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Tijdens de afsluitingsbijeenkomst van het landbouwgedeelte
van het streekonderzoek in Zuidwest-Drente is een drietal inlei
dingen gehouden, In de nu vermelde volgorde zijn ze in deze nota
verzameld»
1. De sociaal-economische ontwikkeling van het platteland en de
agrarische bedrijfstak in het tijdperk van de industrialisatie,
door
ir„ R. Bergsma, medewerker aan de afdeling Sociologie en
Sociografie van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
2. Mogelijkheden en moeilijkheden ten aanzien van regionale samen
werking ten plattelande,
door
L.J, de Ruiter5 burgemeester van Kuinre en Blankenham.
3. Samenvatting van de belangrijkste resultaten van hot streekonderzoek Zuidwest-Drente (landbouwgedeelte),
door
J.D. Alberti, voorzitter van de regionale werkgroep landbouw
Zuidwost-Dr ent e «

Inleiding door ir. • R.Bergsma, medewerker aan de afdv Sociologie
en Sociografie van de Landbouwhogeschool te Vageningen (Hoofds
prof.dr. E.V.Hofstee),uitgesproken tijdens de afsluitingsbijeenkomst van het streekonderzoek (landbouwgedeelte) in Zuidwest-Drente
te Diever op 4 maart 1960
DE SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTVIKKELING YAH HET PLATTELAND
EN DE AGRARISCHE BEDRIJFSTAK IN HET TIJDPERK VAU DE IN
DUSTRIALISATIE
1.
Ik wil beginnen met te constateren dat ik beslist niet de eer
ste hen die voor een soortgelijk gezelschap als het Uwe enige ge
dachten omtrent de toekomst van het platteland mag ontwikkelen. De
laatste zal"ik ook wel niet zijn. Dat deze lange rij van sprekers
zijn oorzaak vindt in de belangrijke ontwikkeling die ons platte
land gedurende de laatste decennia doormaakt is ons allen hekend.
Ik zal niet zo origineel proheren te zijn om de oorzaken en gevol
gen van dit complex van veranderingen te negeren. Maar ik heb er
toch naar 'gestreefd mij daarbij zoveel mogelijk' te beperken en een
ander thema centraal te stellen.
2.
Ik zou verschillende redenen kunnen noemen die ervoor pleiten
niet te veel aandacht te besteden aan de vraag wat de desbetreffen
de ontwikkeling nu wel precies behelst of wat de meest waarschijn
lijke gedaante van ons platteland zal zijn wanneer'de veranderingen
voltooid zijn, als er tenminste ooit-van een voltooiing sprake zal
kunnen wezen. Bescheidenheidshalve moet ik als eerste reden noemen
dat ter zake meer deskundigen dan ik zich met deze vraagstukken reeds
uitvoerig hebben beziggehouden. Voorts is het niet ondoenlijk à
1'improviste enkele grote lijnen te trekken die deze ontwikkeling
min of meer markeren, en daaraan zal ik mij ook bezondigen. Een
nadere detaillering vraagt echter om onderzoek en prognose voor elk
gebied afzonderlijk.
De werkelijke reden echter dat ik een wat ander probleem met U
wil bezien komt voort uit een zekere gêne over mijn situatie in Uw
gezelschap. Nog niet zo heel lang geleden kwam mij een ingezonden
stuk in een van de noordelijke dagbladen onder ogen. De schrijver
van dit stuk deed zijn beklag «ver het feit dat tegenwoordig zoveel
jeugdige sociologen, planologen, economen en wat dies meer zij de
noodklok over "het platteland luidden, daarbij geschraagd door hun
sinds kort verworven wetenschappelijke inzichten. Het zou mij niet
verbazen wanneer de inhoud van dit artikeltje velen die zich dage
lijks met de vraagstukken van een stukje van dat Nederlandse plat
teland moeten bezighouden, uit het hart zou zijn gegrepen.
Men kan hier een vergelijking maken met de bevindingen van
Henry Ford, én als ik het mij goed herinner deed de inzender van
het desbetreffende stuk dat ook.
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Ford kwam namelijk na een levenslange ervaring met adviserende
deskundigen tot de overtuiging dat er drie efficiënte manieren
zijn om failliet te gaans door het spel, door de vrouwen, en
door de ingenieurs. Hij noemde de eerste manier het opwindênste,
de tweede het aangenaamste, en de derde het vervelendste.
3«

In dit gevoel van geïrriteerdheid over het voortdurend moe
ten aanhoren van naar het sombere zwemende commentaren op de toe
komst van het platteland, heb ik het aanknopingspunt gezocht voor
de lezing die ik vandaag voor U mag houden. Wanneer ik de gedach
ten mag samenvatten van diegenen die zich ergeren aan deze moder
ne vorm van waarzeggerij, dan denk ik dat het ongeveer op het
volgende neer zal komen.
Indien het pessimisme van deze deskundigen gerechtvaardigd
is, dan is het van tweeën ééns of de toekomst van dit platteland
ligt nu reeds volkomen vast, en dan heeft het weinig zin om - ons
daar steeds opnieuw mee te plagen, of er valt nog wat aan te doen
en laten.ze ons dan vertellen wat er op dit ogenblik aan gedaan
kan worden., laar dit probleem zou ik mijn betoog nu willen richten?
kan er op 't ogenblik iets worden gedaan waarmee we in de toekomst
het platteland als woon- en werkgebied gunstig kunnen beïnvloeden ?

4'

Wij zijn er ons allen waarschijnlijk wel van bewust dat de
toekomst van ons platteland zeer nauw verband houdt met het vraag
stuk van de ruimtelijke spreiding van de werkgelegenheid. Haar de
aard van dit verband werd door de afdeling Sociologie van de Land
bouwhogeschool een onderzoek ingesteld. Van de uitkomsten'van dit
onderzoek wil ik slechts enkele dingen noemen die het ons kunnen
vergemakkelijken onze gedachten over deze .problematiek wat nader
te bepalen.
Yoor Nederland als geht-el werd na de oorlog een aanzienlijke
daling van het aantal agrariërs geconstateerd. Het aantal perso
nen dat de landbouw de rug toekeerde bleek verhoudingsgewijs het
grootst te zijn in stedelijke, geïndustrialiseerde, forensen- en
ruilverkavelingsgebieden. De sterkste vermindering''in aantal ver
toonden de landarbeiders met 43%? daarna komen de boerenzoons met
33& en tenslotte was het aantal agrarische zelfstandigen in de
periode 1947~1956 slechts met yfo afgenomen» In de streken die geen
andere dan agrarische werkgelegenheid bieden stagneert deze over
gang van de landbouw naar een andere bestaansbron* Komen in deze
streken veel landarbeiders.voor,' dan komt dit gebrek aan andere
werkgelegenheid in.openlijke werkloosheid tot uiting» Daar waar
geen of zeer weinig landarbeiders voorkomen, dus in de streken
met kleine bedrijven, zullen bij een manco aan niet-agrarische
werkgelegenheid de resultaten wel niet anders zijna Alleen heeft
de werkloosheid daar een meer verborgen karakters de boor kan nu
eenmaal het onderbetaalde deel van 'zijn eigen arbeidskracht niet
op straat zetten. Wanneer men tot mechanisatie kan overgaan komt
deze verborgen werkloosheid blijkbaar aan het licht.
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Dit "blijkt uit hot feit dat, wanneer de streek door een ruilver
kaveling voor mechanisatie geschikt is gemaakt, arbeidskrachten
uit de landbouw afvloeien. .
Tenslotte wil ik Uw aandacht vestigen op het feit dat over
gang naar een niet-agrarisch emplooi'niet per se migratie hooft
in te houden. De omstandigheid dat men dagelijks naar zijn werk
op en neer moet reizen blijkt althans in de forensengebiedón een
redelijke afvloeiing uit de landbouw niet in de weg te staan,
5„

Ha dit overzicht in vogelvlucht van enkele ontwikkelingen, die
zich in de laatste tien jaren op het platteland hebben voorgedaan,
kunnen we onszelf de vraag stellen: "Valt er aan deze gang van
zaken wat' te modelleren?"
Een begin van het antwoord op deze kwestie zou kunnen zijn
dat we ons een beeld trachten te vormen van wat wij als eindresul
taat van al deze ingrijpende veranderingen wenselijk achten. Ik
geloof dat een van onze eerste wensen zou moeten zijn dat de hui
dige of toekomstige bevolking van ons platteland volop en goed be
taald werk moet kunnen vinden.
Een tweede verlangen kan dan wezen dat het toekomstige plat
teland no'g iets meer zal zijn "dan louter werkterrein voor de agra
rische bevolking. Bij ons allen leeft denk ik wel de wens dat,
hoe het platteland er in de toekomst ook uit mag zien, de bewoon
baarheid, tegenwoordig hoort men met een beeldende term van de
"leefbaarheid" spreken, er in ieder geval op vooruit zal gaan,

6, '
Het.zou al van heel weinig werkelijkheidszin getuigen wanneer
wij bleven staan bij wat wij wenselijk achten. Wij weten wel dat
alles wat wenselijk is daarom nog niet tot de mogelijkheden kan
worden gerekend.
Bij deze andere kant van de zaak, die men als het haalbaar
heidsaspect zou kunnen aanduiden,, wil ik wat langer blijven staan.
Door wie of door wat worden de perspectieven voor hot platteland
en zijn bevolking eigenlijk bepaald? Voor zover de toekomst in
derdaad in menselijke handen is gelegd kan'men bij dit-bouwwerk
in een democratisch land twee partners onderscheiden^ dé bevol
king en zijn overheid. Bij een ideale samenwerking tussen beide
partners zal de overheid voortdurend bozig zijn aan de verlangens
van de bevolking, die haar tenslotte in hot leven riep, tegemoet
te komen. Zij zal daarbij aan bepaalde verlangens prioriteit ver
schaffen boven andere, want zij is per slot van rekening geen
gehoorzaam knechtje, maar haar taak is te regeren. De wensen van
de bevolking vormen echter haar richtsnoer.
Anderzijds worden in een land al-s hot onze van de bevolking
niet in de eerste instantie gehoorzaamheid en volgzaamheid ver
wacht, maar veeleer actieve medewerking. Deze laatste zal zeker
de vorm van kritiek kunnen aannemen, maar een negatieve onge
ïnteresseerdheid zal nooit tot een goed samenspel kunnen leiden.
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De kansen op een behoorlijke samenwerking worden nu bepaald,
door dè mate waarin de' beide partners elkander begrijpen en aan
voelen« Ook een goedwillende overheid moet van de verlangens van
de bevolking op de hoogte zijn en daarvoor dienen deze wensen haar
in de een of andere vorm ter ore te komen» Anderzijds wordt van
de bevolking verwacht dat zij aan haar wensen op een positieve
wijze uiting zal geven, Hu geloof ik dat de mate van begrip tussen
overheid en bevolking uiterst belangrijk is voor de mogelijkheden
die wij hebben om onze wensen omtrent de toekomst van ons platte
land tot werkelijkheid te maken. Dit wederzijds aanvoelen en be
grijpen zal ik in het vervolg kortheidshalve als communicatie aan
duiden» Voordat ik de betekenis van een goede communicatie wat
nader met U wil bezien, moet ik eerst nog zeggen wie ik als over
heid en wie als bevolking beschouw» Ik heb het begrip overheid
wat ruimer genomen dan de gewone betekenis» Ik zou onder overheid
willen verstaan allen die uit' hoofde van een bepaalde functie in
het belang'van de bevolking werkzaam zijns Kaast burgemeesters,
wethouders? ambtenaren enz-, vallen er dan ook bestuurderen van
standorganisaties, coöperaties en vele andere verenigingen onder«
Hoe liggen-nu onze kansen waar het de realisatie van onze
verlangens inzake de werkgelegenheid betreft ? We zullen daartoe
eerst eens in de landbouw zelf rond moeten zien# Liggen daar nog
mogelijkheden om in de toekomst aan meer mensen eon hoger inkomen
te verschaffen dan thans het geval is ?
We kunnen bij deze vraag het accent leggen op méér mensen0
In dat geval denken wij aan een specialisatie waarbij op een kleine
bedrijfsoppervlakte een flink bestaan mogelijk kan worden,, Dat kan
tuinbouw zijn,, maar ook varkensmesterij, pluimveehouderij of de
produktie van mestkuikens,, ÏTu weten wij allen wel hoe het met deze
specialisaties gaat, Enkele pioniers durven de risico5 s van de
stap in het ongewisse aan» Daarvan mislukt een deel, maar degenen
die overblijven beschikken, wanneer de navolgers aan de markt
komen en de prijzen gaan dalen, over het juiste vakmanschap om
hun bedrijven zodanig in te richten dat ook bij de lagere prijzen
een lonende exploitatie mogelijk blijft» De navolgers missen echter
dit vakmanschap en komen al spoedig tot de overtuiging dat de
desbetreffende specialisatie geen perspectieven biedt en staken
de produktie0 Vaak hebben zij grote investeringen moeten doen die
door hun onbruikbaarheid voor andere doeleinden een behoorlijk ver
lies kunnen betekenen,,
Bij de vraag naar een hoger inkomen gaan onze gedachten naar
de kant van de mechanisatie, waardoor het immers mogelijk wordt
dat één man meer werk kan verzetten, en dus meer kan produceren«
Maar-'ook hier treffen wij vaak een angst voor het' nieuwe aan, die
dikwijls veel langer duurt dan nodig is om de kat uit de boom te
ki jken.
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En moet men bij alle nieuwe zaken deze kat eerst uitvoerig
uit 'de boom kijken? In vele gevallen immers hebben allerlei in
stellingen dit nieuwe reeds langdurig beproefd en de bruikbaar
heid van i&eze moderne machines en werkwijzen reeds van alle zij
den bekeken. Hoe staat het nu met de communicatie tussen deze
instellingen en de landbouwers in het algemeen? Deze is verre van
volmaakt» .De landbouwvoorlichtingsdienst, die in de verspreiding
van nieuwe en 'praktische bruikbare ideeën zijn bestaansrecht
vindt 9 heeft de merkwaardige•ervaring dat die mensen die een in
komensverhoging het hardste nodig hebben voor zijn voorlichting
de minste' belangstelling aan de dag leggen» Bij het landbouw
onderwijs is de situatie in wezen niet anders, In lederland als
geheel heeft nog altijd 54$ van de boerenzoons die in het ouder
lijk bedrijf meewerken geen agrarische dagschool bezocht (12$
middelbaar., 34$ lager, 31$ cursuss 23$ geen)» Anderzijds moet
ook worden gezegd dat onderzoekingen aan onze afdeling het ver
moeden, bevestigen dat de voorlichters de meeste ambitie aan de
dag legden' bij moderne landbouwers op bezoek te gaan. Een uit
stekende 'rayonassistent in de Betuwe had bijvoorbeeld de over
tuiging dat hij bij iedereen kwam. Ook de boeren waar hij op
bezoek ging waren 'diè mening toegedaan» Bij een enquête kwam
echter vast te staan dat hij in werkelijkheid alleen met de
vooruitstrevende boeren een behoorlijk contact had» Deze gang
van zaken is zeer begrijpelijk. Men wil nu eenmaal graag snelle
resultaten van zijn werk zien» Maar U zult met mij eens zijn,
dat deze werkwijze ook bedenkelijke zijden heeft,
We hebben tot nu toe buiten beschouwing gelaten dat tal van
deze nieuwe werkwijzen, hoewel beslist niet alle, een behoorlijke
kapitaalsinvestering vragen» Daar komt bij dat vele mochanisatieattributen een flinke bedrijfsgrootte verlangen, willen ze succes
vol kunnen worden aangewend» Laten we nu deze gezichtspunten eens
voegen bij de ervaringen die met do acceptatie van nieuwe land
bouwmethoden worden opgedaan» Het wordt ons dan wel duidelijk dat
we voor een overzicht van de werkgelegenheidskansen voor onze'
plattelandsbevolking niet bij de landbouw kunnen blijven staan.
Hoe staat het nu met de mogelijkheden voor emplooi buiten de
landbouw? 'In theorie is er voor de plattelandsbevolking buiten de
landbouw voldoende werkgelegenheid te vinden» 'In werkelijkheid
ligt' dat wel wat anders. Verhuizen over grote afstand blijkt een
dusdanige belemmering'te betekenen dat de overheid tot aanwijzing
van industrialisatiekernen is overgegaan» De uitkomsten van het
'onderzoek dat ik zoeven heb 'genoemd' pleiten zelfs voor een dichter
net van kernen, willen de omstandigheden voor een afvloeiing zo
gunstig mogelijk worden.
Maar laten we nu eens aannemen dat dit net van kernen in de
toekomst zo'dicht zalworden dat het platteland geen werkloosheid
in welke vorm dan ook meer kent. Zijn we dan waar we moeten zijn?
Mij dunkt van niet, Wij zoeken voor de bevolking immers niet
alleen werk maar ook behoorlijk betaald werk»
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En de waardering van een arbeidskracht is tegenwoordig voor een
belangrijk deel een waardering van zijn scholing. De aard van
het. landbouwbedrijf leidt er nu gemakkelijk toe dat men meer
ge.zinsarbeidskrachten aanhoudt dan men in de toekomst volwaardig
zal kunnen belonen. Het vorig jaar voltooide het L.~E«Ia een
onderzoek naar de beroepskeuze van de boerenzoons® Hierbij bleek
dat van de Nederlandse boerenzoons die thans buiten de landbouw
werken bijna de helft sedert enige jaren in de- landbouw had ge- werkt» Wat het onderwijs betreft was deze groep zeer sterk in
het nadeel bij de boerenzoons die direct na de lagere school een
niet-agrarisch beroep kozen«, Terwijl deze laatsten voor 77^ een
dagschool hadden bezocht; was dit percentage voor diegenen die
men secundair afgevloeid noemt slechts 25«
Hoe ver zijn we nu bij deze dingen van een ideaal communi
catiesysteem tussen overheid; leidslieden uit de bevolking, en
de bevolking in het algemeen verwijderd ? Ik geloof van nog tame
lijk ver» Gesteund door een deel van de lokale leidslieden treft
de overheid velerlei maatregelen. Het overgrote deel van de plat
telandsbevolking, en dat zijn de mensen voor wier belangen wordt
geijverd,- neemt ten aanzien van deze activiteiten een nogal onge
ïnteresseerde en lijdzame houding aanc Wij mogen echter niet in
een zinloze kritiek op deze bevolkingsgroep, die in deze zaal nu
eenmaal ontbreekt, vervallen. Er moet mij nog iets anders van het
hart» Het lijkt mij, bijvoorbeeld waar- het de planologische maat
regelen betreft,- ook niet eenvoudig om belangstelling op te bren
gen voor zaken, die blijkbaar dusdanig gecompliceerd zijn, dat de
behandeling daarvan tot het laatst toe binnenskamers moet blijven«
De Leidse hoogleraar in het publiekrecht, prof« Polak, heeft en
kele jaren geleden in een lezing met klem tegen zo'n regering door
deskundi gen gewaarschuwd®
Maar ook buiten het veel bekritiseerde terrein van de plano
logie vallen er wel lacunes in de communicatie aan te wijzen« Wan
neer men in een gebied een lagere technische school plaatst met
de simpele mededeling? "Daar staat hij en stuur nu Uw kinderen er
maar heen",, kan men toch bezwaarlijk van de bevolking verwachten
dat zij zich met hart en ziel achter de belangen van deze school
zal plaatsen,
9.

Wij hadden met betrekking tot de plattelandsbevolking echter
nog andere verlangens dan een verbetering van de werkgelegenheid«
Onze tweede wens was. dat ook de bewoonbaarheid van ons platteland
zich in gunstige zin zou mogen ontwikkel en» Bij de vraag wat er
thans gedaan kan worden om de genoegens van het wonen op het"plat
teland te vermeerderen wil ik niet te ver in details afdalen» Zon
der een nader onderzoek naar de wensen van de bevolking lopen we
daarmee maar de kans wat in het wilde weg te gaan speculeren« La
ten- we er dan nu ook mee volstaan de mogelijkheden tot verbetering
van het platteland in twee sectoren te onderscheiden» Een sector die
de technische outtilage en een sector die de sociaal-culturele
outtilage van het platteland betreft.
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Laten we nu wat deze twee dingen "betreft eens een vergelijking
maken tussen stad en platteland»
De voordelen van de stedelijke samenleving, zowel wat de
technische uitrusting als de soeiaal-culturele situatie betreft,
springen direct in het oog. Aanleg van wegen, waterleiding, elek
triciteit, telefoon en wat meer op dit gebied "bestaat is daar nu
eenmaal meer rendabel, en wellicht daarom in de ogen van degenen
die het moeten betalen meer verantwoord. Voor de sociaal-culture
le situatie is de toestand al niet veel anders, Bibliotheken kun
nen béter geoutilleerd en schouwburgen beter bezocht zijn, wan
neer er mensen bijeenwonen» Ook de kans op het samentreffen van
gelijkgezinden wordt hoger waardoor het verenigingsleven gevari
eerder kan zijn*
Minder opvallend is het dat toch óók de plattelandssamen
leving enkele belangrijke voordelen bezit. Ik wil de kans niet
voorbij laten gaan om Uw aandacht daar eens op te vestigen. Ik
moet daartoe nog eens teruggrijpen op het ideaalbeeld van commu
nicatie tussen overheid en bevolking dat ik in het begin van mijn
betoog heb geschetst» Wanneer de overheid de wensen van de bevol
king kent kan zij in samenwerking met die bevolking trachten, de
desbetreffende verlangens te realiseren. Ik wil nu met klem beto
gen dat de omstandigheden voor het tot stand komen van zo'n ide
ale communicatie tussen overheid en bevolking op het platteland
ontegenzeglijk veel gunstiger zijn dan dat in de stad het geval
is» Moet men in de stedelijke samenleving, wanneer men de verlan
gens van de bevolking wil leren kennen, het oor te luisteren leg
gen bij een tamelijk ongestructureerder en daardoor anonieme massa,
op het platteland is dit heel anders» Men woont daar in kleine
aantallen bijeen'waardoor de bereikbaarheid op zichzelf reeds minder
problematisch is» Men kan bijvoorbeeld over allerlei dingen op
een leesbare wijze in de streekbladen mededelingen doen« Met de
vaste overtuiging dat op die manier iedereen geïnformeerd' wordt«
Als men dit netwerk zou kennen heeft men een goed middel om de
doorstroming van denkbeelden en gevoelens van hoog naar laag en ook
omgekeerd aanzienlijk te begunstigen»
U zult het echter met mij eens zijn dàt we aan deze voordelen
peinig hebben zo lang ze niet worden benut» En om mij maar voor
zichtig uit te drukken, van een volledige'uitbuiting van deze moge
lijkheden is nog bij lange na geen sprake»
We kunnen daartoe eerst weieens in de sfeer van de technische
outtilage blijven» Een veelomvattend voorbeeld is hier wel het
gemeentelijke uitbreidingsplan® Naar mijn indrukken is het slechts
een klein deel van de bevolking dat van de inhoud van zo'n plan
op de hoogte is. Formeel kan men in deze geen enkele blaam op het
gemeentebestuur werpen. Het moet immers op de wettelijke, en daar
bij wellicht nogal saaie, wijze van zijn voornemens kennis geven.
Toch voelt men,ook blijkbaar daar wel dat er aan „deze gang van
zaken wel wat schort.
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De pogingen om aan het uitbreidingsplan een wat aantrekkelijker
publiciteit te verschaffen namen inoieder geval toe. Mij zijn zelf
twee gevallen bekend van een heel aantrekkeli jke publiciteit». Zo
besprak men enkele jaren geleden in de gemeenteraad van Amersfoort
het uitbreidingsplan« Deze raadsvergadering werd met luidsprekers
uitgezonden op het raadhuisplein, waar een menigte mensen de be
spreking aan de hand van een grote kaart kon volgen,, -In Dokkum
werkt men met aantrekkelijke stukjes in de plaatselijke dagbladen
en- met een maquette die voor iedereen te bezichtigen is* Zo zullen
er tientallen voorbeelden zijn, Maar van een actief in het uitbrei
dingsplan geïnteresseerde totale bevolking zijn we in de moeste,
gemeenten nog wel een heel eind verwijderd» En is dit bij veel
ruilverkavelingen nu zo heel anders gelogen ?
Dat de sociaal-culturele sector wel een opvallende mate van
interesse en activiteit tp zien zou geven mogen we na het voorgaan
de nauwelijks verwachten,, De mensen zijn verenigingsmoe, of als
het zo uitkomt coöperatiemoe, hoort men dikwijls zeggene Akkoord,
maar men-hoeft deze vermoeidheid werkelijk niet alleen bij de ou
dere instellingen te zoeken« Zouden ook niet heel veel dorps- en
buurthuizen hun werkzaamheden aanzienlijk kunnen uitbreiden wan
neer het leger getrouwen wat•groter was ?
10.

Mijn conclusie na de verkenningstocht die wij ondernamen
door het gebied van de mogelijkheden, die de bevolking van ons
platteland bezitj is dat er nog tal van ongebruikte kansen lig- •
gen» Ik ben geneigd het onbenut blijven van- deze kansen voor een
belangrijk deel toe te schrijven aan het gebrekkig,functioneren
van d.e 'communicatie tussen de .leidslieden van de bevolking en die
bevolking zelf«
Wij zouden daarom eens moeten bezien welke factoren het zijn die
die communicatie doen haperen. Het lijkt namelijk nogal.onaanne-melijk dat dit altijd en overal op dictatoriaal'regerende bestuur
ders en een onwillige bevolking vast zou zitten«.

11«

In het begin van ons betoog is er over een complex van ver
anderingen gesproken«, Ik heb beloofd hier niet breedvoerig op in
te -zullen -gaan, maar U moet het mij nu toch toestaan met een enke
le lijn te schetsen waar het bij deze verandering op neer komtc
Het is ons allen bekend dat de verkeersmogelijkheden met de
tijd enorm zijn toegenomen«» Aanvankelijk heeft de stad« als knoop
punt van velerlei wegen, hierbij een .belangrijke voorsprong gehad
op het plattelands Zij heeft dat nu,nog altijd, maar deze voor
sprong wordt vooral gedurende de laatste twintig jaar kleiner»
Het platteland wordt, zoals, men dat .pleegt uit te 4rukkenf uit zijn
isolement verlost«
In een samenleving waarin geen nieuwe? ideeën worden binnenge
bracht richt men zich bij het oordeel over allerlei zaken naar
traditieso Deze tradities kan men beschouwen 4,1s op grond van erva
ring verworvén inzichten die van generatie op generatie worden
overgedragen,-,
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Maar in onze eeuw hechten wij steeds minder waarde aan de erva
ring als leermeester» In plaats van traditionele inzichten te
hanteren gaan. wij er steeds meer toe over ons naar wetenschappe
lijke denkbeelden te richtonc.
Met het verdwijnen van het isolement komen deze inzichten
de plattelandssamenleving "binnen en verdwijnen de oude tradities.
Zo voltrekt zich in grote lijnen de verandering die ons
platteland thans doormaakt. Maar wat voor ons op het ogenblik "be
langrijk is, is dat deze verandering niet door de bevolking in
haar geheel gelijkmatig wordt doorgemaakte Zoals de stad bij de
vooruitgang van het verkeer een voorsprong had op het platteland,
hebben nu sommige mensen op het platteland een voor sprong op ande
re, En zoals de stad haar voorsprong ontleende aan haar centrale
positie, vindt de voorlijkheid van de moderne plattelander haàr
voorsprong in een groter aantal contacten met de buitenwereld» Bij
de onderzoekingen die de laatste jaren aan de afdeling sociologie
zijn gedaan is deze tendens bij herhaling aan het licht gekomen«
12«

In deze richting wil ik de oorzaken van de haperende commu
nicatie tussen leidslieden en overheid zoeken® Wie deze leidslie
den ook mogen zijn, burgemeesters en wethouders of bestuurders
van standsorganisaties, hun positie is temidden van de ontwikkeling
van het-platteland centraler dan die van de anderen» Zij kunnen
zich ruimschoots op de hoogte stellen van de gevolgen van een be
paalde verandering, terwijl een groot deel van de bevolking nog
onbewust blijft van hot feit dat er een verandering op til is»
Tn dit licht wordt het begrijpelijk dat veel mensen zich
weinig of niet interesseren voor voorlichting, onderwijs, uit
breidingsplannen of buurthuizen. Zij geven graag toe dat zulke za
ken voor anderen heel gewichtig kunnen zijn, maar geven er zelf
toch de voorkeur aan van een veilige afstand toe te kijken. En
wel om de simpele reden dat zij zich niet bewust zijn te leven in
een veranderende samenleving, waarin ze mee moeten veranderen,
wil hun'maatschappelijke situatie niet langzaam maar zeker achter
uitgaan«

13«

Welke voortreffelijke plannen we nu ook voor ons platteland
mogen opstellen, we zullen met deze verschillen in houding ten
opzichte van verandering rekening moeten houden« Deze plannen zijn
immers op het welzijn van de gehêle bevolking gericht, en vaak
zijn ze ook slechts uitvoerbaar wanneer de gehêle bevolking er
aan mee wil doen.
Zover gekomen wordt het tijd dat we de theorie eens voor de
praktijk verwisselen. Ik weet niet hoe het U gaat, maar waanneer
ik over de gehele bevolking hoor spreken voel ik vaak een zekere
twijfel rijzen» Ik krijg dan de neiging mij af te vragen wat daar
nu eigenlijk van terecht komt« Wij kennen alle de massale conglo
meraties van commissies die zich met verbetering van de streek
gaan bezighouden.
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'In dezo commissies vinden vertegenwoordigers uit allo lagen en
schakeringen van de bevolking' con plaats'. Men beraadslaagt geza
menlijk -over'allerlei ' zaken en in theorie dragen de leden van
deze commissie de resultaten weer onder' de bevolking uit. Maar
in werkelijkheid?
Bij het samenstellen van de commissie zoekt men mensen die
zich- voor de onderhavige materie interesseren,, Sn wij'hebben ge
zien dat Gr tussen dezen en-degenen die van al die nieuwigheden
niets moeten hebben een aanzienlijke controverse in- denkwijze
bestaat» Men kan zich nu met recht afvragen of. dit wol de juiste
manier is om de bevolking bij de zaak te betrekken«
Maar hoe zou men tot een samenstelling van commissie moeten
komen-waarbij deze uitdragende functie van nieuwe denkbeelden wel
'tot haar recht zou komen? Zonder de pretentie to koesteren nu de
steen der wijzen aan te dragen geloof ik toch dat men meer aan;dacht aan dit communicatieprobleem zou moeten besteden dan tot nu
toe gebeurt„ Bij de differentiatie van de commissieleden zou het
verschil in geestelijke geaardheid ten aanzien van dit veranderings
proces een belangrijke rol moeten spelen. Of juister en vollediger
gezegd: de samenstelling en rangschikking van alle benodigde com
missies moet nauwkeurig op -het 'communicatiepatroon zijn afgestemd.
Daartoe dient men van-dit communicatiepatroon op de hoogte te zijn
en daarvoor- is het sociologisch onderzoek de aangewezen weg.
Wanneer men er perfect•van'op do hoogte is wie een min of meer
geïsoleerde positie innemen heeft men een overzicht van de wegen
en kanalen waarlangs nieuwe ideeën zich in workolijkhaid versprei
den. Men ontvangt daarmee een instrument dat, door deskundige han
den bespeeld, een zeer doeltreffend middel zal kunnen zijn öm de
gehele bevolking actief bij de plannen te betrekken.
U zult deze suggestie ongetwijfeld begroeten met de gedachte
dat het streven naar volmaaktheid een schone zaak heet te zijn,
maar in werkelijkheid zeer bedenkelijke kanten blijkt te hebben.
Mag ik U daarom nog eens herinneren aan de cijfers van het onder
wijs dat door boerenzoons- werd genoten. Ongeveer de helft van de
zoons die in de landbouw werken heeft geen dagschool bezocht. Maar
ook wanneer zij een ander beroep kiezens vooral wanneer zij dat
doen door de nood gedwongen;, hebben zij voor een belangrijk deel''
niet do scholing gehad die in dezo tijd zo uiterst noodzakelijk is.
Wanneer we nu duizenden uitgeven om scholen te bouwen en leer
krachten te salariëren moeten we dan in gebreke blijven waar het
do activering van de mensen betreft voor wie die scholen nu juist
bestaan? Mij dunkt van niet! Immers meer dan dè fleurige moderne
Interieuren van onze nieuw gebouwde' scholen zal het aantal kinde
ren dat er gebruik van maakt het toekomstigv'beeld van ons platte
land- bepalen.• In plaats van een fraaie leuze bij de officiële
'opening van deze scholen te zijns moet dit idee öen werkelijk
-richtsnoer worden bij de wijze waarop we açtn die toekomst van het
platteland gaan bouwen.
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14.
Ik ten er mij echter van bewust dat ik hiermee de gang-van
zaken in Uw ogen aanmerkelijk gecompliceerder maake Ik voel mij
daarom wel gedwongen ook een denkbeeld te lanceren dat een ver
eenvoudiging zou kunnen betekenen.
Wij spraken zojuist over- de nogal massale vorm die streekverbeteringswerkzaamheden dikwijls gaan aannemen« Voor elke sec
tor van het maatschappelijk ieven komt een commissie tot stand
die, dan dikwijls weer in werkgroepen uiteenvalt«
- In- het stadium van het plannen maken of van het initiatief
nemen is hiertegen geen enkel bezwaar aan te voeren,,
Maar als men eenmaal heeft uitgemaakt wat men eigenlijk wil
dreigt er een gevaar dat wij allen uit ondervinding kennen» Kan
het nemen van initiatieven en het opstellen van plannen buiten
bezwaar van 's Rijks schatkist gebeuren, bij het verwezelijken
van deze plannen ligt dat heel anders« Men heeft dan min of meer
grote subsidies nodig en deze plegen nog weieens op zich te laten
wachten» In dit stadium van de relatie bestaat nu naar mijn me
ning een grote kans dat de spanning eruit gaat« Er komt nu een
maal geen geld beschikbaar voor een onmiddellijke verwezelijking
van alle wensene Men heeft dan goede plannen maar verkeert in on
zekerheid over het feit of ze ooit zullen worden uitgevoerdo Men
blijft wel bijeen in het administratieve verband van de commissie
waarin men zitting heeft genomen, maar men laat op de vergaderingen
meer er meer verstek gaan0 Men verliest het geloof in'de goede
zaak en tenslotte gaat alles om enkele mensen draaien9 Dese heb
ben,wanneer er uitëndelijk toch wat gaat gebeuren, de touwtjes
vrij stevig in handeny terwijl het toch aanvankelijk de bedoeling
was de gehele bevolking bij de zaak te betrekken,
Zou het nu niet beter zijn een zekere mate van sociale pro
grammering toe te voegen ? Daarbij zou men alleen rondom die din
gen die binnen afzienbaré tijd gerealiseerd kunnen worden de be
volking moeten activeren, Al zou dit in verhoudeing tot het to
tale programma maar bescheiden verlangens betreffen, daar hoeft
de activerende werking niet minder om te zijn» De bouw van veel
verenigingslokaaltjes heeft meer enthousiasme verwekt dan menige
ruilverkaveling» Daarbij komt dat de wetenschap, dat er nu ook
wat gaat gebeuren na alle plannenmaker!jf een zeer doeltreffend'
middel is om ook de ongeïnteresseerden bij de zaak te betrekken0
Wanneer men"deze groep er in de praktijk bij poogt te halen
zeggen ze immers! "Mensen, dat kun je nu allemaal wel willen, maar
daar kan toch nooit wat van komen011 Sn om eens een voorbeeld te noe
men? Sterkt de gang van zaken in veel toekomstige ruilverkavelingsgebieden he.n niet in deze overtuiging ?
15«, Dames en Heren« Hiermee ben ik aan het slot van mijn lez;ing geko
men» Ik heb in dit betoog getracht de communicatie tussen leids
lieden en bevolking centraal te stellen« Deze gedachte pleit er
naar mijn mening voor bij allerlei zaken, die in het belang van
de plattelandsbevolking worden aangepakt, de differentiatie van de
modewerkers aan hot communicatiepatroon van de samenleving aan te
passen.
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Voorts heb ik;, daarom gemeend dat een bepaalde mate van sociale
programmering noodzakelijk is om de aanvankelijke geestdrift
niét te "bekoelen.,
Ik moet U echter toegeven dat deze "beide gedachten "bij de
opzet van het i^erk een hoge pate van coördinatie en synchroni
satie veronderstellen« Welke,.persoon of welke instelling zich
daarmee "bezig moet houden is een vraag die door de "belanghe"b"ben
den zelf moet worden "beantwoord» Ik zou mij echter zeer gevleid
voelen wanneer ü thans van mening zoudt zijn dat een grote "be
langstelling voor .de problemen van de communicatie voor een
doeltreffende vervulling van deze coördinerende werkzaamheden
onontbeerlijk ise
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Inleiding door L.J« de Buiter, burgemeester van Kuinre en
Blankenhains uitgesproken tijdens de afsluitingsbijeenkomst
van het streekonderzoek (landbouwgedeelte) in ZuidwestDrente te Dieverj op 4 maart 1960 „
MOGELIJKHEDEN EN MOEILIJKHEDEN TEN AANZIEN VAN REGIONALE
SAMENWERKING TEN PLATTELANDE

Het onderwerp5 dat ik heden met ü in een korte inleiding
mag bespreken, is niet voortgekomen uit een vrije tekstkeuze.
Alhoewel ik persoonlijk een voorstander hen van een onafhan
kelijke exegese, begrijp ik zeer wel, dat de stand van Uw on
derzoek en de maagdelijke staat Uwer voornemens mij "beperkin
gen opleggen. Ik kan U bepreken noch bekeren, want ik weet te
weinig van Uw staat en in het geheel niets van Uw wensen ten
aanzien van samenwerking0
Op grond van enige ervaringen.en persoonlijke interesse
werd mij gevraagd U enkele mededelingen te doen.
Nu ik het onderwerp zelf niet heb bedacht, lijkt het mij
goed vooraf semantisch te werk te gaan.
Wat "mogelijkheden" en "moeilijkheden" zijn behoef ik Us
die zo nauw bij het openbaar bestuur zijt betrokken, waarach
tig niet te vertellen. De vraag is slechts, hoe ze in een
concrete situatie respectievelijk te verwezenlijken en op te
lossen.
Het begrip platteland is moeilijker te omschrijven. Wij
hebben daar allen wel een bepaalde voorstelling van, maar het
aangeven van de grenzen is niet eenvoudig. Het is beslist on
juist bij het zoeken naar samenwerkingsvormen ten plattelan—
de de stedelijke gebieden a priori uit te schakelen. Voor ons
onderwerp zou ik het platteland willen aanduiden .als die ge
bieden, die in de totaliteit van hun samenlevingsvormen een
overwegend agrarisch karakter hebben. In het noorden ontlenen
alle steden aan dit karakter hun wezenlijkste kenmerkei. Ook
Groningen en Leeuwarden. Alhoewel daar andere patronen zo
sterk zijn of worden ingeweven, dat ze zonder meer niet bij
het "ten plattelande" kunnen worden ingedeeld. Wellicht zijn
als uitzonderingen van secundaire betekenis Sneek, Harlingen,
Delfzijl en Assen te noemen» Ter illustratie.
Wanneer men in Zuidwest-Drente naar samenwerkingsvormen
zou zoeken, dan kan men aan de betekenis en invloed van Meppel
als stedelijk-agrarisch gebied niet voorbijgaan. In Noordwest-0verijsel doet dezelfde zaak zich ten aanzien van Steenwijk voor.
Nu heeft mijn opdrachtgever het bijvoeglijk naamwoord
"regionaal" ingelast. Dat maakt de zaak niet eenvoudiger.
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Enerzijds heeft het woord regio de strikte betekenis van streek,
gebiedJ maar anderzijds heeft het gevoelsmatig de betekenis van
"over de grenzen heen" gekregen, zonder een nadere aanduiding;,
waar die grenzen liggen. Regionaal roept ten onrechte; in ons
moderne spraakgebruik de sfeer van het platteland op. In het
kader van ons onderwerp heeft het weinig te maken met regiona
lisme. Dit is een begrip, dat vooral ten plattelande, met de
uiterste voorzichtigheid moet worden gehanteerd. Regionalisme
en ridiculisering door het cultiveren van gestorven tradities,
het is slechts één stap. Eerst dan, wanneer een bewust regio
nalisme zich richt op de verrijking van de nationale en westeuropese cultuur, acht ik het aanvaardbaar. Het enge regionalisme-om-zich-zelfs-wil is een teken van achtergebleven-zijn en
het niet aankunnen der eigenlijke problematiek van streek of
provincie»
De gemeenten zijn in de regio de belangrijkste bestuurs—
eenheden, zij kunnen ook een waardevolle bijdrage tot de gemeen
schapsvorming leveren. Ik zeg met opzet kunnen, want veel hangt
af van het sociaal-economische leven in de gemeenten, de uitge
strektheid van het grondgebied, de functie van hoofd- en bij
dorpen. Zie ik het goed, dan zijn in Drente en in het bijzonder
in dit deel, de voorwaarden gunstig»
Het woord "achtergebleven" heb ik zo achteloos neergeschre
ven, maar in de nationale en internationale ontwikkeling op soci
aal, economisch en cultureel terrein is het een belangrijke func
tie gaan vervullen. Het zou interessant zijn na te gaan op welke
wijze en in welk een omvang de 'begrippen achtergebleven ,• onder-'
ontwikkeling, probleem— en ontwikkelingsgebied, het inaatschappe
lijke denken en handelen hebben beïnvloed en het bestuursbeleid}
mede als gevolg ener politieke vormgeving, hebben bepaald0 Ik
dacht, dat wij het er zonder meer over eens kunnen.zijn, dat deze
invloed enorm is» De brochure '"Het' Westen en overig .Nederland"
heeft een soort ontwikkelingsneurose.doen ontstaan.' Laten wij
niet vergeten, dat ontwikkeling de elementen van wasdom (groei)
èn vorming in zich draagt« Het spontane en geleide beide! De
goede dosering van "het geleide" te' vinden is 'niet altijd even
eenvoudig. De gedragswetenschappen kunnen ons hierbij voortref
felijke, onontbeerlijke hulp verlenen. Ik ben een voorstander
van "planning", maar dan planning tot vrijheid. Het-lijkt mij
rampzalig om maatschappelijke planning — men denkè hierbij, niet
aan maatschappelijk werk, maar aan de maatschappij - per incident
toe te passen. Het woord "integratie" is een modeverschijnsel,
maar wordt een blijvend begrip in ons cultuurdenken.
Ik heb Uw rapport gelezen en ben niet in staat,noch bevoegd,
daar een eindoordeel over uit te spreken«. ITaar zijn zakelijke
inhoud kan'ik het waarderen. Maar één ding meen'ik te moeten stel
leni Indien U de aanbevelingen zou kunnen en willen uitvoeren,
dan zult gij U ook op de andere maatschappelijke terreinen moe
ten begeven. Het mijns inziens verstandig opgezette plan van de
agrarische hervorming vraagt een agrarisch—sociale begeleiding,
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een afweging tegen recreatie— en toeristische Gelangen} een
"bewust aanvaarden der expulsie of een zoeken naar nieuwe bestaansbronnen. Ik noem er maar een "beperkt aantal, maar vol
doende om de complexiteit van de zaak aan te geven,
Het gevaar5 dat het enthousiast werken van de technici
de "bestuursorganen "buiten spel zet is niet denkbeeldig. De
cultuurtechnische verbeteringen, die ons land - en in het
bijzonder overig Nederland - ondergaat en die volgens de re
gels van de kunst, neergelegd in de Ruilverkavelingswet wor
den uitgevoerd, beïnvloeden de structuur van de gemeentelijke
samenleving intensief. Ik heb de indruk, dat de bestuursorga
nen deze ontwikkeling niet altijd in de hand houden» Indien
het grote ruilverkavelingsplan, dat reikt tot het jaar 2®0005
door regering en volksvertegenwoordiging wordt aanvaard en de
gelden beschikbaar zullen zijn, dan is het nikt denkbeeldig,
dat' het geraas van dragline en bulldozer de stemmen van de
beraadslagende bestuurders zal overstemmen» De bestaande wet
geving biedt mijns inziens onvoldoende waarborgen,,
Ik ben de overtuiging toegedaan, dat de kleine gemeente
onvoldoende mankracht en outillage heeft zich hiertegen te
wapenen® De aanvulling van het gemeentelijk arsenaal kan op
twee manieren worden verkregen. In de eerste plaats moet men
gebruik maken van de daartoe geëigende provinciale en even
tuele interprovinciale organen. Ik neem aan, dat dit laatste
in de Bestuurscommissie en de Werkgroep noorden des lands wordt
bekeken.
In de tweede plaats kunnen de gemeenten een samenwerkings
vorm kiezen. Inderdaad kiezen, want er zijn een aantal moge
lijkheden, die elders in ons land met min of meer succes wor
den toegepast. Het doen 'van een keuze is geen eenvoudige zaak»
Ik kan mij voorstellen, dat men'niet tot een keuze komt uit de
aanwezige modellen. Het is mogelijk, dat de provinciale orga
nen deze taak verrichten,, maar ook dan doet men een keuze, Hoe
dit ook.zij s men moet zich vooraf Coornherts spreuk indachtig
maken s Kiezen doet verliezen» -Liefde op het eerste gezicht is
er heus niet bij, want door de keuze beïnvloedt men de be
staansmogelijkheden van ten minste twee generaties«
Ik noem U een aantal vormen van regionale samenwerking.
Ik duid ze slechts aan, want het heeft geen zin ze uitvoerig
te-besprekenf de niet'ingewijde weet aan het einde niet meer,
wat bij welke hoort, de ingewijde kent deze materie en de geïn
teresseerde gaat zelf op onderzoek uit. De bestuurders uit
ïToordwest-Overijsel hebben verschillende organen bezocht en
toen door Gedeputeerde Staten een keuze laten doen-!
De bij U bekende "Wet Gemeenschappelijke Regelingen" vindt
veelal haar toepassing, wanneer één bepaalde zaak door een aan
tal gemeenten gemeenschappelijk wordt nagestreefd, doch kan ook
zeer wel worden gehanteerd, wanneer men b.v. beoogt de welvaart
in het gebied van samenwerkende gemeenten te verhogen en dus
verschillende zaken aan de orde te stellen. Het is natuurlijk
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wel plezierig vooraf aan te tonen, dat, door welke oorzaak
dan ook, iedere gemeente afzonderlijk niet tot welvaartsver
hoging kan komen.
Welvaart is een van de toverwoorden van deze tijd„ Wanneer
wij die maar verhogen, dan schijnen alle knellende problemen
opgelost 1 Och arme, dan staan de nieuwe problemen voor onze
deuï te dringen. Wanneer ik zeg "Welvaartsverhoging heeft al
leen dan zin'} wanneer het een mens in zijn gemeenschap rijker
maakt in stoffelijke èn geestelijke zin, dus een wezenlijk
stuk "bevrijding en vrijheid biedt" dan is dat een zin vol
ethische begrippen, die aan slijtage onderhevig zijn, maar mis
schien nog net voldoende om de betovering te verbreken.
Vergeet niet, dat onze welvaart van Wohlfahrt is afgeleid
en niet van welfare, Wij zijn dus gewaarschuwd]
Aan één eis in genoemde wet gesteld moet men voldoen om de
goedkeuring te ontvangen, nl. de doeleinden, die men tracht te
bereiken en de middelen, die men wil aanwenden moeten nauwkeu
rig worden omschreven. De gemeentebesturen staan zonder meer
niet een deel van hun taken en bevoegdheden af, maar moeten bij
hun beleid rekening houden met hetgeen de streekraad tot boven—
gemeentelijk belang verklaard. Daar ligt mijns inziens dé moei
lijkheid, dé steen des aanstoots op de toch al slecht geplaveide
weg. Ik "ben van oordeel, dat er geen enkele regeling kan worden
opgesteld, die volledig deze moeilijkheden uit de weg zal ruimen.
Bij verschillen van inzicht 'tussen gemeentebesturen en streekraad
kan het college van Gedeputeerde Staten regulerend optreden en
indirect kan het tegenover een onwillig gemeentebestuur het goedkeuringsrecht in afkeurende zin gebruiken. Dit is echter een min
der fraaie methode, die ook voor Gedeputeerde Staten bij eventu
ele beroepszaken tot onaangename consequenties kan leiden»
Wanneer van meet af aan, d.w.z. van de start van de streek
raad af, bij de gemeentebesturen niet de goede gezindheid tot
samenwerking is, komt men niet vooruit en heeft men door het
samenwerkingsorgaan een nieuwe confliotsituatie geschapen» Het
zal U duidelijk zijn, dat deze moeilijkheden bij samenwerkings
organen krachtens de wet of uit vrije wil gelijkelijk kunnen
voorkomen« In het laatste geval is deze kans "mijns inziens ge
ringer, daar men dan uit eigener beweging toe moet treden. Hier
behoeft de zachte wenk van de hoogste provinciale gezagsdrager
niet te worden gegeven en kan een uitnodiging van Gedeputeerde
Staten ook als zodanig worden opgevat»
Indien men in de samenwerking meer dan één belang wil be
hartigen is het noodzakelijk, dat de gemeentebesturen ook naar
andere partners uitzien. Tot het bestuur van het te vormen
rechtspersoonlijkheid bezittende lichaam kunnen ook andere or
ganen worden uitgenodigd. Ik denk hierbij aan vertegenwoordigers
van het Landbouwschap, van de Kamer van Koophandel, van een
streekwaterschap, van een maatschappelijk streekorgaan, enz»
Bij een stichting tot ontwikkeling van een bepaalde streek is
dit vanzelfsprekend.
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Een actueel vraagstuk is in dit verband de functie van de
Kerk, maar ook een getded vol voetangels. Enerzijds is het
duidelijk,, dat de Kerk in deze tijd een ruimere taak heeft dan
alleen voor het zieleheil te zorgen. Modern pastoraat betekent
ook dat men belangstelling heeft voor de maatschappijvragen en
zelf een bijdrage moet leveren. Het is niet uit concurrentie—'
zucht dat de Kerken na de oorlog sociologische instituten heb
ben opgericht, gedelegeerden voor ontwikkelingsgebieden benoem
den en de vraagstukken van Kerk en Samenleving gingen bestude
ren« De Kerken moeten niet buiten de samenwerkingsvormen blij
ven staan, maar hun deelnemen moet worden gekenmerkt door een
ingehouden heilsverwachting. De gemeentebesturen zullen niet
vol vreze moeten zijn voor kerkelijk imperialisme. De verhou
ding Overheid - Kerk - Gemeenschap ondergaat een grondige wij
ziging. Persoonlijk zie ik voor de Kerk een meer concrete taak
liggen in de sector van het welzijn dan in die van de welvaart,
alhoewel ik onmiddellijk toegeef, dat het trekken van grenzen
geen eenvoudige en ook niet steeds noodzakelijke zaak is. Een
andere formulering? In - let wel? niet "tegen" - het welvaartsstreven en — denken heeft de Kerk een getuigende taakf in het
welzijnsstreven en - denken een duidelijk meewerkende taak.
De wet van 195^ geeft te weinig waarborgen t.a.v. de bin
ding van de deelnemers. Men kan te gemakkelijk uittreden. Het
•gebied, dat de gemeenschappelijke regeling omvat moet niet te "
•groot zijn. De bestuurders en de ingezetenen van de diverse ge
meenten moeten een verzamelpunt hebben. Een gemeenschappenjk—
.heid. Een signum regionalis. Als voorbeelden noem ik U de stich-'
tingen van de loordwest-Veluwe, in het Komgrondengebied en Noord-"
Groningen. Indien men op onderzoek wil uitgaan, dan heeft de prak
tijk bewezen, dat de beste ideeën worden opgedaan bij stichtin
gen of raden die in sbreken werken van ongeveer gelijke struc
tuur als de onze. Uw provinciale organen (Opbouw en E«T»I.) kun
nen hieromtrent alle inlichtingen verstrekken»
Op enkele zaken zou ik U nog willen wijzen. Mijn persoon
lijke voorkeur gaat uit naar de stichtingsvorm, waarin de ge
meenten als participanten deelnemen. Ik acht het een eis van
deze tijd, dat bij pogingen tot regionale welvaartsontplooiing
gemeentelijk particularisme zoveel mogelijk wordt uitgebannen.
In een streekraad die door een aantal kleine gemeenten wordt ge
vormd, kan het dorpisme een verderfelijke invloed hebben. Het
nare is, dat men zich steeds op de autonomie beroept, terwijl
de autonomie in deze tijd juist door hechte samenwerking nieuw
leven kan krijgen. Autonomie mag nimmer identiek zijn met zelf
genoegzaamheid. Hoe geslotener en afgeslotener van de nationale
ontwikkeling, hoe meer kans men loopt dit wanbegrip te dormati—
seren. In de moderne samenwerkingsvormen kan men de burger over
de grenzen van de eigen gemeenschap leren heenzien en hem zo de
sublieme waardering voor het eigene doen ontdekken0 Goedvoorbereide en gerichte samenwerking bevordert een gezond regionaal.
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nationaal en Europees denken,. Het lijkt mij psychologisch een
•blunder onze plattelanders — de agrariërs in het "bijzonder de noodzaak van Benelux en E»E.G» steeds voor te houden, ter
wijl men in de regionale huishouding de samenwerking vreest,
die een primaire voorwaarde is tot structuur- en mentaliteits
verbetering«
Op de noodzaak tot integratie wees ik U reeds. Ruw geschat
zouden in deze streek daarbij de volgende aspecten moeten wor
den bekeken en na het bekijken al of niet integrant worden
verklaard#
Naast het cultuurtechnische aspect , waaraan in het rapport
veel aandacht wordt besteed^ komt het agrarisch-bedrijfseconomische als eerste om de hoek kijken. Hoe zal de boer de ver
beterde grond gaan be-arbeiden, "Het klinkt materialistisch - en
zo is hei gelukkig ook bedoeld — hij moet halen wat er te halen
valt (Mesu)«
Voorlichting, landbouworganisaties, zuivelfabrieken en
boerenbonden hebben hier een eigen en een gezamenlijke taak« Wan
neer de boer — en uiteraard ook de boerin - eerlijk en duidelijk
worden voorgelicht, dan is dat een goede bestrijding van het
nihilistische draakje, dat ook anno i960 een van zijn koppen opsteekt«tVoorts moet de maatschappelijke situatie van de streek
worden onderkend. Dat kan alleen door onderzoek en beschrijving.
Daarop kunnen de te nemen maatregelen worden gebouwd« Het is mij
niet bekend of dit gebied sociaal-cultureel geheel een eenheid
vormt. Uit het landbouwrapport is mij gebleken, dat de agrarischeconomische structuur in de onderzochte gemeenten niet sterk af
wijkend is» Ik dacht dat hier een Paulinisch motto kon'worden ge
plaatsts ÏTiet vele edelen, niet vele rijken.-Wat daarna komt kunt
TJ in Uw eigen bestaan al dan niet verwerken»
De* fasen waarin het rapport de cultuurtechnische verbetering
gen. aanbeveelt en die mij als beleidsfactor zeer verstandig voor
komen, geven een ruime gelegenheid om de sociale"planning!rq.it te
voerent
Het gebied zelf lijkt* mij .voor belangrijke .industrialisatie
niet' in aanmerking te komen. Dit is wellicht de gevaarlijkste zin
die ik vanmiddag uitspreek. In Eoordwest-Overijsel begint het na
zo'n opmerking ook te donderen, maar de gebieden vertonen te veel
overeenkomst om er hier geheel over te zwijgen,, Wij hebben .Steenwijk, een niet als kern aangewezen stad in een probleemgebied, U
hebt Meppel, een als kern aangewezen stad« heb ik het: wel, zonder
officieel probleemgebied als achterland "0• Of de industrialisatie
in genoemde stadjes zal slagen is nu nog niet te beoordelen. Per
soonlijk ben ik niet optimistisch. Wij kunnen op dit vraagstuk

^ Deze opmerking is niet geheel juist« De gehele provincie Drente
is tot probleemgebied verklaard met Priesland en Groningen (Dorgelo),
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hier niet ingaan, maar moeten het niettemin ter wille van de
volledigheid aanduiden. Deze stedelijke gemeenten hebben een
agrarisch achterland en hij voortgaande industrialisatie zul—
len ze arbeidskrachten uit het achterland moeten "betrekken* Is
het niet zaak de gevolgen daarvan tijdig en gezamenlijk te bestuderen? Anderzijds zal de uitvoering van de ruilverkavelings—
plannen arbeidskrachten vrijmaken. Of voltrekt het proces zich
nog sneller en wacht dat deel van de bevolking dat onder deze
dreiging valt, de vrijmaking niet af, maar gaat nu reeds naar
nieuwe en gevarieerder arbeidsmogelijkheden zoeken? In Noord—
west-Overijsel zie ik het verschijnsel reeds duidelijk. Men '
wacht eenvoudig niet op een eventuele ontwikkeling van Steenwijk, Meppel of Emmeloord, maar gaat naar Sotterdan, de Zaan
streek en de hoogovens»
Zou het niet goed zijn dat men bij de uitwerking van de
agrarische verbeteringen ook deze problematiek bespreekt? Ik kan
mij niet voorstellen, dat de gemeentebesturen, de organisaties
en instellingen die in het algemeen belang in en voor de streek
werken, niet tot een gezamenlijke aanpak willen komen,.
Uw rapport eindigt met de wat Toynbeeaans aandoende zin over
uitdaging en antwoord^ het rapport zelf is een eerste pogen om
tot een antwoord te komen. Ik acht da"& een gelukkig verschijn
sel» Moge ook het vervolg door de streek, in eendrachtig samen
werken, worden geschreven. De vorm is secundair, de intentie
primairo
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SIMSHVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE RESULTATES VM HET STREEKONDERZOEK ZUIDW3STDRENTHE (LMDBOUWGEDEELTE)
Alvorens over te gaan tot het geven van een "beknopt overzicht van 'de uit
komsten van het streekonderzoek in Zuidwest-Drenthe, voor zover de landbouw
betreft, zou ik graag even stil willen staan "bij de werkwijze, die "bij -dit so
ciaal-economisch onderzoek is gevolgd. Als men een periode gaat afsluiten., zo
als vandaag de 14 maanden, die het agrarisch onderzoek in beslag heeft geno
men, is het een goede gewoonte een "blik terug te werpen»
•TERUGBLIK.AANLEIDING TOT ONDERZOEK.
Het is nu twee jaar geleden, dat te Wapserveen een middenstandsforum
plaatsvond. Hier waren o,a, middenstanders aanwezig uit de gemeenten Diever,
Dwingeloo, Havelte, Nijeveen en Vledder. Er bleek "bij deze bevolkingsgroep een
zekere verontrusting te heersen i0v.m„ de geringe groei van het inwonertal in
de genoemde gemeenten. Alleen in Diever en Havelte was sedert 1950 het aantal
zielen toegenomen, in Nijeveen was een practisch stationaire toestand, terwijl
de bevolking in Dwingeloo en Vledder was afgenomen. De oorzaak hiervan ligt in
het feit, dat de plaatselijke werkgelegenheid de natuurlijke aanwas van de be
volking niet kon opnemen. De agrarische werkgelegenheid wordt kleiner, terwijl
in dit gebied vrijwel geen mogelijkheden zijn voor een industrieontwikkeling.
Alleen het vreemdelingenverkeer zal zich kunnen uitbreiden, hetgeen met name
voor de middenstanders een gunstig vooruitzicht is.
VOORBEREIDING.
In de hiervoor aangeduide problematiek lag de directe aanleiding tot het
streekonderzoek besloten. De gedachten gingen uit naar een onderzoek t.a.v. de
economische structuur van het gebied en de middelen, die welvaart en welzijn
zouden kunnen verhogen. Een bijzonderheid, waarop ik hier gaarne met nadruk
wijs, was de wijze van uitvoering van het onderzoek, n.l. in de vorm van geza
menlijke activiteiten van de bevolking met de overheid.
In de voorbereidingsperiode zijn enkele besprekingen gevoerd tussen de
besturen van de betrokken gemeenten en de drie instellingen, die bij het on
derzoek behulpzaam zouden zijn, t.w. het Drents Econornisch-Technologisch In
stituut (D.E.T.I.).voor de niet-agrarische bestaansmiddelen, de Stichting Op
bouw Drenthe voor dë sociaal-culturele sector en de afdeling Streekonderzoek
van het Landbouw-Economisch Instituut (L.'E.I.) voor het landbouwgedeelte, In
de loop van dit overleg is het aantal deelnemende gemeenten uitgebreid tot ze
vens Diever, Dwingeloo, Havelte, Nijeveen, Ruinen, Ruinerwold an Vledder.

-2REGIOÏJAÀL VERBAND.
Het bleek al gauw, dat de moeilijkheden betreffende de verdere ontwikke
ling van deze Zuidwestdrentse gemeenten grotendeels van overeenkomstige aard
waren» Door dan ook het onderzoek in regionaal verband uit te voeren is de mo
gelijkheid geschapen tot een streeksgewijze aanpak van verscheidene aangele
genheden.
PLAATSELIJKE GESPREKSGROEPEN.
Teneinde echter allereerst de plaatselijke situatie, verlangens en moge
lijkheden in elke gemeente te leren kennen, is begonnen met de vorming van
drie plaatselijke gespreksgroepen per gemeente, vjaarin zowel het gemeentebe
stuur als de particuliere sector waren vertegenwoordigd. Eén van elk drietal
gespreksgroepen was de gespreksgroep landbouw. In deze groepen is getracht
een zo goed mogelijke afspiegeling te verkrijgen van de agrarische bevolking"
ter plaatse, terwijl tevens de in de gemeenten wonende landbouwdeskundigen
steeds in de landbouwgespreksgroepen zijn opgenomen. Ik denk hier met name
aan de assistenten van de Eijkslandbouwvoorlichtingsdienst, aan de hoofden
van de lagere landbouwscholen te Dwingeloo en Havelte en aan de Plaatselijk
Bureauhouder te D®iï$geloo. In totaal hebben niet minder dan 82 personen door
hun deelneming aan de gespreksavonden van de landbouwgespreksgroepen een bij
drage geleverd aan de totstandkoming van het landbouwrapport, dat wij vandaag
kunnen publiceren als êên van de resultaten van dit z.g. streekzelfonderzoek.
In elke gemeente zijn in de winter 1958/59 omstreeks 5—7 van deze gespreksa
vonden gehouden.
0N3EEÏÏEBPEÏT.
Een belangrijk punt bij de aanvang was de vraag, welke plaats de landbouw
in het geheel van dit streekonderzoek diende in te nemen. Het was uiteraard
niet voldoende te constateren, dat in 1956 rond 60'p van de mannelijke beroeps
bevolking in de agrarische sector werkzaam was, al is dit een aanwijzing voor
het belang van deze bedrijfstak in Zuidwest-Dronthe. "Wij moesten ons voor ogen
houden, dat dit percentage en, wat meer zegt, ook het aantal in de landbouw
werkende mannen verder zal afnemen. Het kwam er dus op aan. te overwegen, door
welke middelen de positie van de kleiner wordende agrarische bevolking in de
toekomst zo gunstig mogelijk zou kunnen zijn, zodat welvaart en welzijn in de
ze sector aan redelijke maatstaven zouden voldoen.
Hoewel het landbouwprijsbeleid van de Rijksoverheid in deze een zeer be?-
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vrijwel niet beziggehouden. Dit is immers in de eerste plaats sen nationaal
probleem, dat de agrarische stands- en vakorganisaties in overleg met de over
heid trachten op te lossen.

ÂGRAEISCHE STRUCTUUR.
Eet lag dan ook voor de hand, dat wij onze aandacht vooral zouden richten
op die tweede factor, die van zo grote invloed is op het werken en leven in de
landbouw, n.l. de productieomstandigheden, waaronder hst bedrijf moet worden
uitgeoefend. Anders gezegds de agrarische structuur, die wij individueel wei
nig of niet kunnen verbeteren. Hiervoor is onderlinge samenwerking met steun
van de plaatselijke overheid (gemeenten en waterschappen) een eerste vereiste,
Ha de inleidende bijeenkomst te Dieverbrug op 9 januari 1959 hebben wij
in onze landbouwgespreksgroepen daarom een aantal onderwerpen besproken, waar
van ik IJ de volgende wil noemen?
de ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven en van de bedrijfsgrootte,
de verkavelingstoestand,
de ontsluiting van de landbouwgronden (de bereikbaarheid langs de wegen),
de waterbeheersing,
de woningkwaliteit,
de openbare nutsvoorzieningen (electriciteit en waterleiding),
het landbouwonderwijs en
de toekomstmogelijkheden van onze zoons.
HEGI0ML2 vffiBKGKOSP LAÎOBOUÎ7.
Het zal U.duidelijk zijn, dat wij niet alleen hebben stilgestaan bij de.
huidige toestand in Zuidwest-Drenthe t.a.v. deze en andere punten, maar dat
wij ook onze gedachten hebben laten gaan over de maatregelen, die ter verbete
ring van de agrarische structuur van dit gebied wenselijk kunnen worden ge
acht. Hadat elke plaatselijke landbouwgespreksgroep, zo nodig met de hulp van
deskundigen, die hiertoe gaarne bereid bleken te zijn, deze gedragslijn had
gevolgd en zijn conclusies op schrift had gesteld, is dit werk op regionaal
niveau voortgezet door de Regionale Werkgroep Landbouw. Deze werkgroep, be
staande uit 14 personen, is zodanig samengesteld, dat elke plaatselijke land
bouwgespreksgroep twee leden heeft gekozen. In zijn beide vorige bijeenkomsten
heeft deze werkgroep zich o.a. beziggehouden met de definitieve opstelling van
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vraagstukken naar voren is gebracht.

RESULTATS! PEE GEMEENTE.
U zult begrijpen, dat het niet mogelijk is de -inhoud van een rapport van
omstreeks 60 bladzijden in enkele minuten weer te geven. Zoals U straks zult
constateren5 is het zo ingedeeld, dat elk onderwerp achtereenvolgens in regio
naal verband ter sprake komt, terwijl de aanbevolen verbeteringen in de laat
ste paragraaf zijn vermeld. Ik zou daarom thans een poging willen dooide re
sultaten per gemeente in zeer grote trekken weer te geven in de volgorde van
relatief ongunstig naar relatief gunstig t.o.v. de gemiddelde toestand in
Zuidwest-Drenthe.
"1* Pie"VeF« Als men de gemeente, waat wij thans zijn samengekomen, verge
lijkt met de andere zes gemeenten in Zuidwest-Drenthe, blijkt duidelijk, dat
Diever in landbouwkundig opzicht de minst gmnstige plaats inneemt. Het zijn
hier met name de verkavelingstoestand,'de veel voorkomende droogtegevoeligheid
van het bouwland, de aansluiting van de boerderijen op het electriciteits- en
waterleidingnet en de landbouwkundige scholing van de bedrijfshoofden, die te
wensen overlaten. Dit laatste geldt ook voor de boeren in de gemeente
2« Dwingeloo, waar tevens de verkaveling, buiten de essen van Dwingeloo
en Lhee, een ongunstig beeld vertoont. Hier komt bij, dat in deze gemeente het
grasland veel te lijden heeft van wateroverlast, terwijl er nog relatief veel
kleine bedrijfjes voorkomen, waarvan de sociaal-economische levensvatbaarheid
dient te worden betwijfeld.
3. Ruinen. In deze gemeente is met name de aansluiting van een groot aan
tal percelen op het waterleidingnet noodzakelijk. Overigens vertoont Ruinen
vrijwel geen afwijkingen van de gemiddelde regionale situatie.
4. Vledder heeft een achterstand op het gebied van de ontsluiting der
landbouwgronden door verharde wegen. Eet bouwland-heeft ook hier veel te lij
den van verdroging, terwijl het aantal krotten en andere slechte woningen in
deze gemeente nog relatief groot is. Hier staat echter tegenover, dat de be- '
drijfsgroottestructuur in Vledder gunstig afsteekt tegen die van de meeste an
dere gemeenten in Zuidwest-Drenthe, wateroverlast op het grasland naar verhou
ding minder voorkomt en vrijwel alle woningen over leidingwater beschikken.
Tenslotte is in Vledder de scholing van de bedrijfshoofden relatief goed, met
name doordat vrij veel boeren vroeger een landbouwcursus hebben gevolgd.
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De drie resterende gemeenten komen in de meeste opzichten vergelijken
derwijs gunstig naar voren. In
5. Ui,jeveen is dit in het bijzonder het geval t.a.v. de openbare nuts
voorzieningen, de woningkwaliteit en de verkaveling, voor zover althans de ka
velgrootte en het aantal kavels per bedrijf betreft. Alleen de bedrijfsgroottestructuur is hier niet zo goed, terwijl''de wateroverlast nog een belangrijke
ongunstige factor is.
6. Havelte vertoont van de zeven gemeenten de minst ongunstige bereik
baarheid of ontsluiting van de landbouwgrond. Ook hebben hier naar verhouding
meer landbouwers een landbouwschool bezocht of een landbouwcursus gevolgd.
7. Ruinerwold tenslotte steekt in verscheidene opzichten gunstig af
t.o.v. het gemiddelde Zuidwestdrentse beeld. Alleen de gebrekkige ontsluiting
van de gronden laat veel te wensen over.
REGIONALE UITKOMSTEN.
Uit dit zeer globale overzicht blijkt derhalve, dat in het algemeen de agrarische structuur van de typische zandgemeenten Diever, Dwingeloo, Ruinen en
Vledder meer gebreken bezit dan die van de gemeenten Nijeveen, Havelte en Ruinerwo.ld, waar het weidebedrijf sterk overheerst. Men dient bij dit alles ech
ter niet uit het oog te verliezen, dat de gemiddelde situatie in ZuidwestDrenthe allesbehalve doelmatig is en verscheidene tekortkomingen vertoont, die
een.nadelige invloed uitoefenen op de rentabiliteit van het landbouwbedrijf en
het welzijnspeil van de agrarische bevolking.
Zo is gebleken, dat in de zeven gemeenten gezamenlijks
1. 22'fi van de landbouwbedrijven kleiner dan 5 ta is en
2. 38'^ tussen de 5

en

10 ha groot§ dat

3. 42£/o van de bedrijven uit 5 of meer kavels bestaat,
4. slechts 1,4 km verharde weg per 100 ha cultuurgrond aanwezig is, ter

wijl + 3,5 kni als wenselijk kan worden beschouwd^
5. 34$-van het grasland bij tijden te kampen heeft met wateroverlast en

6. 551° van het bouwland regelmatig verdroogt of droogtegevoelig isj dat
7. 50'"/o van de boerderijen ouder dan 50 jaar is te.gen 30'/o van de gewone
woniïlgen en
8. 8% van alle woningen tot krot kan worden bestempeldf dat tenslotte
9« 24$ van alle.woningen nog niet is aangesloten op het waterleidingnet.
Deze cijfers tonen wel duidelijk aan, dat de structuur van de landbouw in

-6dit deelvan Drenthe in verscheidene opzichten verbetering "behoeft, wil de agrarische bevolkingsgroep in de toekomst in staat zijn op rationele wijze in
de landbouw te werken in levensomstandigheden, die in vergelijking .tot. het
stedelijke milieu aan redelijke eisen voldoen.
l/ERBETERIÏfGSMAATRSGELEïr.
Be in het rapport vermelde concrete verbeteringsmaatregelen, die als
tastbaar resultaat van dit onderzoek t.a.v. de landbouw naar voren zijn geko
men, zal ik thans niet opsommen. U kunt die in § 5 terugvinden. Wel wil ik er
nog op wijzen, dat de Regionale Werkgroep Landbouw als haa,r mening heeft uit
gesproken, dat de verbeteringswerken bij voorkeur in twee fasen zouden kunnen
worden uitgevoerd, teneinde voor het gehele gebied op korte termijn een zo
groot mogelijk effect te verkrijgen,
In de eerste fase zou de nadruk dienen te vallen op de verbetering van de
agrarische structuur in hoofdzaken. Eierbij is met name gedacht aan de uitvoe
ring in het gehele gebied van de voorgestelde ontsluitings- en waterbeheersingswerken, voor zover deze kunnen worden gerealiseerd zonder gelijktijdige
uitvoering van ruilverkavelingen. Ook de uitbreiding van de waterleiding- en
electriciteitsnettenj de krotopruiming en de verbetering van de doelmatigheid
van boerderijen en landarbeiderswoningen dienen in deze eerste fase, zo moge
lijk, te worden aangepakt. Hierbij kan worden gedacht aan de periode 196O-

1965.
RUILVERKÄVELIHGES.
De tweede fase zou hoofdzakelijk dienen te bestaan uit de in het rapport
wenselijk geachte ruilverkavelingswerken in Zuidwest-Drenthe ter verbetering
van de agrarische structuur in detail, in het bijzonder de verkavelingstoestand»
Uit het rapport blijkt, dat de standpunten t.a.v. de ruilverkavelings^ctiviteit
van gemeente tot gemeente vrij sterk uiteenlopen. De uitvoering: van d.eze werken
zou grotendeels kunnen geschieden in de pericde 1966-1980» De indiening van de
aanvragen en de voorbereiding.zouden derhalve in de eerste fas© moetep plaats
hebben, dan wel voor een'groot deel zijn voltooid. De reeds in -,stemming gebrach
te en aangenomen ruilverkaveling "Eijeveen-Kolderveen", waarin begrepen uitge
breide waterbeheersingswerken, zal mogelijk reeds in de eerste fase een eindweegs zijn gevorderd, hetgeen ook geldt voor de in voorbereiding zijn.de ruilver
kaveling "Vledder".

FINANCIERING VAN RUILVEEKAl^LETGSH.
Verscheidene plaatselijke landbouwgespreksgroepen hebben als hun mening
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huidige tijdsbestek een grote moeilijkheid vormt, Hiettemin oordeelt de Regionale
Werkgroep Landbouw de uitvoering van de voorgestelde ruilverkavelingen noodzake
lijk, en wel om de volgende redenen?
1. In het kader van de gestimuleerde ontwikkeling van het probleemgebied
Hoorden des Lands (Drenthe, Friesland en Groningen) zal de overheid in de periode
I960-1980 extra bedragsn investeren voor de benodigde uitbreiding van de werkge
legenheid buiten de agrarische sector. De algehele welvaart zal hierdoor, ook in
Drenthe, toenemen, doch in hoofdzaak in de industriële ontwikkelingskernen. Ter
wille van een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van welvaart en welzijn
van de gehele bevolking van de drie provincies, waaronder Zuidwest-Drenthe, dient
de verbetering van de werkgelegenheid in de landbouw als complement op de nietagrarische ontwikkelingsactiviteiten met kracht te worden nagestreefd.
2. Sen verbetering van de agrarische werkgelegenheid door structurele maat
regelen is noodzakelijk, wil de Nederlandse landbouw binnen de E.E.G. niet ach
terop geraken bij andere landen, zoals West-Duitsland.
3. Werken, die tot doel hebben de agrarische structuur te verbeteren, verla
gen de door de overheid in het kader van het landbouwprijsbeleid aan de boeren
ter beschikking te stellen producententoeslagen.
De Regionale Werkgroep Landbouw Zuidwest-Drenthe is van oordeel, dat in de
financiering van ruilverkavelingen niet alleen een taak ligt voor de Rijksover
heid en de betrokken grondeigenaren, doch evenzeer voor het Provinciaal Bestuur
en de Gemeentebesturen. Het gaat hier immers om structuurverbeterende maatregelen,
die niet uitsluitend van belang zijn voor de agrarische beroepsbevolking, maar
ook grote betekenis hebben voor de gehele samenleving in het gebied, voor de ge
hele betrokken plattelandsgemeenten, derhalve tevens het algemeen belang dienen.
Een bijdrage in de veelal hoge kosten van ruilverkavelingen van de zijde van het
Provinciaal Bestuur en van de Gemeentebesturen zal de door de eigenaren op te
brengen ruilverkavelingsrente in verscheidene gevallen tot redelijke proporties
terugbrengen.

SÄEMESKIIG.
Ten slotte spreken wij de wens uit, dat door eendrachtige samenwerking van
alle belanghebbenden, de iiwoners, de organisaties, de Gemeentebesturen, de Wa
terschapsbesturen en het Provinciaal Bestuur, de zo noodzakelijke activiteiten
ter verzorging van het welzijn van de samenleving in versneld tempo zullen kunnen

-8worden uitgevoerd. Wij zullen dan5 als deelnemers aan dit streekonderzoek, niet
alleen de overtuiging hebben, dat wij door de "bespreking van velerlei onderwerpen
hebben bijgedragen tot de gedachtenvorming dienaangaandes maar tevens in het da
gelijks leven kunnen constateren, dat dit onderzoek de inleiding is geweest tot
een 'actief verbeteringsproces in de landbouw en op het platteland van Zuidwest

erenthe.
Euinerwolds maart 1960.

J.D.Alberti.

