegen windmolens in het landschap zijn overigens van
alle tijden, weet Samsom. “In de vijftiende eeuw waren er ook veel
protesten tegen de windmolens die toen de polders moesten droogmalen. Je moet bedenken dat het er vele malen meer waren dan nu.
Maar blijkbaar woog de maatschappelijke winst toch op tegen de
landschappelijke kosten. Polders en nieuw land waren toen de winst.
Nu is dat nieuwe energie. Ik verwijt overigens niemand dat hij vóór
landschap kiest. En eigenlijk hebben we de limiet voor windenergie
op land al bijna bereikt. Als we echt een slag willen maken, zullen
we toch de zee op moeten.”

Stimuleringsregeling uitgebreid
Even terug naar de duurzame dorpen. Als het gewoon kan, waarom
gebeurt het dan niet al op grote schaal? “Geld! Het draait gewoon
weer om geld. Duurzaamheid versneld doorvoeren vergt investeringen die niet altijd rendabel zijn, dus dat is lastig. Ook de ruimtelijke
ordening is een belangrijke hinderpaal. We moeten woekeren met de
ruimte die we hebben. Maar geld is toch het belangrijkst. De rijksstimuleringsregeling voor duurzame energie is onlangs flink verbeterd,
maar nog niet goed genoeg. De betrouwbaarheid moet omhoog.

Als je bijvoorbeeld gaat investeren in biovergassing, wil je zeker
weten dat je subsidie krijgt, dat niet net de pot leeg is als jij aan de
beurt bent. In het crisispakket heeft het kabinet afgesproken die pot
ruimer te financieren, dus dat probleem wordt hopelijk opgelost.
Wat dat betreft is de crisis wel een kans voor duurzaamheid, omdat
de overheid meer spendeert. En dat een goed stimuleringsprogramma werkt, is in Duitsland wel bewezen.”

Strijden om de eer
Gelukkig zijn er al wat voorbeelden van duurzame dorpen. Daarbij
komt Samsom toch weer terug bij de Waddeneilanden. “Die eilanden
hebben toch een traditie van zelfvoorziening, dus zo gek is dat niet.
Ik denk dat Texel, Vlieland en Terschelling strijden om de eer, waarbij Texel de beste papieren heeft, met toch meer ruimte en meer
landbouw dan de andere eilanden. Restproducten van de landbouw
zijn namelijk heel geschikt voor biovergassing. Vergassen is beter
dan vergisten, omdat je bij vergassen niet vastzit aan vloeibare
stromen, maar ook vast spul kunt omzetten in energie. Maar het is
technisch nog wel een stuk ingewikkelder.”
Al met al heeft Samsom goede hoop op een groeiend aantal duurzame dorpen. “Eigenlijk zijn nu alle dorpen in Flevoland al klimaatneutraal, als je kijkt naar de energieopbrengst van de windmolens
ten opzichte van het verbruik. En ook daarbuiten zijn er al wel dorpen en eilanden te vinden. Wanneer we honderd duurzame dorpen
kunnen tellen? Nou, in 2015 moet het toch wel zo ver zijn.” •
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Veranderende bevolkingssamenstelling

In delen van Drenthe en Zeeland en in de Achterhoek, OostGroningen en Zuid-Limburg daalt de bevolking nu al. Over
ongeveer twintig jaar zal de bevolking in grote delen van het
land in omvang afnemen. Met name kleinere kernen op het
platteland krijgen te maken vergrijzing, ontgroening en krimp.
Dat leidt tot een scala aan vragen hoe verschillende partijen
op deze trends moeten inspelen. Wat is de rol van burgers bij
de bepaling van het beleid? Welke organisaties moeten (mede)
verantwoordelijkheid nemen? Welke beleidsaanpassingen
zijn nodig?
Een deskundige laat met cijfers zien hoe de bevolkingssamenstelling de komende jaren zal veranderen. Daarna kunt
u over het onderwerp meepraten in de volgende workshops:

Workshop 1
Anticiperen op krimp als gemeente
Hoe anticipeer je als gemeente op een een dalend inwonertal? De bevolking van de Drentse gemeente Borger-Odoorn
daalt. Wethouder Jacob Bruintjes vertelt tot welke dilemma’s
dit leidt en hoe de gemeente daarmee omgaat.

Workshop 2
Anticiperen op krimp als bewoners
Vertegenwoordigers van de bewonersorganisatie van het
Limburgse Houthem – Sint Gerlach schetsen hoe zij al jaren
anticiperen op de te verwachten terugloop van aantallen
vrijwilligers, verenigingsleden, mantelzorgers, etcetera.
Tijdens iedere workshop kunnen de deelnemers vragen
stellen en hun eigen ergvaringen inbrengen. Tijdens de
middagworkshops willen we samen met Kamerleden de
kansen formuleren waarmee we krimp en vergrijzing
tegemoet kunnen treden.
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Leeuwarden

zeer sterke bevolkingskrimp (10 – 45%)
sterke bevolkingskrimp (5 – 10%)
lichte bevolkingskrimp (0 – 5%)
bevolkingsgroei kleiner dan gemiddeld (0 – 3,1%)
bevolkingsgroei groter dan gemiddeld (3,1 – 10%)
bevolkingsgroei veel groter dan gemiddeld (10 – 35%)
Bron: CBS/PBL, 2009.
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Drenthe hebben in 2025 de kleinste potentiële beroepsbevolking
(20-65 jaar). Op gemeentelijk niveau zal krimp voornamelijk te zien
zijn in het oosten, noorden en zuiden van het land. Terwijl de sterkst
groeiende gemeenten zich bevinden in Flevoland en de Randstad.

Alkmaar

Tilburg

Krimp in context
De Nederlandse bevolking is sinds het begin van de vorige eeuw
verdrievoudigd. Per jaar neemt de bevolking met 1 procent toe,
maar deze toename neemt af via 0,3 procent in 2020 naar 0 procent
in 2038. Op dat moment telt Nederland ongeveer 17,5 miljoen
inwoners, waarna de daling inzet. Geschat wordt dat Nederland
in 2050 te maken heeft met ongeveer zeventien miljoen inwoners.
Nog altijd meer dan het huidige aantal. Nederland loopt iets achter
bij de bevolkingskrimp van de rest van Europa, maar de trend is
vergelijkbaar. Het aantal inwoners in Europa daalt licht met ongeveer
0,22 procent per jaar, terwijl de bevolking in Afrika toeneemt met
zo’n 1,69 procent. Dit zijn uitschieters naar beneden en naar boven
op een gemiddelde wereldbevolkingsgroei van 0,75 procent per
jaar. Overigens daalt de gemiddelde bevolkingsgroei ook mondiaal,
al is deze nog steeds positief.

Sittard-Geleen
Heerlen
Maastricht

vanaf 2040 zal dit 26 procent zijn, bijna een verdubbeling. In 2050
is 10 procent van de bevolking ouder dan 80 jaar, tegenover de
huidige 4 procent. Dit heeft ook gevolgen voor de beroepsbevolking
en daarmee voor de (sociale) voorzieningen. Daar waar nu vier
mensen werken tegenover één gepensioneerde, zal dat in 2040
twee op één zijn.

Provinciaal, regionaal en lokaal
Grote steden als Amsterdam en Groningen kunnen zich opmaken
voor groei, maar 60 procent van de gemeenten in het landelijk
gebied krijgt te maken met een dalend inwonersaantal. Daarnaast
heeft Nederland te maken met vergrijzing, een niet te onderschatten
probleem. De eerste generatie babyboomers van na de oorlog
bereikt nu de pensioenleeftijd van 65 jaar. Op dit moment is nog
15 procent van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar, maar

De algemene tendens is dat hoe verder een gemeente zich van de
centrale stad en/of het westen van het land bevindt, hoe sterker de
krimp zal zijn. De krimp zal vooral te zien zijn in de kleine gemeenten.
In eerste instantie in de gebieden aan de randen van ons land:
Zuid-Limburg, Noordoost Groningen. Dat gebeurt nu al. Naarmate
de tijd vordert, vindt de krimp ook plaats in centraler gelegen gebieden. Omdat de grote steden blijven groeien (re-urbanisatie) zal een
groter onderscheid tussen stad en land ontstaan. (Jonge) gezinnen
trekken weg waardoor op het platteland in verhouding steeds meer
oudere paren en alleenstaanden wonen. Vooral de hoger opgeleide
jongeren vertrekken naar de steden. De stad groeit ten koste van
het platteland.

Gevolgen en kansen

Eindhoven

9

Verantwoordelijkheid van overheid
en burgers bij vergrijzing,
ontgroening en krimp

Groningen

, 200

Veranderende
bevolkingssamenstelling

Procentuele groei en krimp van de bevolking
per gemeente van 2008 tot 2025

©G

Thema 2009:

‘Bevolking Nederland krimpt!’, ‘Vergrijzing
treft platteland’. De krantenkoppen liegen er
niet om. Het aantal inwoners van Nederland
neemt af en de bevolking vergrijst. Opmerkelijk zijn de grote verschillen per provincie
en regio. De gemeenten in het landelijk gebied wacht de grootste krimp; grote steden
blijven groeien. De zaken op een rijtje.

De genoemde getallen zijn landelijk. Op provinciaal en regionaal
niveau ontstaan grote verschillen. Zo neemt het aantal inwoners van
de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland tot 2025 toe
met meer dan honderdduizend personen, terwijl Limburg een daling
tegemoet ziet van zeventigduizend inwoners.
Vanwege de toenemende individualisering neemt het aantal eenpersoonshuishoudens wel overal toe, zelfs in Limburg. Zeeland en

Bevolkingskrimp heeft gevolgen, maar biedt ook kansen. Als we
kijken naar ontgroening (afname van het aantal kinderen) heeft dit
gevolgen voor het aantal scholen, sportverenigingen, et cetera.
Vergrijzing leidt tot vraag naar andere sociale voorzieningen.
Bundelen van voorzieningen als zorg en onderwijs in één gebouw,
kan de leefbaarheid in stand houden. Dit vraagt wel om lokale regie.
Ook kan bevolkingskrimp zorgen voor minder woningbouw, leegstand, verpaupering en versnippering. Er zal in stedelijk gebied
meer vraag zijn naar groen en recreatie, waarbij in het landelijk
gebied door bevolkingsafname ruimte ontstaat voor recreatieve
voorzieningen. Dit combineren biedt goede kansen.
De reactie op bevolkingskrimp zal op provinciaal en regionaal niveau
moeten plaatsvinden. De komende jaren wordt dit dé uitdaging voor
het landelijk gebied. •

Hoe verder een gemeente
zich van de centrale stad
en/of het westen van het
land bevindt, hoe sterker
de krimp zal zijn.
Werkplaats voor de leefomgeving
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Ben van Essen, programmaleider demografie bij de provincie
Limburg, was een van de mensen achter de krimptop in juni.
De bestuurdersconferentie moest de problematiek op de agenda
krijgen van rijk, provincie en gemeentes. Dat lijkt gelukt, maar volgens Van Essen is er nog een weg te gaan. “Het zit nog niet bij iedereen tussen de oren. Maar we moeten het wel met zijn allen doen.
We moeten niet wachten tot het water ons over de schoenen loopt.”

Ben van Essen, medeorganisator krimptop:

‘We moeten met
z’n allen aan de bak’
Tekst: Miranda Bettonville, Foto: Hennie Keeris

e provincie Limburg kreeg in 1996 als een van de
eerste provincies met krimp te maken, in de verstedelijkte regio Parkstad. Sinds 2002 krimpt de
provincie als geheel. Ben van Essen was als programmaleider demografie bij de provincie al vroeg
bij de problematiek betrokken. En nog steeds. Hij schrijft onder
meer mee aan het Actieplan Bevolkingsdaling dat dit najaar naar
de Tweede Kamer gaat, en is betrokken bij het Nationaal Netwerk
Bevolkingsdaling. Hij kreeg de vraag mee te werken aan het opzetten van de krimptop in juni 2009. Het voornaamste doel van de
conferentie was ervoor te zorgen dat de onoverkomelijke krimp op
de agenda kwam van rijk, provincie en gemeentes.
“De krimp zit nog niet bij iedereen tussen de oren”, weet Van Essen.
“Met name de wethouders van grote en middelgrote steden heb ik
niet op de krimptop gezien. Die groep van gemeentes waar krimp
nog niet speelt, hebben we nog niet bereikt. Álle gemeentebesturen
krijgen ermee te maken, deels op korte termijn, anders wel op lange
termijn. Iedereen moet aan de bak, en ook meedenken over hoe we
dat verstandig doen. De komende dertig jaar hebben we in Nederland gebieden met krimp en groei naast elkaar. Er moet daarvoor
een omslag komen van ouderwets groeidenken naar nieuwerwets
groeidenken. Als iedereen er op tijd mee aan de slag gaat, is prima
met krimp om te gaan, maar we moeten niet wachten tot het water
ons over de schoenen loopt.”

D
“De wethouders van grote
en middelgrote steden
heb ik er niet gezien.”

Krimptop
Veel munitie en materiaal
Dat neemt niet weg dat de krimptop prima verlopen is, volgens
Van Essen, met een hoge opkomst. De conferentie heeft voor veel
munitie en materiaal gezorgd. “Er is door provincie, gemeente en
rijk echt nagedacht en inhoudelijk gediscussieerd over het probleem
en over mogelijke oplossingen. Maar een aantal ministeries was niet
aanwezig, zoals Financiën en Economische Zaken. Terwijl vanaf vol-
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gend jaar de potentiële beroepsbevolking – tussen 18 en 65 jaar –
gaat krimpen. Dat betekent een groot tekort aan arbeidskrachten in
de toekomst. De commissie-Bakker zei het al: ‘We moeten met z’n
allen aan de bak.’”
Op de krimptop werd gesproken vanuit de vijf thema’s arbeidsmarkt,
voorzieningen, woningbouw, ruimte en financiering. Van Essen:
“Maar er was geen thema onderwijs. Terwijl de gevolgen van de
krimp van groot belang zijn voor de beleidsgebieden onderwijs en
wonen, want er komen minder kinderen, dus minder scholen.
En hoe krijg je dan alle kinderen op school? Dat is juist op het platteland van belang. Wat dat betreft ben ik blij dat het ministerie van
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wel van de partij was, want
krimp is als eerste zichtbaar op het platteland.” Bovendien komen
juist daar twee bewegingen bij elkaar, benadrukt Van Essen. Krimp
en urbanisatie. “Krimpvraagstukken worden voor het platteland door
urbanisatie nog versterkt. Urbanisatie – mensen trekken naar de
stad – is een gevolg van de kenniseconomie, waar andere werkpatronen en leefstijlen bij horen. De categorieën die achterblijven
bij urbanisatie zijn ouderen en laagopgeleiden.”
De versnelde vergrijzing op het platteland zorgt voor een grote urgentie van het probleem op de agenda bij plattelandsgemeentes.
“Juist op het platteland moeten alle gemeentes het fenomeen onder
ogen zien.” •

Op 31 maart 2009 verscheen het adviesrapport ‘Bevolkingsdaling:
gevolgen voor bestuur en financiën van de Raad voor het openbaar
bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen. Als gevolg
daarvan werd vanuit een aantal ministeries allereerst een expertmeeting georganiseerd en op 17 juni een bestuurdersconferentie:
de krimptop. Doel: vraagstuk agenderen, probleem en mogelijke
oplossingen helder krijgen.
Werkplaats voor de leefomgeving
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“De gemeente heeft door de bevolkingskrimp minder geld voor
allerlei voorzieningen. Dat is vervelend, maar hoeft niet dramatisch
te zijn”, zegt Raymond Lodewick. Hij is voorzitter van de dorpsraad
van Houthem-Sint Gerlach in de gemeente Valkenburg aan de Geul,
een dorp met ruim vijftienhonderd inwoners dat echter jaarlijks
met vijf à tien bewoners krimpt. Daarnaast is er vergrijzing en
ontgroening, zoals in veel kleine dorpen. Voor Lodewick is het
duidelijk: “Bewoners zullen actiever in hun gemeenschap
moeten investeren en niet afwachten tot de gemeente iets doet.
De gemeente moet dan wel zorgen voor fatsoenlijke ondersteuning.”

Demografische verandering
vraagt om inzet vrijwilligers

‘Investeer eerst in
onderling vertrouwen’
Tekst: Nico van der Wel, Foto: Peter Wijnands

Hoe gaat het in Houthem-Sint Gerlach
met het verenigingsleven?
“Er zijn zo’n 25 groeperingen actief in het dorp, waarvan zes sportverenigingen. Bij de meeste stabiliseert het ledenaantal of loopt het
terug. Voor veel verenigingen wordt het moeilijker om vrijwilligers te
vinden. Als ze op dezelfde voet blijven doorgaan, krijgen ze steeds
meer problemen. De sportverenigingen hebben dat onderkend en
werken nu samen in een proefproject ‘Vereniging van de Toekomst’.
De gemeente helpt met professionele ondersteuning. In het begin
moet je vooral investeren in onderling vertrouwen. Snelle succesjes

Inwoners hebben in het
verleden de gemeente
te vaak ervaren als
hindermacht.
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helpen daarbij; onderwerpen die als bedreigend worden ervaren,
moet je tijd geven. Geleidelijk zie je een kentering op gang komen.
Een bijeenkomst met de besturen leverde een heel palet op van
ideeën waar ze samen mee aan de slag kunnen. Laat de penningmeesters bijvoorbeeld eens bij elkaar gaan zitten om hun kennis uit
te wisselen, wellicht valt voordeel te halen bij gezamenlijke inkoop.
Ook communicatie kan veel goedkoper en effectiever als je die
samen aanpakt. De vrijwilligers voor het groenonderhoud op het
sportcomplex gaan meer samenwerken. Misschien kun je op termijn
ook bestuursfuncties delen. Een volgende stap is dat verenigingen
zich niet uitsluitend blijven richten op jonge aanwas, maar een aanbod gaan bedenken voor inwoners van middelbare leeftijd en hoger.”

bestuur (59 scholen in heel Zuid-Limburg) gaan praten. Hun standpunt bleek helemaal niet zo eenduidig. Nu, drie jaar later, zijn we
zover dat van sluiting van de school de komende tijd geen sprake
is. Ander voorbeeld. Twee jaar geleden spraken we met de afdeling
Bouwen&Wonen van de gemeente in een verkeersarrangement af
dat inwoners, gemeente en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
zouden de klachten inventariseren en oplossingen uitwerken. Zonder
enig overleg schoven burgemeester en wethouders de oplossingen
aan de kant en vroegen de ambtelijke organisatie om alternatieven.
Zo stimuleer je natuurlijk geen betrokkenheid bij inwoners.”

Zijn inwoners betrokken bij de toekomst
van het dorp?

“Afgelopen decennia is fors op de overheid geleund. De individuele
ontplooiing is sterk toegenomen en de zorg voor het gemeenschapsleven werd bij de gemeente over de schutting gegooid. Maar
je kunt de samenleving niet als een koekjesfabriek runnen. Voor een
zorgzame samenleving is betrokkenheid van overheid én inwoners
nodig. Het sportcomplex is niet overeind te houden als de sportverenigingen niet gaan samenwerken en als de dorpsgemeenschap
zich er niet achter schaart. De bomen groeien niet meer tot aan de
hemel, inwoners moeten zelf in beweging komen. Maar dat lukt alleen als ook de gemeente verandert. Zowel gemeenteraad, college
van burgemeester en wethouders als ambtelijke organisatie zullen

“In beginsel wel. Mensen zijn best bereid om zich in te zetten, maar
dan wel voor een afgebakende klus met een redelijke kans op resultaat. Men bindt zich niet meer zo gemakkelijk aan algemene zaken.
We zijn wat verleerd om zelf de schouders eronder te zetten, en het
vertrouwen dat samenwerking resultaat oplevert, is beperkt. Inwoners
hebben in het verleden de gemeente te vaak ervaren als hindermacht.
Een paar jaar terug kwamen gemeente en schoolbestuur met het
plan om de basisschool te sluiten. Daar schrokken wij van. Immers:
geen school, geen nieuwe jonge gezinnen. We zijn met het school-

meer moeten laten zien dat zij er voor de inwoners zijn en niet
andersom. Dat bereik je niet met woorden of beleidsplannen maar
met wat je concreet laat zien. Dan zullen meer inwoners bereid zijn
zich in te zetten voor hun gemeenschap en kun je de bal oprecht
met een gerust hart bij hen neerleggen.” •
Op 10 oktober kunt u tijdens de workshop ‘Anticiperen op krimp
als bewoners’ zelf in gesprek met vertegenwoordigers van de
dorpsraad van Houthem Sint-Gerlach.

Hoe denk je als voorzitter van de
dorpsraad over de toekomst?

Het sportcomplex is alleen
overeind te houden als de
sportverenigingen gaan
samenwerken en als de
dorpsgemeenschap zich er
achter schaart.
Werkplaats voor de leefomgeving
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Met de krimptop in juni 2009 lijkt de problematiek van de plattelandleegloop doorgedrongen tot de landelijke politiek. Maar de Drentse gemeente Borger Odoorn zit
er al jaren middenin. Wethouder Jacob Bruintjes kijkt al sinds 2000 de vergrijzing
en ontgroening in de ogen. Gebouwen worden afgestoten en voorzieningen herverdeeld over de kernen. Daarbij is de vooruitstrevende instelling van de gemeente
opvallend. Bruintjes: ”De krimp biedt ook kansen. Ons motto is ‘Minder maar beter’.”

‘Krimp biedt
ook kansen’
Wethouder Jacob Bruintjes mikt op kwaliteit
Tekst: Miranda Bettonville, Foto: Sandra de Heij

et aantal geboortes in de grote plattelandsgemeente
Borger Odoorn loopt onmiskenbaar terug. “We hebben 23 basisscholen”, zegt Bruintjes. “In 2008 werden
nog maar zo’n tweehonderd kinderen geboren. Dat
betekent dat we over vier jaar per school nog slechts
een instroom van amper tien kinderen hebben. Dat illustreert de ernst
van de situatie.” Daarbij komt dat de gemeente te maken heeft met,
zoals Bruintjes het noemt, een ‘dubbele vergrijzing’. De vergrijzing
als gevolg van de terugloop van geboortes en het wegtrekken van
jongeren wordt versterkt door het fenomeen ‘Drenthenieren’: de
mooie Drentse omgeving trekt veel ouderen, wat de bevolkingsopbouw verder scheeftrekt. “Al in 2000 zagen we aankomen dat de
samenstelling van de voorzieningen uit de pas ging lopen met de
bevolkingssamenstelling ”, vertelt Bruintjes. Dat zou grote gevolgen
hebben voor het gebruik van de voorzieningen als dorpshuizen,
peuterspeelzalen en basisscholen, en de kosten daarvan. “Toen al
hebben we de nota ‘Kern en kader’ opgesteld, met als motto ‘minder
maar beter’, over het behoud van de kwaliteit van voorzieningen en
een verdeling daarvan over de kernen.”

H
“We kunnen natuurlijk best voor
minder inwoners een goed voorzieningenniveau creëren. Alleen
moet dat dan wel op een andere
manier dan hoe we dat nu doen.”
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Randvoorwaarden
Sinds die tijd is er al veel besluitvorming geweest. Bestaande dorpshuizen worden zo veel mogelijk in stand gehouden en overige voorzieningen worden veelal geclusterd. In de zes grotere kernen blijven
zo vrijwel alle voorzieningen behouden en zijn nieuwe voorzieningen
gepland in de vorm van multifunctionele accommodaties. Die bevatten minimaal een school en een peuterspeelzaal, oplopend tot een
kleine twintig voorzieningen. Maar in de kleinste kernen zijn die voorzieningen nauwelijks te handhaven. Dat stuit natuurlijk op weerstand.
In alle gevallen bekijkt de gemeente of handhaven toch op een of
andere manier mogelijk is. “We zetten daarbij in op kwaliteit: ‘minder
maar beter’. Op dit moment discussiëren we over de randvoorwaar-

den waaraan de voorzieningen moeten voldoen. Daarbij is inmiddels
een aantal scenario’s geschetst. In alle gevallen ontkomen we niet
aan sluiting van enkele voorzieningen.”

Kostenremanentie
Het aantal leerlingen liep de afgelopen jaren al terug. In 2016 zal
Borger Odoorn nog eens een kleine dertig procent minder leerlingen
op de basisscholen hebben dan nu. “We hebben daarbij te maken
met kostenremanentie, een term uit het onderwijs. Dat wil zeggen dat
de inkomsten sneller dalen dan de kosten. Want als de gemeente in
2025 tussen de vijf en elf procent minder inwoners heeft, blijven de
kosten voor rioleringen, straten en lantaarnpalen gelijk.”

Structurele maatregelen
“Er wordt wel eens gedacht dat de krimp een eenmalig proces is,
waarop je moet inspelen en dan is het klaar. Maar de situatie vraagt
om structurele maatregelen. Bijvoorbeeld in de vorm van een andere
verdeelstaf van het gemeentefonds. Daarnaast zouden er specifieke
doeluitkeringen moeten zijn, bijvoorbeeld voor het onderwijs. Een
overgangsmaatregel kan helpen om van de ene naar de andere situatie te komen. Dan biedt de situatie ook kansen. We kunnen natuurlijk best voor minder inwoners een goed voorzieningenniveau creëren.
Alleen moet dat dan wel op een andere manier, met innovatief denken en creativiteit. En dat betekent dat we die transitieperiode goed
moeten doorkomen. Van der Laan heeft ook al eens gezegd dat de
geldstromen verlegd zouden moeten worden. Mensen denken misschien: ‘De krimp is niet structureel, dus er hoeft niet structureel
geld naar toe.’ Maar als we nu geen hulp krijgen, komen we wel
structureel in de problemen.” •
Op 10 oktober kunt u zelf met Wethouder Jacob Bruintjes in
gesprek tijdens de workshop ‘Anticiperen op krimp als gemeente’.
Werkplaats voor de leefomgeving
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Vier deelnemers

Decentralisatie en burgerparticipatie

Wmo biedt nieuwe kansen
Decentralisatie is op veel terreinen een sleutelwoord. Ook kleine kernen krijgen
ermee te maken. Maar hoe werkt decentralisatie in de praktijk? In de workshops
staat het voorbeeld van de Wmo centraal. De Wmo biedt dorps- en plattelandsbewoners de kans om zelf in hoge mate de regie over zorg, sociale samenhang
en leefbaarheid in handen te nemen.
Onder welke voorwaarden kan de lokale overheid burgerinitiatieven ondersteunen en faciliteren? En welke rol spelen de dorps- en plattelandsbewoners
bij de uitvoering van de Wmo? Op 10 oktober kunt u hierover meepraten in
onderstaande workshops.

Wat wilt u in de Tweede Kamer aan de orde stellen? We vroegen het vier
deelnemers aan het vorige PlattelandsParlement. We vervolgen deze serie
met Henk Verstegen, gebiedscoördinator bij de gemeente Venray.

Henk Verstegen:

’Denk vanuit behoeftes, niet vanuit regels’
“

enray heeft een vitaal platteland met inventieve mensen.
Bij rijk en provincie is geld
beschikbaar voor leefbaarheidsprojecten, maar het is
voor bewoners ontzettend moeilijk om er
aan te komen. In één van onze dorpen
willen mensen bijvoorbeeld een ‘zorghuus’
opzetten. Door alle voorwaarden is van het
oorspronkelijke idee weinig overgebleven.
Initiatiefnemers haken af, juist nu de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
nieuwe kansen biedt. Terwijl de gedachte
zo simpel en de behoefte zo basaal is:

V

zorgen dat ouderen in hun eigen dorp
kunnen blijven wonen.
We moeten als overheid meer vanuit die
échte behoeftes gaan denken. Het gaat er
niet om alle voorzieningen overal en tegen
elke prijs in stand te houden. Wanneer er
een werkelijke behoefte bestaat binnen de
dorpsgemeenschap, waar mensen ook zelf
aan willen bijdragen in tijd, menskracht of
financiën, dan moeten we als overheden al
onze creativiteit gebruiken om hen tegemoet te komen. Daarbij steken wij als
gemeente ook de hand in eigen boezem.

Wij denken soms ook nog teveel vanuit
regels en te weinig vanuit de behoefte van
onze burgers.
Ik denk dat we als gemeenten die omslag
in denken moeten maken in de toekomst.
Maar ook de rijksoverheid kan een duit in
het zakje doen door het geld verder naar
beneden te brengen, naar de gemeentes.
De decentralisatie à la Wmo zou ook op
andere terreinen doorgezet kunnen worden. Op gemeenteniveau is het eenvoudiger door schotten heen te breken. Zo geef
je burgerinitiatieven meer kans.” •

Op gemeenteniveau is het eenvoudiger
door schotten heen te breken.
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Decentralisatie
en burgerparticipatie
Workshop 1
Zorg in eigen beheer

Workshop 2
Burgerparticipatie organiseren

De bewoners van Elsendorp (Noord Brabant) hebben in hoge mate
zelf de (thuis-)zorg voor hun bewoners georganiseerd, overeenkomstig hun eigen wensen. In de ochtendworkshop lichten de
initiatiefnemers toe hij zij dit hebben bereikt. Aan welke voorwaarden
moeten bewoners voldoen? Welke opstelling van zowel bewoners
als de overheid is nodig? Aan de hand van deze vragen gaan zij met
de workshopdeelnemers in gesprek over succes- en faalfactoren.
In de middagsessie gaan we met Kamerleden in gesprek over de
rol van de overheid. Hoe met de overheid zich opstellen om deze
initiatieven succesvol te laten zijn? Welke aanscherping van de
Wmo is wenselijk?

De Wmo heeft betrokkenheid, meedoen en verantwoordelijkheid
van bewoners hoog in het vaandel. Maar op welke manieren geef
je als overheid bewoners zeggenschap en verantwoordelijkheid
om de gewenste sociale cohesie en leefbaarheid vorm te geven?
In Helden (Limburg) is een experiment met zelfsturing gestart. In de
ochtendworkshop lichten betrokkenen uit Helden toe hoe zij zoeken
naar nieuwe instrumenten, buiten bestaande (denk)structuren om.
In de middagsessie gaan we met Kamerleden in gesprek over wat
de rol van de (landelijke) overheid kan zijn om praktische burgerparticipatie te ondersteunen. Hoe kan de landelijke overheid lagere
overheden stimuleren om hun bewoners ruimte te geven voor
initiatieven?
Werkplaats voor de leefomgeving
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“De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede wet die taken in de
sfeer van leefbaarheid, zorg en welzijn legt waar ze het beste kunnen worden
uitgevoerd: op lokaal niveau, onder de regie van gemeenten. Het gaat over veel
meer dan huishoudelijke hulp.” Aan het woord is Klaske van der Meulen, seniorbeleidsmedewerker bij de directie Maatschappelijke Ondersteuning van het
ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). “Het eerste prestatieveld
van de Wmo gaat over ‘het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid
van dorpen, wijken en buurten’. Dat is dus een wettelijke taak van gemeenten,
en daarbij gaat het om participatie van burgers en om het verbinden van mensen
door initiatieven en activiteiten.”

Wmo: Minder bureaucratie, meer burgerinitiatief

‘Gemeente moet burgers
verleiden tot participatie’
Tekst: Nico van der Wel, Foto: Lex Broere

Hoe gaat het met de Wmo op het
platteland?
“Je ziet steeds meer arrangementen voor zorg en welzijn in gemeenschapshuizen terechtkomen, met een sterke inbedding in het dorp.
Ik denk aan de gemeente Aa en Hunze, waar actieve bewoners een
dorpshuis hebben opgezet met een plaats voor zorg en welzijn.
De gemeente doet eigenlijk niets anders dan ondersteunen. Ze
maakt dan bijvoorbeeld wat geld vrij om het proces te begeleiden.
In Grashoek (Limburg) zit de bibliotheek in het dorpshuis. Zij wordt
door vrijwilligers gerund en er is een goede samenwerking met de
school. Het is overigens niet zo dat plattelandsgemeenten voorlopen
op de steden. In steden vraagt de samenwerking tussen de verschillende initiatieven en sectoren vaak meer werk, en is de inbedding in

“De betrokkenheid van
bewoners blijkt vaak groot
als je ze vraagt om mee
te denken en uitzicht geeft
op resultaat.”
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de buurt minder vanzelfsprekend. Er zijn echter ook nog genoeg
plattelandsgemeenten die een extra stapje kunnen zetten.”

Is vanuit de Wmo gezien een dorpsraad
noodzakelijk? Zien jullie dat graag?
“Een dorpsraad is natuurlijk prima, maar of een initiatief nu van een
groep burgers, een gemeente of van een welzijnsinstelling komt,
maakt op zich niet uit. Wij als ministerie richten ons op de gemeente, want die is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.
Een gemeente moet samen met bewoners bedenken wat ze wil.
Een wethouder zei het laatst zo: ‘We moeten er naartoe dat
bewoners elkaars geschiedenis kennen (bijvoorbeeld allochtoon/
autochtoon, jong/oud). Er moet een cultuur van zelfredzaamheid
zijn: niet alles meteen bij de gemeente leggen. En: meer gezamenlijkheid, bijvoorbeeld bij gebruikers van buurthuizen.’”

Is men in de gemeentehuizen wel
helemaal ingesteld op dit werk?
“We zien veel goede voorbeelden, maar het kan beter. Wij zijn aan
het uitwerken hoe we samen met gemeenten de omslag kunnen stimuleren. Je kunt denken aan basisfuncties voor sociale samenhang:
bijvoorbeeld hoe gemeente en instellingen om kunnen gaan met
burgerinitiatieven. Hun functioneren richting burgers en organisaties
moet helder en eenduidig zijn; het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat

een gemeente of een instelling doet wat zij belooft. Je moet als
gemeente goed bedenken hoe je burgers tot participatie verleidt.
Soms kan het dan snel gaan. Er doen negen gemeenten mee aan
het project ‘Wmo in de buurt’, soms met meerdere buurten of dorpen. In dat project blijkt de betrokkenheid van bewoners vaak groot
als je ze vraagt om mee te denken en uitzicht geeft op resultaat.”

Zijn gemeenten nu helemaal vrij om te
doen wat ze willen?
“Een gemeente heeft veel vrijheid. De wet regelt dat gemeenten
voor alle negen prestatievelden nadenken over hun Wmo-doelen
en dat ze hierover in gesprek gaan met hun burgers. Het ministerie
ondersteunt dit. We merken bijvoorbeeld wel dat de financiële
prikkels nu niet altijd goed lijken te werken. Eigenlijk willen we liever
een goede preventie dan huishoudelijke zorg, maar het geld loopt
nu nog vrij automatisch de andere kant op.
Als het gaat om hulpmiddelen en ondersteuning, dan zie je een
switch van ‘aanvragen en krijgen’ naar ‘integraal kijken / hoe passen
voorzieningen hierin’. In Hulst bijvoorbeeld is er een keukentafelproject waarin met de cliënt meegekeken wordt: hoe zit je leven in
elkaar, hoe woon je, wat is je netwerk? Vervolgens wordt gekeken
wat er nodig is. Zo’n werkwijze is ook goed voor de verbinding
tussen cliënt en instelling, de bureaucratie gaat minder makkelijk
overheersen.” •

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is van kracht
sinds 1 januari 2007. De wet vervangt de Welzijnswet,
de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en delen van
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Het ministerie van VWS heeft het begrip ‘maatschappelijke
ondersteuning’ vertaald naar negen prestatievelden:
• leefbaarheid en sociale samenhang (1);
• preventieve ondersteuning jeugd (2);
• het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning (3);
• het ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligers (4);
• het bevorderen van participatie van - en leveren van individuele
voorzieningen aan mensen met een beperking, een chronisch
psychisch probleem of psychosociaal probleem (5, 6);
• het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang (7);
• het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg (8);
• het bevorderen van verslavingsbeleid (9).
De gemeenten voeren de Wmo uit. Zij krijgen veel beleidsvrijheid
om die uitvoering vorm te geven, waardoor de uitvoering per
gemeente kan verschillen.
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“Zorg móet kleinschaliger worden”, zegt Ad Pijnenborg, voormalig
directeur van een groot verzorgingshuis. Op het platteland gaat de
vergrijzing het snelst. Zorgaanbieders weten daar niet goed op in te
spelen, met een beleid en een cultuur gericht op kostenbesparing en
concentratie in grotere kernen. Pijnenborg: “Maar alle ouderen in
kleine kernen willen uiteindelijk maar één ding: gewoon dood gaan
in eigen dorp. In Hoogeloon laten we zien dat dit kan.”

Tot het einde
in eigen dorp
Hoogeloon zorgt zelf voor zijn ouderen
Tekst: Florien Kuijper, Foto: Hennie Keeris

n 2002 vroeg de gemeente aan dorps- en seniorenraad: “Wat
willen de ouderen in onze kleine kernen?” Pijnenborg was als
deskundige betrokken bij de werkgroep die daar vanuit de dorpsraad van Hoogeloon mee aan het werk ging. “We hebben het
onze ouderen zelf gevraagd, in een onderzoek ondersteund
door kenniscentrum het PON”, vertelt hij. “Dat gaf een heel duidelijk
beeld. Ouderen willen tot hun dood in hun eigen omgeving blijven
wonen. Maar wel met zorgvoorzieningen in het dorp, bijvoorbeeld
door de klassieke wijkzuster of een kleinschalig verzorgingshuisje.”
De praktijk was vervolgens weerbarstig. Gesprekken met de zorginstellingen in de nabijgelegen grotere kernen verliepen moeizaam.
“De reactie was arrogant: ‘Kan niet, financieel niet haalbaar.’ Aan
het idee van centralisatie viel niet te tornen.” De thuiszorg was wel
in voor een experiment met een spreekuur van de wijkzuster. Maar
daar bleef het in eerste instantie bij.

I
Ad Pijnenborg bij seniorenwoningen in aanbouw.

Voordeel van de twijfel

Vooralsnog staan of vallen
initiatieven met een bezielde
wethouder die in staat is
vrij te denken.
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“Het is natuurlijk te gek voor woorden dat we een dorp hebben waar
veel zorgverleners wonen die in grotere plaatsen werken, maar die
niet voor hun eigen ouders kunnen zorgen”, zegt Pijnenborg. “En het
is al even gek dat de ouderen die hen hebben grootgebracht die
zorg niet terugkrijgen.” De Hoogeloners lieten het er niet bij zitten.
Een werkgroep onderzocht de mogelijkheid om een zorgcoöperatie
op te richten, een vereniging met leden die in eigen beheer aanvullende zorg en diensten zou kunnen leveren. In 2005 ging de coöperatie van start. De grote zorginstellingen reageerden defensief:
“Wat is het probleem? Wij zorgen toch goed voor onze ouderen?”
Maar uiteindelijk kreeg de coöperatie het voordeel van de twijfel.
Dat is goed uitgepakt. Inmiddels zijn er een eetgroep en dagverzorging voor ouderen in het dorp. Er is thuiszorg met personeel uit het
dorp. De coöperatie verzorgt tuinonderhoud en leent scootmobielen
uit. Op dit moment worden negentien servicewoningen gebouwd.
Het steunpunt voor ouderen dat hieraan grenst wordt uitgebreid.

Verder worden voorbereidingen getroffen voor een kleinschalige
woonvoorziening voor dementerende ouderen en mensen met een
verstandelijke beperking.
Pijnenborg kan alleen pluspunten opnoemen. “Onze werknemers
hebben weer plezier in hun werk. Wij zijn de enige zorgverlenende
instelling met een wachtlijst voor personeel. Onze ouderen kunnen
in hun eigen leefomgeving blijven, waar ze geworteld zijn en mensen
kennen. Dat houdt ze langer actief en langer gezond. En mede
daardoor werken we uiteindelijk goedkoper dan een grote gecentraliseerde instelling.”

Gemeenten aan zet
Kleinschalige en lokale zorg heeft de toekomst, gelooft Pijnenborg.
“De zorg gaat failliet als we blijven vasthouden aan mensen bij
elkaar zetten in grootschalige centraal gelegen instellingen.
Zorginstellingen enerzijds en woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars anderzijds slagen er niet in tot een nieuwe ordening
te komen. De landelijke politiek geeft de gemeenten de ruimte via
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente
moet die bal oppakken.”
Vooralsnog staan of vallen initiatieven met een bezielde wethouder
die in staat is vrij te denken, zoals destijds in Hoogeloon. Maar zo’n
klimaat verandert iedere vier jaar. Nu de verkiezingen weer in zicht
komen biedt dit de ouderen een uitgelezen kans om politici aan te
spreken op de rol van regisseur voor het ouderenbeleid. Pijnenborg
wil het nadrukkelijk aan de landelijke politiek meegeven: “De Wmo
is een goede eerste stap, maar durf het als rijk en provincie dan ook
los te laten. Stimuleer gemeenten om die Wmo op te pakken en
bewoners, bouw en zorginstellingen samen te brengen in een
gemeenschappelijk doel: kleinschalige en persoonlijke zorg in eigen
beheer. Onze zorgcoöperatie is het bewijs dat het kan.” •
Werkplaats voor de leefomgeving
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Esbekenaren zijn trots op hun dorp. Maar als de dingen op
hun beloop worden gelaten, is het straks een slaapdorp zonder
voorzieningen. Gelukkig gebeurt er sinds een paar jaar van alles.
Dat doen de bewoners zelf, als leden van Coöperatie Esbeek.
Piet Verhoeven, enthousiast voorzitter van de coöperatie:
“In Esbeek heeft een absolute trendbreuk plaatsgevonden
in de mentaliteit van de mensen.”

Voorzieningen van
de mensen zelf
Coöperatie Esbeek neemt het heft in eigen hand
Tekst: Florien Kuijper, Foto: Guy Ackermans

sbeek, een Brabants kerkdorp van elfhonderd inwoners
in gemeente Hilvarenbeek, heeft een sterke sociale
structuur en een bloeiend verenigingsleven. Maar
Esbeek kent ook de problemen van veel kleine plattelandskernen. Jongeren trekken weg met als resultaat
vergrijzing. Ouderen moeten verhuizen bij gebrek aan zorgvoorzieningen. Woningen in het buitengebied gaan naar kapitaalkrachtigen
die voor rust en ruimte komen, maar niet voor het dorpsleven.
Op die manier verdwijnt de binding van bewoners met het dorp.
“Vijf jaar geleden zijn we daarom met een kleine groep mensen
gaan nadenken over de toekomst van Esbeek”, vertelt Verhoeven.
“We wilden actie ondernemen om de leefbaarheid van Esbeek op
peil te houden.” In 2007 werd de Coöperatie Esbeek opgericht,

E

“Om mensen enthousiast
te krijgen moet je ze het
gevoel geven dat hun
bijdrage er toe doet.”
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een coöperatieve vereniging met inmiddels zeshonderd leden.
Dat betekent dat vrijwel iedere volwassen inwoner van Esbeek lid
is. Zes mensen vormen het bestuur en overleggen met gemeente
en provincie. Binnen de coöperatie bestaat een aantal thematische
werkgroepen, waar ook één bestuurder in zit.

Wapenfeiten
De coöperatie heeft al een aantal wapenfeiten op haar naam staan.
Deze zomer betrekken 25 jongeren, allen lid van de werkgroep
‘Bouwen in eigen beheer’, de eerste 25 starterswoningen. Het
tweede initiatief heeft het dorp op de kaart gezet. Met de ‘dorpshuiskamer’ won Esbeek de Brabantse Dorpen Derby, een wedstrijd
van de provincie Noord-Brabant om lokale ideeën die de leefbaarheid bevorderen in de schijnwerpers te zetten en te stimuleren. De
dorpshuiskamer is onderdeel van een groter project. “We hebben
25 verenigingen, een kardinale factor voor de sociale samenhang in
het dorp. Als we dat zo willen houden moeten we wel de faciliteiten
hebben”, aldus Verhoeven. “Toen het laatste café annex zalencentrum
de deuren dreigde te sluiten hebben wij als coöperatie het gebouw
gekocht. Voor een deel gefinancierd uit aandelen van bewoners en
door wel honderd vrijwilligers verbouwd, en daardoor echt van de
mensen zelf. Een deel verhuren we aan een horecaondernemer uit
het dorp, die volgens een maatschappelijk contract ook de rest van
het gebouw beheert. Alle 25 verenigingen kunnen er gebruik van

maken. Verder is een deel van het pand verbouwd als ‘dorpshuiskamer’, een ontmoetingsruimte voor voornamelijk ouderen, die ook
onderdak biedt aan een museum met het vroegere atelier en werk
van Esbeekse kunstenaars. Diverse werkgroepen en partijen gebruiken en beheren de ruimte goed. Zo verzorgt de lokale basisschool
er creatieve workshops voor de leerlingen. Coöperatie Esbeek is nu
bezig met een nieuwe grote sportaccommodatie, zorgwoningen
voor ouderen en een vervolgproject ‘Bouwen in eigen beheer’.”

“In Esbeek heeft een
absolute trendbreuk
plaatsgevonden, van
‘dat lukt toch niet’ tot ‘dat
gaan we gewoon dóen’.”

Simpele succesfactoren
Zijn er concrete succesfactoren aan te wijzen? “De basis ligt in heel
simpele elementen”, zegt Verhoeven. “In de eerste plaats moet je
een concreet doel hebben, waar veel bewoners achter staan. Met
de dorpscoöperatie hebben we vervolgens een ijzersterke structuur
neergezet. Omdat mensen lid zijn en zelf investeren, met geld of
inzet, creëer je meer betrokkenheid dan bijvoorbeeld bij een dorpsraad. En om de mensen enthousiast te krijgen moet je ze het gevoel
geven dat hun bijdrage er toe doet. Bijvoorbeeld door mee te doen
met de Dorpen Derby, zoiets creëert enorm veel enthousiasme en
dorpstrots. Verder moet je zorgen dat je op de kaart staat bij gemeente en provincie. Je moet uitstralen dat je het samen wilt doen,
maar wel zelf initiatief nemen met verstandige, concrete voorstellen.
En vervolgens laten zien dat je zelf die dingen kunt die je wilt. Tot
slot hebben we de tijd mee. Ik noem dat het ‘reveil van het platte-

land’, de hernieuwde belangstelling voor streekproducten, dat je
weer een accentje mag hebben. Dat betekent ook meer aandacht
voor de positie van dorpen als leefgemeenschappen.”
Esbeek wordt voorlopig geen slaapdorp. Het is springlevend en
klaarwakker. “Het winnen van de Dorpen Derby heeft natuurlijk voor
een gevoel van euforie gezorgd en was voor ons ook een financiële
opsteker. Maar belangrijker is dat de coöperatie mensen ervan
bewust heeft gemaakt dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun
leefomgeving. De stemming is 180 graden gedraaid, van ‘dat lukt
toch niet’ naar ‘als het goed is voor het dorp gaan we het gewoon
dóen’.” •
Werkplaats voor de leefomgeving
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Gebieds- en plattelandsontwikkeling

Kansen voor kruisbestuiving
In veel regio’s in Nederland zijn gebiedscommissies actief die zich bezig houden
met de inrichting van het landelijk gebied. Wat opvalt is dat in veel gevallen de
kruisbestuiving met plattelandsontwikkeling, in de zin van leefbaarheid en sociaaleconomische vraagstukken, ontbreekt. De ‘harde’ inrichtingsvraagstukken en de
meer ‘softe’ leefbaarheidskant lijken gescheiden werelden te zijn.
Wat ligt aan deze scheiding ten grondslag? En wat levert het op als burgers en
lokale ondernemers meewerken aan gebiedsontwikkeling?
Op 10 oktober kunt u hierover meepraten in onderstaande workshops.

Wat wilt u in de Tweede Kamer aan de orde stellen? We vroegen het vier
deelnemers aan het vorige PlattelandsParlement. We sluiten deze serie af
met Jan Douwe Meindertsma, voorzitter van Plaatselijk Belang Raerd.

Jan Douwe Meindertsma:

‘De helft van de ministersploeg
moet zich bezighouden met leefbaarheid
van het platteland’
“

et alleen grootschalige
infrastructurele werken
kan de Nederlandse overheid het platteland niet
versterken. Voor de leefbaarheid van kleine kernen als Raerd, een
dorp van zeshonderd inwoners in hartje
Friesland, is ook een kleinschalig stimuleringsbeleid nodig. Maar in de gemeente
waar Raerd deel van uitmaakt, samen met
vijftien andere kleine kernen en twee grotere
dorpen, komt dit nauwelijks van de grond.
Jarenlang kon de gemeente veel dorpsinitiatieven niet financieren. En dat is alleen
maar slechter geworden nu de gemeente
armlastig is.

M
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Rond Raerd wordt bijvoorbeeld veel te hard
gereden. Daar kan de gemeente best wat
aan doen, door de indeling van wegen aan
te passen. Maar daar is geen geld voor. Leuke,
kleine, lokale initiatieven komen helemaal
niet van de grond. We zouden bijvoorbeeld
graag een oud kerkenpad in ere willen herstellen dat met de ruilverkaveling opgeofferd
is. Of alle oude bomen rond de kerk op de
klassieke manier willen kandelaberen – hoog
opsnoeien in kandelaarvorm –, nodig om
de bomen te behouden en de direct omwonenden meer zonlicht te geven. Nu heeft
de gemeente er maar een paar gedaan.
Het rijk schuift de verantwoordelijkheid voor
de leefbaarheid van het platteland wel heel

makkelijk af op provincies en gemeenten.
Ik vind het begrijpelijk dat de gemeente de
regie heeft over het lokale leefbaarheidsbeleid, maar als de middelen beperkt zijn,
delven de behoeften van kleinere dorpen
wel het eerst het onderspit. Het rijk zou
kaders kunnen stellen voor de verdeling
van middelen. Of een extra potje beschikbaar kunnen stellen voor leefbaarheidsprojecten. Maar waar ik veel meer voor
pleit is een brede visie op het platteland.
Niet alleen de minister van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit, maar zeker de
helft van de ministersploeg zou zich bezig
moeten houden met de plattelandsproblematiek. Alleen dat zet zoden aan de dijk!” •

FOTO: FRED P LATJE
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Gebieds- en
plattelandsontwikkeling
Workshop 1
Burgerinbreng in gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling is vaak een topdown proces. Rijk of provincie
wijzen gebieden aan voor bijvoorbeeld natuur en waterbeheer.
In overleg met grondeigenaren, waterschappen en in veel gevallen
LTO bepalen zij hoe deze doelen te realiseren, wie eigenaar wordt
en wie het beheer uitvoert. Burgers en lokale ondernemers voelen
zich al snel buiten spel gezet of zelfs bedreigd. Het gebiedsproces
loopt vaak enorme vertraging op. Bij plattelandsontwikkeling komen
de ideeën en uitvoering juist van lokale mensen. Hoe kunnen zij ook
een rol in gebiedsontwikkeling krijgen?
In de ochtendworkshop twee positieve voorbeelden: één van burgers
en één van lokale ondernemers die al vroeg in de planontwikkeling
betrokken zijn. In de middagworkshop gaan we met Kamerleden in
gesprek over hoe we tot oplossingen kunnen komen.

Workshop 2
LandbouwOntwikkelingsGebieden
(LOG’s); de positie van burgers
Landbouwontwikkelingsgebieden zijn door rijk en provincie
aangewezen locaties waar intensieve veehouderijen fors mogen
uitbreiden en waar vaak ook nieuwe IV-bedrijven kunnen worden
gevestigd. De weerstand tegen deze LOG’s gaat als een veenbrand door Nederland. Her en der laait het verzet van plattelandsbewoners op.
Soms is een top-down werkwijze nodig, maar had de overheid het
in dit geval ook anders kunnen organiseren? En is het mogelijk om
samen met plattelandsbewoners tot een werkbare oplossing te
komen voor de uitbreidingsbehoefte van IV-bedrijven? In de ochtendworkshop gaan we in gesprek met plannenmakers en bewoners.
In de middagworkshop bespreken we met Kamerleden hoe we tot
oplossingen kunnen komen.
Werkplaats voor de leefomgeving
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Als je een overzicht maakt met actieve commissies in het platteland valt op dat het
een lange lijst is. En ook dat er geregeld een overlap is in de onderwerpen
waarover ze praten. Voor plattelandsbewoners staan deze commissies vaak ver af
van hun leefwereld. Voor het merendeel van de besluiten is dat geen probleem.
Prima als er een nieuwe houtwal wordt aangelegd of subsidie naar een nieuwe
theetuin gaat. Totdat beslissingen een raakvlak hebben met de omgeving. Kijk
naar de reacties op een aantal LandbouwOntwikkelingsGebieden. Pas op het
moment dat de eerste kaarten worden getekend, ontstaat het besef dat er buiten
beeld belangrijke besluiten zijn genomen. Hoe kunnen we zorgen voor een betere
koppeling tussen de werelden van plattelandsbewoners en gebiedsinrichters?

Plattelandsbewoners
en de inrichting van
het landelijk gebied
Tekst: Rob Janmaat en Henk Kloen; Foto: Sebastiaan Verkade

ex Hoefsloot van de Vereniging Kleine Kernen (VKK)
Gelderland is nog verontwaardigd. Het kostte hem
anderhalf jaar lobbyen om een plaats te veroveren in de
Taskforce Beheerplan Natura 2000 Veluwe. “Het enige
wat we willen is hier de stem van dorpsbewoners laten
horen”, zegt hij. “Het natuurbeleid gaat namelijk ook veel bewoners
van de Veluwe aan. Wat gebeurt er met toegankelijkheid van de
natuurgebieden, kunnen er straks nog dorpsevenementen plaatsvinden, is er nog nieuwvestiging van bedrijven in dorpen mogelijk?
Zo vanzelfsprekend als het is voor organisaties als LTO, Kamer van
Koophandel en Gelderse Milieufederatie om hiervoor te worden
uitgenodigd, zo moeilijk is het voor ons hier een plaats te krijgen.”

L
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In deze situatie probeert de VKK Gelderland tijdig aan te schuiven
om mee te praten, maar er zijn ook situaties waarin bewoners pas

Goede voorbeelden

na besluitvorming zien wat er boven hun hoofd hangt. Een voorbeeld is de aanwijzing van LandbouwOntwikkelingsGebieden in de
Reconstructieplannen. In deze gebieden wordt ruimte gemaakt voor
de groei van de intensieve veehouderij. De plannen zijn gemaakt door
reconstructiecommissies waarin wel gemeenten, waterschappen en
natuur- en landbouworganisaties zitten, maar geen vertegenwoordiging van bewoners. Pas op het moment dat in de afzonderlijke
gebieden duidelijk wordt wat de consequenties zijn, komen in veel
gevallen de bewoners in verzet. Dat richt zich niet zozeer tegen de
omwonende boeren, maar vooral tegen de plannenmakers en de
veranderingen die op stapel staan: nieuwe grote stallen en oprekken
van de geurnormen. Omdat de reconstructieplannen buiten het
zicht van veel bewoners zijn opgesteld, voelen zij zich overvallen.
Het is een illustratie van een kloof tussen gebiedsinrichters en
bewoners die zich op meer plaatsen voordoet.
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Er zijn gelukkig ook goede voorbeelden. In Friesland praten vertegenwoordigers van de provinciale afdeling Plattelânsprojekten namens
de dorpen mee over gebiedsontwikkeling. Daarbij valt het Khoji
Wesselius van Plattelânsprojekten wel op dat dorpsbewoners niet
altijd even uitgesproken wensen hebben over ‘hun’ buitengebied.
“’Als het maar groen blijft’, wordt vaak gezegd. Buiten het ruime
kader van gebiedsontwikkeling is men vanuit de dorpen vaak veel
actiever. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om de inrichting van dorpsgroen en aanleg van wandelpaden of de instandhouding van cultureel erfgoed. “Vanwege een meer directe financiering, gefaciliteerd
vanuit de Projectbureaus voor Plattelânsprojekten, worden lokale
plannen hiervoor eenvoudiger door dorpsbewoners zelf ontwikkeld
en uitgevoerd.”
De aanleg van voetpaden in het buitengebied is een terugkerend
voorbeeld. Het is ook een van de resultaten van de Vereniging van
dorpsondernemers in Achterberg (Utrecht). Voorzitter Jan Rauw
licht toe: “We hebben hier een actieve ondernemersvereniging die
zich inzet voor de leefbaarheid in het dorp. In eerste instantie met
de ontwikkeling van een multifunctioneel dorpscentrum. Maar we
hebben ook een beroep gedaan op de plattelandsondernemer:
Als jullie een leefbaar dorp willen, doe dan ook wat voor een aantrekkelijk buitengebied. Met dit motto hebben we boeren en LTO
overgehaald om mee te werken aan een fiets- en voetpad.”
In Noord-Beveland wordt op een andere wijze de samenwerking
bevorderd. Hier komen burgers, agrariërs, recreatie- en dorps-

Omdat de Reconstructieplannen buiten het zicht van
veel bewoners zijn opgesteld,
voelen zij zich overvallen.
ondernemers vijfmaal per jaar samen in de Sociëteit Noord-Beveland.
Addie Dees van de Zuidelijke LTO licht het concept toe: “Elke avond
staat een thema centraal. Dat kan gaan over plattelandsontwikkeling
en gebiedsinrichting. Twee personen met verschillende visies geven
een inleiding en daarna volgt discussie. Na de discussie komt voor
de sociëteit misschien wel het belangrijkste onderdeel, ‘de derde
helft’, de informele borrel. Er komen gemiddeld vijftig mensen en er
zijn geregeld wethouders en raadsleden aanwezig.”
Waarschijnlijk zit hier de crux: meer informele ontmoetingen leiden
tot onderling gesprek en begrip. Zodra plannen op een hoger schaalniveau worden bedacht en uitgewerkt, ervaren mensen deze vaak
als een overval. Of het nu gaat om megastallen of om bomenkap,
informele ontmoetingen zullen niet elk probleem oplossen, maar
hebben in ieder geval een goede kans op een voortgaand gesprek.
Niet alleen maar lekker en leuk dus, al die informele borrels, sociëteiten, politieke cafés, streekbarbecues en regiorecepties, maar
beslist ook nuttig! •
Werkplaats voor de leefomgeving
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In Nederland zijn legio dorpsbelangenverenigingen actief.
Kulturhusen worden gebouwd, buurtsupers heropend, speel- en
sportvelden aangelegd, wijken opgeknapt: allemaal om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Maar hoe zit dat eigenlijk buiten het
dorp, in het landelijk gebied? Zijn dorpsbelangenverenigingen daar
ook actief? Zo ja, waarom en waarmee dan? Woordvoerders van
vier dorpsbelangenverenigingen vertellen wat hen buiten de dorpsgrenzen bezig houdt.

De rol van dorpsbelangenverenigingen
buiten de bebouwde kom

Van vinger aan de pols
tot miljoenenplan

Jan Overwijk, voormalig voorzitter van Plaatselijk Belang Tijnje (Friesland):

“Extra economische impuls is welkom”
“In de jaren zeventig is hier een ruilverkaveling geweest. Daarbij is
grond blijven liggen. Vroeger is het plan al eens geopperd om er
een meer aan te leggen, maar dat ketste af. Sinds vijf jaar is Plaatselijk Belang Tijnje bezig om het merenplan toch uitgevoerd te krijgen. Dat is niet makkelijk, want het gaat om zeshonderd hectare
grond en dan praat je over méér dan een paar miljoen euro. Het
plan wordt wel breed gedragen, want zo’n hoeveelheid water naast

de deur zou een gigantische opsteker zijn voor de economie hier.
Tijnje is een dorpje met vijftienhonderd inwoners zonder industrie.
Ook hier trekken boeren weg. Een extra impuls is dus welkom.
Staatsbosbeheer en het waterschap hadden wel wat bedenkingen
tegen het plan. De gemeente en provincie in principe niet, maar
daar spelen financiën een grote rol. Gebrek aan geld is weer de wal
die het schip keert. Dit traject is nog lang niet gelopen.”

Gerrit Stegeman, voorzitter van Vereniging Contact Barchem (Gelderland):

Standpunt ingenomen over nieuwe natuur
“In het buitengebied van Barchem wordt nieuwe natuur gerealiseerd. Je kunt rustig zeggen dat dit een splijtzwam is in de samenleving: de één is fel voorstander, anderen zijn faliekant tegen. Wij als
dorpsbelangenvereniging hebben daarom een standpunt ingenomen. Als een besluit democratisch tot stand is gekomen, gaan wij
daar in mee. Maar de mensen die hier gevolgen van ondervinden,
moeten wel fatsoenlijk worden behandeld. Het gaat echter vaak om
individuele gevallen en wij gaan echt voor het algemeen belang.
Wel hebben we de plaatselijke politieke partijen gevraagd om ons

standpunt over te nemen. Tenslotte heeft de gemeenteraad veel te
vertellen over wat er gebeurt in het dorp en buitengebied. We blijven de ontwikkelingen in het buitengebied volgen en als het nodig
is, in het kader van het algemeen belang, gaan we ons er zeker mee
bemoeien. Maar tot nu toe hebben we daarbij geen actieve rol gespeeld. Misschien komt dat ook omdat onze vereniging van oudsher
dorpsfeesten organiseerde. Belangenbehartiging kwam daar pas later bij, maar wordt wel steeds belangrijker.”

Tekst: Marije Wenneke

Sjaan Huissoon, voorzitter Vereniging Gemeenschap Wolphaartsdijk (Zeeland):

“Belangenbehartiging beperkt zich niet tot dorp”
“Het werk van onze vereniging beperkt zich niet tot de dorpen,
maar strekt zich uit over het hele voormalige eiland Wolphaartsdijk.
Als de gemeente plannen heeft voor het landelijk gebied, worden
wij daarbij betrokken. Die plannen hebben namelijk vaak ook gevolgen voor het dorp, haar inwoners en de leefbaarheid. Een goed
voorbeeld is de toenemende recreatie in dit gebied. Al dat extra verkeer moet door het dorp. De straten zijn echter smal en vormen een
flessenhals. Wij hebben ons daarom hard gemaakt voor een ontslui-

tingsweg. De gemeente en het waterschap hebben dat opgepakt.
Het was een lang traject, maar hopelijk wordt de weg begin volgend jaar aangelegd. Het is mooi dat je zoiets als dorpsbelangenvereniging kunt bewerkstelligen. Het scheelt dat de contacten met
verschillende partijen in het gebied over het algemeen goed zijn. Al
klopt de ene instantie bij ons aan, en moeten we bij de andere zelf
aan de bel trekken. Als vereniging moet je dus wel alert blijven.”

Bas Nieboer, voorzitter Dorpsraad Broek in Waterland (Noord-Holland):

“Geen problemen in buitengebied”
“Onze dorpsraad is niet per definitie alleen actief binnen het dorp,
maar daar ligt wel het zwaartepunt. We houden ons voornamelijk
bezig met zaken als leefbaarheid en woningbouw. Wel zijn hier enkele verkeersproblemen, doordat veel zwaar verkeer door het dorp
naar het agrarisch achterland moet. Hierin proberen we te bemid-
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delen, maar er is weinig commotie over in het dorp. Eigenlijk zijn
problemen in het buitengebied helemaal niet aan de orde geweest
de laatste jaren. We hebben dus ook niet zoveel ervaring met belangenbehartiging in het landelijk gebied. Maar als er wel wat is, zullen
we ons zeker hard maken voor de belangen van de bewoners.”

Werkplaats voor de leefomgeving
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Waar ingrepen worden gedaan in het landelijk gebied, willen
nog wel eens conflicten ontstaan. Zo ook in het Nationaal Park
Drents-Friese Wold. Staatsbosbeheer kapt bomen. Een groep
bewoners, verenigd in Stichting De Woudreus, is het daar niet mee
eens. Het roept de vraag op wie nu eigenlijk wat te vertellen heeft
in het landelijk gebied. Een vraag die lastig te beantwoorden blijkt.

Staatsbosbeheer versus De Woudreus

De baas in het bos
Tekst: Marije Wenneke; Foto’s: Sandra de Heij

et is een voorbeeld zoals er waarschijnlijk vele zijn in
Nederland. Een terreinbeherende instantie, in dit
geval Staatsbosbeheer, kapt naaldbomen in het
Drents-Friese Wold om de natuur om te vormen naar
korte vegetaties als stuifzand, vennen, natte en droge
hei. Een aantal omwonenden van het Nationaal Park is tegen. Zij
vinden het bos mooi zoals het is. Ze ageren via Stichting De Woudreus tegen de – in hun ogen – onnodige kaalslag. Tot nu toe met
weinig succes.

H
Arrogant

Jan Kits Nieuwenkamp in ooit mooi bos.

“Ze gaan arrogant te werk.
Stellen zich op of ze alles weten
en het wel even gaan doen allemaal.
Inspraak was niet mogelijk.”

“Burgers hebben geen enkele inspraakmogelijkheid”, klaagt Jan
Kits Nieuwenkamp, bestuurslid van De Woudreus. De Vleddervener
is vanaf het begin bij de stichting betrokken. “Eind vorige eeuw was
men al bezig met de plannen voor het Drents-Friese Wold. Pas in
2005 werd de eerste voorlichtingsavond georganiseerd.” Rijkelijk
laat, vindt Nieuwenkamp. Hij hekelt de houding van Staatsbosbeheer. “Ze gaan arrogant te werk. Stellen zich op of ze alles weten
en het wel even gaan doen allemaal. Inspraak was niet mogelijk.”
Aanvankelijk gaat De Woudreus in gesprek met Staatsbosbeheer.
“Daar hebben we inhoudelijk veel van geleerd, maar als je op geen
enkele manier dichter bij elkaar komt, ben je op een gegeven
moment uitgepraat”, aldus Nieuwenkamp.
Staatsbosbeheer ziet dit anders. “Er is inderdaad veel discussie
geweest, ook met de Woudreus. Maar het is niet zo dat dit tot niets
heeft geleid. Integendeel, in 2006 is een convenant opgesteld waarin beide partijen water bij de wijn hebben gedaan”, vertelt communicatiemedewerker Rien Cardol. “Hoewel wij dachten dat er overeenstemming was bereikt, ging De Woudreus gewoon verder met haar
acties. Dat zet wel spanning op de verhoudingen.”

Wel meepraten
Cardol wijst erop dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor partijen
als De Woudreus om mee te praten over wat er in het Drents-Friese
Wold gebeurt. “Er is een overlegorgaan, waarin partijen als gemeenten, waterschappen, de provincie en terreinbeheerders zitting
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hebben. Ook is er sinds anderhalf jaar een gebruikersplatform,
waarin bewoners hun stem kunnen laten horen.” Het bezwaar van
De Woudreus is dat een dergelijk orgaan geen juridische status
heeft. Het kan geen zienswijzen indienen en externe toetsing door
middel van beroep is niet mogelijk. Staatsbosbeheer kan de adviezen
dus naast zich neerleggen. De Woudreus heeft daar een punt, geeft
Cardol toe. “De formele mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen,
zijn te gering. Maar wij kunnen dat vanuit Staatsbosbeheer niet
veranderen. Zolang het wettelijk niet anders is geregeld, moeten we
het doen met het overlegorgaan en de platformen en hopen dat
burgers hierin willen participeren.”

Kamervragen
De Woudreus doet dat heel bewust niet. “Dan compromitteer je
jezelf. Er wordt toch niets met onze inbreng gedaan”, meent Kits
Nieuwenkamp De actiegroep zoekt het hogerop en brengt de zaak
onder de aandacht bij politiek Den Haag. Er worden zelfs kamervragen gesteld, maar minister Verburg laat uitdrukkelijk weten achter
de beheermaatregelen – en dus achter Staatsbosbeheer – te staan.
Desondanks zit Kits Nieuwenkamp niet bij de pakken neer. “Wij
gaan gewoon door. We zetten wel mensen aan het denken, hebben
niet voor niets meer dan negenduizend handtekeningen opgehaald.
We blijven de pers zoeken en erop hameren dat het verkeerd is dat
burgers op geen enkele manier formele inspraak hebben bij deze

“Hoewel wij dachten dat
er overeenstemming was
bereikt, ging De Woudreus
gewoon verder met haar
acties. Dat zet wel spanning
op de verhoudingen.”
Werkplaats voor de leefomgeving
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Column

Direct
inspraakmoment

“De kortste weg van
politiek en platteland
is persoonlijke
ontmoeting”
Bas van der Vlies
(Tweede-Kamerlid SGP sinds 1981):

processen.” Staatsbosbeheer vindt het jammer dat de Woudreus
zich op deze manier opstelt. “Daardoor hebben ze veel krediet verspeeld en plaatsen ze zich buiten de discussie”, meent Cardol, die
overigens niet te beroerd is om de hand ook in eigen boezem te
steken. “Staatsbosbeheer is pas sinds tien jaar verzelfstandigd.
Daarvoor waren we een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Het beleid moet tegenwoordig maatschappelijk zijn verankerd. We besteden steeds meer aandacht aan contact met bewoners en gebruikers, vormen participatiegroepen en bij nieuwe inrichtingsplannen volgen we meestal uitgebreide communicatie- en inspraakprojecten. De wil is er dus wel,
maar een dergelijke cultuurverandering gaat met vallen en opstaan.”

Inbreng burger
Cultuurverandering of niet bij Staatsbosbeheer, wie heeft het nu
eigenlijk voor het zeggen in het Drents-Friese Wold? Staatsbosbeheer lijkt de baas, maar zij voert gewoon het beheer en inrichtingsplan (BIP) uit zoals dat door het Overlegorgaan is gemaakt en door
de provincie vastgesteld. Daarbij kan geen formeel bezwaar worden
aangetekend.
Hebben burgers, al dan niet verenigd in De Woudreus, dus helemaal
niets te vertellen? In het geval van het BIP niet. Anders ligt dat bij
het nieuwe beheerplan dat momenteel voor het Drents-Friese Wold
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wordt opgesteld in het kader van Natura 2000. Hierbij gelden de
normale procedures voor bezwaar en beroep. Een nieuwe kans
voor De Woudreus? Kits Nieuwenkamp gelooft er niet meer in.
“De inspraak die burgers wordt gegund, heeft weinig te betekenen.
Nieuw beheerplan of niet, Staatsbosbeheer blijft toch het BIP uitvoeren”, besluit hij. •

Begin vorig jaar is er onderzoek gedaan naar hoe bewoners
oordelen over Nationaal Park Drents-Friese Wold (DFW).
Enkele uitkomsten:
• Zestig procent van de omwonenden bezoekt het DFW een paar
keer per maand.
• Ruim driekwart van de omwonenden is positief over het DFW.
Dit resulteert in een gemiddeld rapportcijfer van 7,6.
• Over het beheer en de houtkap in het DWF zijn bewoners
kritischer: gemiddeld cijfer 6,9. Drie op de tien respondenten
geeft een onvoldoende.
• Een op de vijf respondenten vindt dat er in het DFW te weinig
rekening wordt gehouden met omwonenden.

Advies hoeft niet altijd van onszelf te komen. Uit NoordAmerika hebben we het idee van Countryside Exchanges
overgenomen. Een gebied met een specifieke vraag krijgt
een week lang bezoek van een internationaal team van
mensen uit het maatschappelijk middenveld uit. Zij geven
vanuit hun eigen achtergrond en ervaring advies.
Het PlattelandsParlement is ook zo’n gelegenheid om van
elkaar te leren. Sommige mensen uit lokale organisaties
komen niet snel op een landelijke bijeenkomst. Voor hen is
het PlattelandsParlement een gelegenheid om niet alleen
politici, maar ook elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Daarmee verliezen we het uiteindelijke doel niet uit het
oog: de rechtstreekse communicatie tussen mensen uit het
veld en de politiek. Via een rechtstreeks contact met dorpsraden en gebiedscommissies komen toch de echte, concrete
problemen boven tafel en dat is wat politici uiteindelijk willen
weten.
Als het gaat om plattelandsontwikkeling ligt de regie in
Nederland bij de provincies. Daarom organiseert een aantal
provincies ook eigen plattelandsdialogen. Toch heeft het
PlattelandsParlement een toegevoegde waarde. Juist landelijke politici hebben behoefte aan zo’n direct inspraakmoment.
Dat blijkt wel uit het feit dat het ministerie van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het PlattelandsParlement
vanaf het begin enthousiast oppakte en dat de dag nu al voor
de derde keer wordt georganiseerd.

F OT O : RO OS B EE LWE R K

Het Drents-Friese Wold, afwisselend landschap
zoals Staatsbosbeheer het graag ziet.

“Voor mij is de persoonlijke ontmoeting de kortste weg tussen politiek en platteland. Ik denk hierbij aan de werkbezoeken die wij als
fractie en als vaste Kamercommissie voor LNV afleggen. Regelmatig leggen we ons oor te luister op het platteland. Eén van deze
werkbezoeken bracht onze fractie bijvoorbeeld in het Zeeuwse dorp
Waarde. In het dorpshuis hebben we om de tafel gezeten met ‘vertegenwoordigers’ van het dorp. Het gesprek ging ondermeer over
het afnemende voorzieningenniveau en de geplande komst van een
multifunctioneel centrum, met dorpshuis, basisschool en supermarkt. Een ander werkbezoek bracht ons in de gemeente Rouveen.
Hier hebben we met eigen ogen gezien hoe een agrarische ondernemer wel een mooie staluitbreiding had gerealiseerd, maar geen
koeien mocht kopen vanwege een nabijgelegen beschermd natuurgebied. Knelpunten en perspectieven in het plattelandsbeleid gaan
pas echt leven als je een stukje van het plattelandsleven meegemaakt en direct betrokkenen gesproken hebt.”

“Het is cruciaal dat bewoners meedenken over de ontwikkelingen in hun leefgebied. Ik houd me graag bezig met
het creëren van nieuwe manieren van uitwisseling, tussen
plattelanders onderling en tussen platteland en politiek. Als
programmaleider van LEADER+ begeleid ik op dit moment
het project ‘Andere Overheid’, waarbij we ambtenaren
adviseren hoe om te gaan met burgerinitiatieven.

Ik ben blij dat we destijds de impuls gaven, dat de fakkel
wordt doorgegeven en dat er vooralsnog genoeg vuur is om
het PlattelandsParlement levend te houden. Ik verheug me
dan ook op een inspirerende dag!”
Henk Kieft, initiatiefnemer van het PlattelandsParlement
in Nederland en Unit Manager van Adviesgroep Netwerk
Platteland bij ETC Adviesgroep
Werkplaats voor de leefomgeving
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“Als je jongeren van het platteland wilt betrekken bij de politiek,
moet je intermediairs opzoeken”, zegt Coen Stevens, dorpswerker in
Gaanderen. “Zij kunnen de brugfunctie vervullen tussen jongeren en
politiek.”

‘Roepen dat jongeren
mee moeten doen
heeft geen zin’
Tekst: Annemiek Simons; Foto: Arie Kraak

oen Stevens weet als geen ander hoe jongeren in
elkaar zitten, want hij werkt al ruim 25 jaar met en
voor jongeren. Als jeugdopbouwwerker bij de
IJsselkring in Gaanderen zoekt hij ze op in hun
eigen omgeving, of treft ze in het buurthuis voor
activiteiten. Hij probeert een ‘contactrelatie’ met ze op te bouwen
om te achterhalen waar ze behoefte aan hebben. “Ik maak heel
duidelijk dat ik geen politieagent ben, geen leraar, of ouder. Maar dat
ik wel een luisterend oor heb en een goede omgeving voor ze wil
creëren.” Stevens kijkt of de jongeren in de gemeente Gaanderen
behoefte hebben aan bijvoorbeeld een sport- of hangplek of nodigt
ze uit voor activiteiten in buurthuis De Trefkuul. Ook begeleidt hij de
jongeren bij het vinden van een geschikte opleiding of baan, of als
ze te maken krijgen met justitie.

C

Brugfunctie
Stevens is van mening dat als je jongeren en politiek dichter bij
elkaar wilt brengen, de politiek eerst mensen zoals hijzelf moet
opzoeken. “Je moet uitzoeken wie de intermediairs zijn op het platteland en aan hen de handvatten geven om een traject uit te zetten.
Jeugdopbouwwerkers, mensen van de sportvereniging of kerk. Zo
kunnen zij een brugfunctie vervullen tussen jongeren en de politiek.”
Een oproep als ‘jongeren, kom naar het PlattelandsParlement’ werkt
volgens Stevens niet. “In plaats van een datum prikken en hopen dat
ze komen opdagen, kun je veel beter samen met de jongeren een
plan de campagne maken. En dan een signaal afgeven naar het
PlattelandsParlement. Pas dan kan er sprake zijn van echte participatie.“

Kleine signalen
Concreet maken

“Houd het klein en lokaal.
Dan krijg je misschien ook kleine
signalen, maar dat betekent niet dat
het geen belangrijke signalen zijn.”
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“De jongeren moeten het uiteindelijk natuurlijk wel zelf doen.
Ik functioneer als intermediair, bijvoorbeeld tussen jongeren en de
gemeente, of jongeren en buurtbewoners. Ze moeten zelf ook initiatief en inzet tonen. Het gaat niet zo van: ‘Coen, regel jij het maar.’
Maar ik weet natuurlijk wel hoe de processen werken. En dat je daar
vaak een lange adem voor nodig hebt. En die spanningsboog is
vaak te lang voor ze. Bij bijvoorbeeld een nieuwe speelplek betrek
ik ze daarom pas in de laatste fase, de inrichtingsfase. Dan blijft het
behapbaar.” Je kunt jongeren dus best activeren en betrekken bij
hun leefomgeving, zegt Stevens, maar je moet het wel concreet
maken. “Laat ze bijvoorbeeld weten wat een Vereniging voor Kleine
Kernen voor ze kan betekenen en wat een PlattelandsParlement
voor ze kan doen. Maar ga niet vanuit een ivoren toren roepen dat
jongeren ook moeten meedoen.”

Stevens vindt het tijd dat de politiek het eens omdraait en de
jongeren zelf moet opzoeken in plaats van de jongeren op te roepen
om te komen. “En ze vervolgens met naambordjes op een hele dag
in een zaal te laten zitten. Daar zitten ze echt niet op te wachten. Je
moet het aantrekkelijk voor ze maken, er een knallende, interactieve
dag van maken.” Er zijn ook best voorbeelden van dat het kan: op
lokaal niveau jongeren vragen mee te denken over de nabije toekomst, meent Stevens. Met de nadruk op nabij. “Aan volwassenen
kun je vragen om na te denken over de verre toekomst. Dat is voor
jongeren heel moeilijk.”
Tot slot somt Stevens op wat je beslist wel moet doen om jongeren
te betrekken bij de politiek: “Zoek de jongeren in hun eigen omgeving op. Breng de boodschap op een ludieke manier. Houd het
klein en lokaal. Dan krijg je misschien ook kleine signalen, maar dat
betekent niet dat het geen belangrijke signalen zijn.” •
Werkplaats voor de leefomgeving
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Algemeen

Algemeen

Een terugkerend onderwerp op het PlattelandsParlement is de
overdaad aan regelgeving waar we in Nederland mee te maken
hebben. Als je op het platteland iets nieuws wilt, kom je in de
regelmachine terecht, is de ervaring. Helmer Wieringa en Maria van
Boxtel, adviseurs van Land & Co hebben zich de laatste jaren
verdiept in al dit geregel: hoe is het zo gekomen en hoe kunnen we
ermee omgaan? Daarbij kijken ze vooral naar de multifunctionele
landbouw.

Niet minder,
maar betere regels
Tekst: Rob Janmaat, Foto: Guy Ackermans

Helmer Wieringa (ruimtelijke ordening) en Maria van Boxtel
(branche regelgeving) van Land & Co coördineren voor de
Taskforce Multifunctionele Landbouw het project betere
regelgeving, www.multifunctionelelandbouw.nl

Welke oorzaken zijn er voor
‘regeloerwoud’ in Nederland?
“Het is de laatste twintig jaar uit de hand gelopen omdat we veel
gebruik gemaakt hebben van kader- en raamwetten”, legt Wieringa
uit. “De gedachte hierachter is goed, de rijksoverheid kijkt vooral
naar het doel en legt de basis hiervoor vast in een kader- of raamwet.
Vervolgens laat zij de nadere invulling over aan daartoe gemachtigde
organisaties, vanuit de gedachte dat deze organisaties beter zicht
hebben op de complexe samenleving. En dan gaan de specialisten
er mee aan de slag. Zij maken allerlei bepalingen en uitzonderingsregels en verknopen dit regelmatig met andere maatschappelijke
vraagstukken, waardoor het een lastig te ontrafelen geheel wordt.”
Van Boxtel: “Soms voegen controlerende ambtenaren daar nog hun
‘eigen regels’ aan toe. Dat doet zich voor als een controleur van de
Voedsel- en Waren Autoriteit opmerkt dat een brandblusser niet op
een bepaalde plek mag hangen, terwijl hij alleen moet controleren
óf er een hangt. Over de plek gaat de brandweer. Dit is een onschuldig voorbeeld maar dit komt ook voor bij grotere zaken.”

Hoe komen we er weer vanaf?
“Dat is niet eenvoudig”, begint Wieringa. “De regering werkt weliswaar aan deregulering, maar dat leidt nog niet altijd tot minder regels.
Een voorbeeld is het schrappen van de Wet op de Openluchtrecreatie. Dat heeft nog niet geleid tot minder regels voor kamperen
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bij de boer. De functie van de Wet op de Openluchtrecreatie wordt
nu namelijk opgepakt in andere wetten en bepalingen, zoals de
Wet Ruimtelijke Ordening, de Algemene Plaatselijke Verordening
of milieuwetgeving. Uiteindelijk levert dit netto misschien wel méér
regels op. Bovendien moeten we accepteren dat de politiek, ondanks de voortdurende roep om deregulering, bij een incident ook
onmiddellijk vraagt om meer regels. De meest bekende voorbeelden
zijn de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam,
maar je ziet het ook in veel andere situaties. Daarom denken we dat
je vooral moet werken aan bétere regels in plaats van alleen maar
inzetten op minder regels.”

Wat zijn betere regels?
“We moeten regelen dat de burger weer meer zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat moet uitgangspunt worden”, zegt Wieringa. “In de
tijd van de MKZ-crisis deed minister Veerman dit bijvoorbeeld door
het voor boeren in de toekomst wel mogelijk te maken zich te verzekeren tegen de gevolgen van MKZ. De overheid moet echter geen
vangnet worden voor misstanden in de sector. Veerman heeft de
gedachte daarom omgekeerd: de sector zelf moet verantwoordelijkheid nemen voor diergezondheid en dat ook zelf reguleren. Ook
moeten we een zekere mate van risico aanvaarden in plaats van elk
risico proberen uit te sluiten. Gooi regels die door angst zijn ingegeven, in de prullenbak. Weegt de hoeveelheid tijd en middelen die

we in controle stoppen altijd op tegen die ene keer misbruik of overtreding? Wat we verder willen benadrukken is dat een wet zich
alleen moet richten op het doel waarvoor deze is opgesteld. Er is
te vaak een verknoping met andere vraagstukken. Zo bepaalt de
Drank- en Horecawet dat alcohol alleen mag worden geschonken in
gebouwen waar een horecabestemming op rust. Bij landbouwbedrijven gaat het bijna altijd om een agrarische bestemming.
Wanneer iemand bijvoorbeeld een theeschenkerij wil beginnen op
een boerenbedrijf, doet zich meteen een probleem voor. Wat
bedoelt de Drank- en Horecawet met ‘bestemming’? Dit is een onnodige link met de ruimtelijke ordening, terwijl volstaan had kunnen
worden met de horecavergunning.” Van Boxtel vult aan: “In andere
situaties interpreteren ambtenaren de wet heel ruim. Als bijvoorbeeld
de milieuwetgeving spreekt over visuele hinder gaat het om echte
hinder. Felle lichtflitsen bijvoorbeeld. Dit is later geïnterpreteerd als
‘niet mooi’, met als gevolg de verplichting extra groen aan te planten.
Regels en beleid moet je verschillend benaderen. In het beleid
moeten we zo veel mogelijk proberen verschillende terreinen in samenhang te benaderen, maar concrete regels moeten over één ding gaan.
Dus hou je per wet aan het ‘hokje’ van die wet en het doel ervan,
dat maakt het makkelijker. En gebruik het beleid om te integreren.”

Hoe gaan we dit organiseren?
“Een belangrijke les: laat het niet alléén aan specialisten over”, is de
overtuiging van Wieringa. “Zet een groep specialisten bij elkaar en
je krijgt steeds meer regels. Ze weten te veel en raken het doel
kwijt. Vraag daarom bij het opstellen van regels ook de mening van
gebruikers. Zij kunnen zorgen dat het werkbaar blijft en het goede
wordt geregeld. Maar ook de gebruikers moeten weer leren vanuit
verantwoordelijkheid te gaan ‘regelen’. Dat is misschien ook een
mooi advies voor het PlattelandsParlement!” •
Op 10 oktober kunt u tijdens de extra workshop ‘Betere Regels’
meepraten over dit onderwerp.

“We moeten een zekere
mate van risico aanvaarden
in plaats van elk risico
proberen uit te sluiten.”
Werkplaats voor de leefomgeving

51

Programma
PlattelandsParlement
10 oktober 2009

postadres

Postbus 33
6800 LE Arnhem

bezoekadres

Beaulieustraat 22
Arnhem
T 026 44 55 146
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Colofon

Vanaf 9.30 uur

Ontvangst

10.00 - 10.40 uur

Centrale opening

10.50 - 12.00 uur

Thema-workshops
Uitwisseling van kennis en ervaringen aan de hand van
een of meer (positieve) voorbeelden, afgesloten met een
inventarisatie van wat goed gaat en wat minder goed gaat.
Thema’s: Duurzame Dorpen, Veranderende bevolkingssamenstelling, Decentralisatie en burgerparticipatie, Gebieds- en
plattelandsontwikkeling (de workshops staan bij de thema’s
in dit nummer).
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12.10 - 13.00 uur

Extra sessies
Workshops: Gaat de natuur op slot?, Drempels in subsidieland, Betere regels
Senternovem: Praktisch advies over duurzame energie
Gesprek met EU-parlementariërs
Speeddaten met politici
Attentiemuur: Boodschappen voor politici
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13.00 - 14.00 uur

Lunch

14.00 - 15.00 uur

Thema-workshops (vervolg)

De Werkplaats voor de Leefomgeving
verschijnt ter ondersteuning van een project,
symposium of activiteit onder de noemer:

Voortzetting van de ochtendworkshop, waarbij parlementariërs aanschuiven. Wat verwachten we van overheden?

verbetering van de kwaliteit van de
leefomgeving. De verantwoordelijkheid voor
de teksten berust bij de auteurs. De inhoud
van de Werkplaats voor de Leefomgeving kan

15.10 - 16.00 uur

geheel of gedeeltelijk worden overgenomen

Slotdiscussie
In gesprek met parlementariërs over resultaten van de dag.

indien de bron vermeld wordt en de redactie
daar toestemming voor geeft.

Vanaf 16.00 uur

Napraten

Locatie

Congrescentrum De Werelt, Lunteren

Meer informatie en aanmelden:
www.plattelandsparlement.nl

