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Vitale informatie  
voor een  
vitaal platteland

Jarenlang stond het platteland bepaald niet bovenaan de beleidsagenda’s.  
De provincie Overijssel heeft zich echter anno 2020 voorgenomen om zich in te 
zetten voor een Overijssels platteland met toekomstkracht – een platteland dat 
zich kan voorbereiden op de toekomst en ontwikkelingen aankan.  
Om die toekomstkracht te benutten, en waar nodig te versterken, zullen we 
eerst moeten kijken hoe het platteland zich heeft ontwikkeld. Hoe kunnen 
burgers en professionals het verleden en de ervaringen gebruiken? In andere 
gevallen is het meer de vraag hoe burgers en vooral professionals kunnen 
voorkomen dat het verleden een obstakel vormt voor een gemeenschap met 
toekomstkracht. In dit essay schets ik beknopt de historische ontwikkelingen 
achter het veelvoud aan belangen op het platteland. Gebruikmakend van de 
meest recente wetenschappelijke inzichten over plattelandsontwikkeling zet 
ik vervolgens uiteen wat de provincie kan doen om inclusief en effectief beleid 
vorm te geven voor een vitaal platteland. De provincie zal eerst een goede 
informatiepositie moeten bewerkstelligen. Lokale (beleids)geschiedenis doet 
ertoe en mag doorwerken in nieuw beleid. Dit betekent dat generiek beleid 
uiteindelijk lokaal-specifieke uitwerkingen zal hebben – hiervan bewust zijn 
én hierop inspelen draagt uiteindelijk bij aan beter beleid en effectievere 
maatregelen. Vitaal plattelandsbeleid erkent en waardeert het verschil tussen 
lokale gemeenschappen, en het durft er vanuit te gaan dat verschillende 
benaderingen en maatregelen nodig zijn om uiteindelijk toch hetzelfde doel te 
bereiken: een platteland dat klaar is voor de toekomst. 

Koen Salemink
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Anno 2020 is plattelandsontwikkeling een complexe aangelegenheid geworden, 
waarbij de belangen van vele verschillende belanghebbenden afgewogen moeten 
worden. Een blik op enkele (historische) kaarten van één gebied maakt duidelijk 
hoe deze verschillende partijen als belanghebbende een plek hebben gekregen in 
het plattelandsbeleid. De geschiedschrijving die ik hierbij presenteer is uiteraard 
niet volledig, maar ik richt me op de gebeurtenissen en veranderingen die ertoe 
doen voor dit essay.

Hieronder ziet u een kaart uit 1900 van het gebied rondom Nijverdal en 
Hellendoorn (Kaart 1). De kaart toont een kenmerkend Overijssels landschap: 
een mengeling van woeste gronden, agrarische gronden, marken, buurtschappen 
en dorpen, waarvan er één duidelijk industrialiseert en groeit, langs de spoorlijn. 
Stoomweverijen en -blekerijen worden expliciet aangegeven op de kaart en 
over de woeste gronden is weinig meer bekend dan enkele grof aangegeven 
hoogtemeters. Rond 1900 draaide het platteland nog met name om het agrarisch 
belang. Vele kleinschalige boerenbedrijven bepaalden het landschap, afgewisseld 
met her en der een privaat landgoed van een industriebaron die al voldoende 
fortuin had gemaakt voor dergelijk bezit. Er waren weliswaar veel kleine boeren, 
maar het betrof in ieder geval een grote groep met grotendeels eenduidige 
belangen; daarbij waren zij vaak pachters en hadden nauwelijks inspraak.

 
Kaart 1: het gebied rond Hellendoorn, Nijverdal en de Sallandse Heuvelrug in 1900 (Bron: Topo Tijdreis)

Als we vervolgens een reuzensprong maken naar 1965, zien we dat er een 
ander beeld is ontstaan. Grote delen van de woeste gronden zijn ontgonnen 
en (her)bebost. Agrarische gronden, zowel weide- als akkergronden, zijn meer 
aaneengesloten en beslaan een aanzienlijk groter deel van het kaartgebied. 
Het werk van de Heidemij en de uitwerking van de ruilverkaveling hebben het 
platteland behoorlijk geordend, en tegelijkertijd opgeschud. Het beleid achter 
‘Nooit meer honger’ en de rationalisering van de landbouw hebben niet alleen 
landschappelijk grote impact, maar ook economisch, sociaal, cultureel en 
ecologisch. 

De landbouw was in 1965 qua ruimtebeslag de dominantste sector, maar 
economisch was het zwaartepunt steeds meer aan het verschuiven naar de 
(grotere) dorpen. Aan de landbouw gerelateerde industrie vestigde zich daar, 
dienstverlening nam langzaam haar plek in en arbeiders die eerder hun diensten 
aanboden in de landbouw, vonden steeds vaker werk in de bouwnijverheid. 
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Nederland groeide en verstedelijkte, ook Overijssel, en de plattelanders 
zorgden voor het voedsel en bouwden de nieuwe huizen. Op een enkele grote 
industriebaron na werd het economische landschap steeds meer bepaald door 
het midden- en kleinbedrijf. 

De belangen van plattelanders begonnen inmiddels ook meer uiteen te lopen. 
Het platteland werd economisch en sociaal steeds minder homogeen, maar 
het beleid voor het platteland bleef redelijk eenduidig. Rationalisatie en 
productiviteit voerden de boventoon. Echter, de jaren ’60 waren ook een periode 
van toenemende welvaart en dit leidde onder andere tot de opkomst van het 
(binnenlandse) toerisme. Veel mensen zagen hun inkomen verbeteren en hadden 
tegelijkertijd meer vrije tijd. In deze vrije tijd zochten mensen, zowel dorpelingen 
als stedelingen, steeds vaker de natuur op. Met die groeiende groep bezoekers 
kreeg het platteland, daar waar de natuur te vinden was, er ook een nieuwe groep 
belanghebbenden bij: de recreanten.  

 
Kaart 2: het gebied rond Hellendoorn, Nijverdal en de Sallandse Heuvelrug in 1965 (Bron: Topo Tijdreis)

Een volgende reuzensprong brengt ons bij de kaart uit 2019. In de tussenliggende 
decennia is zoveel gebeurd dat de enkele zinnen die ik eraan besteed geen 
enkel recht hieraan doen. Ik doe hierna toch een poging, vooral om het verder 
toenemende veelvoud aan belanghebbenden te duiden. 

Meerdere ruimtelijke ordening nota’s van het Rijk hebben in de jaren ’70, ’80 
en ’90 gepoogd om geconcentreerde groei mogelijk te maken. Nederlanders 
moesten in ruim opgezette en groene wijken of dorpen kunnen wonen, zonder 
daarbij te veel af te snoepen van de schaarse groene ruimte tussen steden en 
dorpen. Nieuwbouw vond zoveel mogelijk in of direct aan steden en dorpen plaats 
Buurtschappen dichtbij de stad, tot kort daarvoor te kenschetsen als ‘typisch 
platteland’, kwamen ineens in de stad te liggen. Decennialang was er ook een 
beweging weg van de grote (Rand)stad, naar groeikernen, maar ook naar goed 
ontsloten dorpen. Het werd steeds drukker op het platteland, zowel met nieuwe 
bewoners als met recreanten en toeristen. Het toerisme heeft definitief haar plek 
ingenomen op het platteland en vormt inmiddels een belangrijke pijler onder de 
plattelandseconomie. 
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Boeren werden onderworpen aan de grillen van de wereldmarkt en kregen te 
maken met credo’s als ‘up or out’- als je als boer verder wilde ging je óf voor 
schaalvergroting, óf je verkocht de boerderij en stopte met boeren. Behoudens 
wat recente natuurontwikkeling blijft de landbouw de grootste grondgebruiker op 
het platteland, maar deze landbouwgrond wordt beheerd door een steeds kleiner 
wordend aantal boeren. Deze boeren staan onder toenemende druk om de 
negatieve effecten van de industrialisatie van de landbouw te beperken. Boeren 
kunnen inmiddels subsidies krijgen als ze natuur-inclusiever boeren, maar de 
bijbehorende rekensom valt niet voor iedere boer positief uit. 

Kaart 3: het gebied rond Hellendoorn, Nijverdal en de Sallandse Heuvelrug in 2019 (Bron: Topo Tijdreis)

Inmiddels is het platteland een gebied met vele functies en betekenissen.  
Het platteland in Nederland, ook in Overijssel, is sociaal en economisch gezien 
steeds meer een spiegel van de stad. In veel gemeenten vormen ‘forensen’ de 
hoofdmoot van het inkomen. Verbonden zijn met andere plekken is van vitaal 
belang voor een leefbaar platteland. Deze verbondenheid zorgt er echter ook 
voor dat de grens tussen stad en platteland diffuser wordt. Het resultaat is 
dat het platteland steeds meer belanghebbenden heeft, variërend van lokale 
belanghebbenden zoals bewoners, boeren, lokale ondernemers, en lokale 
organisaties, tot externe belanghebbenden zoals toeristen en recreanten, 
overheden, externe bedrijven en investeerders. 
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1. Voor een toegankelijke introductie van het Nederlandse regionale beleid en de uitwerking ervan op plattelandsregio’s, verwijs ik naar Milikowski (2020)

2.  Eigentijdse benaderingen voor  
plattelandsontwikkeling

In het hiervoor geschetste complexe speelveld wordt steeds vaker een beroep 
gedaan op lokale initiatieven en gemeenschappen om zichzelf te organiseren 
en zelf actie te ondernemen (Gieling, 2018; De Haan, 2019; Ubels, 2020). Soms 
leveren dergelijke lokale acties mooie resultaten op, maar soms ook niet. In deze 
sectie zet ik recente wetenschappelijke inzichten uiteen, om zo te komen tot een 
benadering die recht doet aan de verschillen tussen lokale gemeenschappen.  
Het is immers verlokkelijk om de succesvolle lokale ‘kampioenen’ te vieren, maar 
het is nog belangrijker om oog te hebben voor de gemeenschappen die worstelen 
met deze roep om zelforganisatie. 

Het plattelandsbeleid in Nederland, en gelieerd daaraan het regionale 
ontwikkelingsbeleid, heeft de afgelopen decennia grote veranderingen 
doorgemaakt.1 Grofweg houden deze veranderingen in dat, aanvankelijk, 
ontwikkelingsmotoren naar achtergebleven regio’s werden gebracht (exogene 
ontwikkeling). Later waren plattelandsregio’s juist op zichzelf aangewezen en 
werden deze, meedeinend op de golf van het marktdenken, geacht om gebruik 
te maken van hun specifieke competitieve voordelen, en zo hun regionale 
uniekheid in te zetten ten behoeve van een regionaal-economisch verdienmodel 
(endogene ontwikkeling). Voortschrijdend inzicht noopte beleidsmakers tot 
enige aanpassing van dit beleid, aangezien al gauw duidelijk werd dat niet iedere 
regio in staat was om haar regionale kenmerken te gebruiken voor economisch 
voordeel – een perifere ligging is economisch immers vooral nadelig, hoe mooi het 
landschap wellicht ook is. Inmiddels is het nieuwe devies dat regio’s, om gebruik 
te kunnen maken van hun regionale uniekheid, vooral ook goed verbonden 
moeten zijn met andere plekken en instituties (neo-endogene ontwikkeling). 
Zo krijgen plattelandsgemeenschappen toegang tot kennis, kunde, advies en 
financiële hulpbronnen. In haar essay duidt Bettina Bock dit als ‘relationele 
plattelandsontwikkeling’ (Bock, 2020).

De veranderende inzichten in, maar vooral opvattingen over, plattelandsontwik-
keling zijn er mede debet aan dat de er inmiddels zoveel verschillende belangheb-
benden betrokken zijn bij plattelandsontwikkeling. Een leefbaar platteland komt 
al lang niet meer, en kwam wellicht nooit, tot stand zonder inmenging en onder-
steuning van externe actoren. Echter, democratische processen rond plattelands-
beleid, zoals participatie vooraf, tijdens en na de ontwikkeling van beleid, zijn vaak 
nog gebaseerd op een achterhaalde lijst van belanghebbenden. De neo-endogene 
en relationele kijk op plattelandsontwikkeling hebben wél oog voor het bredere 
pallet aan actoren. Een korte kenschets van de achtereenvolgende benaderingen 
voor plattelandsontwikkeling (exogeen – endogeen – neo-endogeen en relati-
oneel) helpt om een overzicht te creëren van de actoren die door de tijd heen 
betrokken zijn geraakt. 
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2.  Ik behandel LEADER de achterliggende principes.

In de jaren ’60 en ’70 was de heersende gedachte dat de economische 
ontwikkeling van plattelandsregio’s op gang gebracht kon worden door er grote 
werkgevers te vestigen. Het kon hierbij gaan om overheidsdiensten, maar ook 
om grote bedrijven zoals Philips of DSM. Grote werkgevers zorgden voor werk en 
moesten de meer perifere regio’s aantrekkelijk maken om te wonen. De regionale 
economie zou in zijn geheel een impuls krijgen (Atzema en Wever, 1999). Een 
alternatief model was om in perifere regio’s hogescholen en universiteiten te 
stichten (de huidige UT in Enschede is een Overijssels voorbeeld), tevens met 
het oog op directe werkgelegenheid voor hoogopgeleiden, die dikwijls nog 
naar de regio moesten verhuizen. Daarnaast was er de bonus van indirecte 
werkgelegenheid voor middelbaar- en laagopgeleide arbeidskrachten, en er 
werd gehoopt op regionale economische ‘spin-off’ door het ontstaan van nieuwe 
bedrijvigheid.

Dit exogene ontwikkelingsmodel werkt tot op de dag van vandaag door in regio’s. 
Regionale economieën werden hervormd, er werd fors geïnvesteerd in publieke 
infrastructuur en voorzieningen, en nieuwkomers trokken naar provinciesteden 
en omliggende dorpen. Echter, deze regio’s waren hiermee sterk afhankelijk van 
besluitvormers en beleidsmakers elders. Reorganisaties bij grote bedrijven of 
overheidsinstanties leidden al snel tot grote klappen in de regio. 

In de loop van de jaren ’80 brokkelde het succes van het exogene model al af 
en de economische en politieke tijdgeesten veranderden. Bezuinigingen op 
de verzorgingsstaat werden noodzakelijk geacht en de bijbehorende retoriek 
maakte de burgers duidelijk dat de staat niet meer altijd de aangewezen instantie 
was om bepaalde problemen op te lossen. Zo bezien zijn de jaren ’80 de tijd 
van de herintrede van zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid als politieke 
idealen (Verhoeven en Tonkens, 2013; Gieling, 2018). Daarbovenop kwamen de 
economische klappen in de meer perifere regio’s, mede veroorzaakt door een 
exogene neerwaartse spiraal. Het werd al snel duidelijk dat deze klappen niet 
opgevangen zouden worden middels een nieuw exogeen ontwikkelingsmodel.

De zelfredzaamheid van regio’s kwam hoger op de politieke agenda’s te staan. 
Regionale ontwikkeling zou idealiter uit de regio zelf moeten komen en lokaal 
geïnitieerd worden. Ondersteund door een steeds verder ontwikkelende 
Europese agenda voor regionale ontwikkeling, kwam de bal steeds meer bij ‘de 
regio’ zelf te liggen. In 1991 deed LEADER (van het Franse ‘Liaison entre actions 
de développement de l’économie rurale’) haar intrede. Local Action Groups 
(LAGs) moesten geformeerd worden om zo plattelandsontwikkeling ‘van onderop’ 
mogelijk te maken. De aanwezige kwaliteiten en hulpbronnen (natuurlijk, 
menselijk en cultureel) zouden de basis vormen van de plannen voor een 
economisch vitaler en leefbaarder platteland (Bosworth et al., 2016; Salemink et 
al., 2017).

Hiermee verschoof het netwerk van betrokken actoren van overwegend extern 
en bovenlokaal (grote bedrijven, rijksoverheidsinstellingen) naar overwegend 
intern en lokaal (lokale bedrijven en -instanties, sleutelpersonen). De eerste twee 
programma’s, LEADER I (1991-1993) en LEADER II (1994-1999), gingen zeer sterk 
uit van het principe dat lokale actoren moesten bepalen welke maatregelen 
ontwikkeld en ondersteund zouden moeten worden. Het derde programma, 
LEADER+ (2000-2006), toonde dat er op Europees niveau wel degelijk geleerd 
werd van ervaringen in de praktijk, en gaf een aanzet tot erkenning van het belang 
van externe relaties en verbindingen.2 Inmiddels is de vernieuwde LEADER-aanpak 
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onderdeel van een breder Europees programma voor ‘community-led local 
development’, oftewel lokale ontwikkeling die in de kern bepaald en geleid wordt 
door (vertegenwoordigers van) lokale gemeenschappen (zie enrd.ec.europa.eu/
leader-clld_en).

Beleidsmakers en wetenschappers hebben de eerdere LEADER-programma’s 
geëvalueerd. Eén van de belangrijkste kritiekpunten is dat het endogene 
ontwikkelingsprincipe in de praktijk vooral inhoudt dat de verantwoordelijkheid 
voor ongelijkheid, in de vorm van ongelijke lokale ontwikkelingskansen, naar een 
lager schaalniveau wordt verplaatst (Bosworth et al., 2016). Immers, als lokale 
kwaliteiten en hulpbronnen de basis vormen voor nieuwe ontwikkelingen, dan 
volgt daaruit logischerwijs dat gebieden met minder hulpbronnen ook minder 
succesvol zullen zijn. 

Wetenschappers pleiten dan ook voor erkenning van die regionale verschillen 
en het belang van toegang tot externe, bovenlokale hulpbronnen (Bock, 
2016; Salemink, 2016). Als het einddoel is om in alle plattelandsgebieden 
de leefbaarheid te verbeteren, dan zal een endogene ontwikkelingsagenda 
juist leiden tot grotere lokale en regionale verschillen. Toekomstbestendig 
plattelandsbeleid daarentegen zal uit moeten gaan van de aanwezige lokale 
capaciteiten (Salemink, 2016; Ubels, 2020). Dit houdt in dat plattelandsbeleid in de 
uitvoering waar mogelijk faciliteert en lokale gemeenschappen in staat stelt om 
maatregelen te treffen onder hun voorwaarden. Waar dit niet mogelijk is, oftewel 
waar de capaciteiten van lokale gemeenschappen tekortschieten, zal externe 
ondersteuning hard nodig zijn. Eerder onderzoek heeft echter ook aangetoond, 
dat de erkenning van de voorwaarden van de lokale gemeenschap door 
overheden lang niet altijd naar wederzijds welbevinden verloopt (De Haan, 2019).

Een bepalende kwaliteit van lokale gemeenschappen is de mate van 
verbondenheid met bovenlokale hulpbronnen (Hospers, 2019). Uit onderzoek 
weten we dat relatief hoogopgeleide, welvarende, goed intern verbonden én 
goed bovenlokaal verbonden gemeenschappen floreren als er door overheden 
gevraagd wordt om initiatief ‘van onderop’ (Salemink, 2016; Gieling, 2018; De 
Haan, 2019; Ubels, 2020). Om als overheid zo goed mogelijk te faciliteren en, waar 
nodig, te ondersteunen, is het dus essentieel om de lokale gemeenschappen 
te kennen. Wat zijn hun kwaliteiten en capaciteiten, hoe zijn ze verbonden met 
andere gemeenschappen en organisaties? Wat zijn hun successen geweest? Maar 
ook: wat is er in het verleden misgegaan? Voor de beleidsmakende overheid is 
het vervolgens van belang om te begrijpen wat haar rol is geweest bij zowel het 
eerdere succes als het eerdere falen. De hierboven geschetste ontwikkelingen zijn 
immers van invloed (geweest) op hoe lokale gemeenschappen naar overheden 
kijken. 

Een faciliterende overheid beseft dat zij een belangrijke bovenlokale en 
verbindende hulpbron is voor lokale gemeenschappen (Hospers, 2019). Om zo 
goed mogelijk te faciliteren moet zo’n overheid begrijpen wat haar rol in eerdere 
projecten en processen is geweest. Voordat een overheid om actie van onderop 
kan vragen, zal zij eerst moeten analyseren hoe zij van onderop gezien en 
beoordeeld wordt. 
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3.  Wat u moet weten voordat u  
om actie van onderop vraagt

De hierboven geschetste ontwikkeling laat zien dat er de laatste decennia steeds 
meer lokale belanghebbenden betrokken zijn geraakt bij plattelandsbeleid. De 
mate waarin een beroep werd gedaan op lokale belanghebbenden intensiveerde 
nog eens toen Koning Willem Alexander in 2013 tijdens de troonrede het begrip 
‘participatiesamenleving’ introduceerde. Deze participatiesamenleving was al 
tijden werkelijkheid geweest, aldus de koning, maar nu werd het onderdeel van 
landelijk, regionaal en lokaal beleid. In de praktijk leidde het ertoe dat overheden, 
op alle niveaus, in toenemende mate opriepen tot burgerinzet en zelfredzaamheid 
(Salemink, 2016). 

De ontwikkelingen rondom deze participatiesamenleving in de daaropvolgende 
jaren waren bepaald niet onproblematisch, ook niet op het platteland (zie bijv. het 
werk van Gieling [2018], De Haan [2019] en Ubels [2020]). Ik zal hier niet op alle 
details ingaan, maar de hoofdboodschap van deze onderzoeken zijn min of meer 
hetzelfde en luiden als volgt: 

• Er is geen sprake van een homogeen platteland – en hier is overigens nooit 
sprake van geweest; 

• Lokale bestuursstijlen en lokaal verenigingsleven zijn bepalende factoren 
voor hoe de lokale participatiesamenleving uitwerkt; 

• Niet alle bewoners van het platteland zijn bereid om zich (onder dezelfde 
voorwaarden) in te zetten voor hun leefomgeving – er zijn mensen die zich 
vol overgave inzetten voor alles wat nodig is in het dorp, maar er zijn ook 
mensen die niet of slechts selectief binden en bijdragen;

• De relatie tussen overheid en burger is steeds meer onder druk komen te 
staan door de roep om zelfredzaamheid. 

Kortom, lokale verschillen doen ertoe en de relatie tussen overheid en 
burger is een bepalende factor voor succes. Overigens leidt intensievere 
overheidsbetrokkenheid niet per se tot tevredener burgers. De Haan (2019) 
concludeert dat actieve bewoners de betrokkenheid van een overheid 
waarderen als het financiële steun behelst, maar hoe intensiever deze 
overheidsbetrokkenheid wordt (als faciliteren dirigeren wordt), hoe slechter 
actieve bewoners de betrokkenheid van de overheid waarderen. 

Een veel gehoorde reactie hierop aan de kant van de overheid is dat de overheid 
meer is dan enkel een ‘pinpas van de actieve burger’. Dat lijkt voor de hand 
liggend – ‘wie betaalt, bepaalt’ – en overheden zijn dit van oudsher zo gewend. 
Sterker nog, subsidies en steunregelingen zijn bij uitstek een mogelijkheid om als 
overheid invloed uit te oefenen. Echter, een faciliterende overheid, die oproept 
tot burgerinzet, zal moeten betalen en wat vaker de burger moeten laten bepalen. 
Financiële steun moet dan tot stand komen onder heldere vooraf gestelde 
voorwaarden en niet, zoals in het verleden vaker gebeurde, onder voorwaarden 
die in de implementatie pas tot stand komen en gedurende het traject wijzigen. 
Dit heeft regelmatig geleid tot ernstige verstoring van de relatie tussen overheid 
en burger (De Haan, 2019; Ubels, 2020). 
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3.   Meer precies gezegd ging het hier om een rechterlijke uitspraak, die de nationale maatregelen voor een Europees beleidsdoel als onvoldoende beoordeelde. 
Ondanks de schijnbare tegenstelling is het van belang om voor ogen te houden dat alle betreffende overheidsniveaus uiteindelijk het belang dienen van dezelfde 
burgers, zij het op verschillende schalen.

Daar komt bij dat er veel verschillende overheidslagen betrokken zijn bij 
plattelandsbeleid. De EU, het Rijk, de provincie, het waterschap en de gemeente; 
allen zijn betrokken, beschikken over financiële ondersteuningsmechanismen, 
en hebben een visie op hoe de ander (d.w.z. de andere overheid én de lokale 
gemeenschap) hun taak zouden moeten opvatten en uitvoeren. Ook in discussies 
tussen overheden is ‘wie betaalt, bepaalt’ een terugkerend credo. Ervaren en vaak 
goed opgeleide actieve burgers weten slim gebruik te maken van dit meerlaagse 
institutionele systeem (ook zij spreken inmiddels van ‘meekoppelkansen’), maar 
menig goed bedoelende burger raakt erin verdwaald of voelt zich uiteindelijk een 
speelbal tussen instituties. 

Generiek beleid heeft dan ook lokaal totaal verschillende uitkomsten. Iedereen 
gelijk behandelen leidt juist tot meer ongelijkheid (Foucault, 2011). Om de 
bestaande ongelijkheid aan te pakken, is het juist nodig om gelijke gevallen gelijk 
te behandelen. Dat houdt in dat de faciliterende overheid durft te erkennen dat er 
verschillen zijn, en vervolgens haar handelen durft te baseren op die verschillen. 
Dit principe zou niet alleen op moeten gaan voor individuele burgers, maar ook 
voor groepen burgers en bewonersinitiatieven. 

De traditie van provinciaal besturen in Nederland is decennialang anders 
geweest. Daar waar (grote) bedrijven makkelijk de weg wisten te vinden naar de 
provinciale burelen om hun zaak te bepleiten – vaak zaken met grote ruimtelijke 
weerslag – hadden individuele burgers en lokale gemeenschappen meer moeite 
om als volwaardige partij te participeren. Enigszins gekscherend werd dan 
vastgesteld dat de provincie geen burgers heeft; treffender is het om te zeggen 
dat provinciaal besturen recentelijk verrijkt is met de betrokkenheid van lokale 
bewoners(groepen) (Koster et al., 2015; Salemink & Strijker, 2018).

Een extra complicerende factor van het meerlaagse institutionele systeem is dat 
beleidsdoelen die gesteld zijn op een hoger overheidsniveau, soms dwars door 
lokaal beleid en lokale initiatieven heen lopen. Een recent voorbeeld hiervan is 
het stikstofdossier, waarbij een landelijk beleidsdoel plotseling ook de lokale 
dynamiek en politiek op scherp zette.3 Menig lokaal initiatief voor natuurbehoud 
heeft de lokale uitwerking ervaren van de op landelijk niveau uitgespeelde (schijn)
tegenstellingen. 

De verwachting is dat in de komende jaren de Regionale Energie Strategie (RES) 
eenzelfde effect kan hebben in lokale gemeenschappen. Provincies worden 
geacht een ‘bod te doen’ naar het Rijk aangaande hoeveel megawatt aan energie 
duurzaam en hernieuwbaar opgewekt kan worden binnen haar grenzen.  
Deze energieproductie zal een grote stempel drukken op het fysieke landschap, 
maar een goede RES zou idealiter wel voor lokaal draagvlak moeten zorgen.  
Wat dit draagvlak precies inhoudt is echter nog niet uitgemaakt, en overheden 
en lokale bewoners(groepen) raken steeds meer verwikkeld in een (media)strijd 
rondom de definitie van dat draagvlak. Bij de RES komen dan ook potentieel veel 
faalfactoren samen: de voorwaarden zijn vooraf niet duidelijk, en een beleidsdoel 
van een hoger niveau (nationaal en provinciaal) dreigt over langlopende lokale 
initiatieven heen te walsen. 
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Box 1: Lokale initiatieven en bovenlokale belangen

In een dorp is al jaren een groep vrijwilligers actief rond het thema duurzame energie.  
Een kleine groep voorlopers is in 2010 gestart met het organiseren van bijeenkomsten.  
Na eerst enkele jaren te hebben verkend wat er binnen hun mogelijkheden ligt, besluiten ze 
in 2013 om met de gemeente in gesprek te gaan. De ambtenaren en de wethouder raken 
enthousiast – zij zien het als een mooie pilot om te kijken hoe op lokale schaal hernieuwbare 
energie geproduceerd kan worden, door en voor burgers. De groep vrijwilligers krijgen een 
kleine subsidie en richten een coöperatie op. Met het ‘pilot-geld’ op zak lukt het om voldoende 
deelnemers te vinden om gezamenlijk, met de coöperatieleden, te kunnen investeren in vier 
windmolens. Maar wel op eigen voorwaarden: het moeten kleine windmolens zijn die het 
landschap niet verstoren. Begin 2016 krijgen ze de business case rond. 
In 2015 is er een nieuw provinciebestuur aangetreden dat voor de opgave staat om een grote 
hoeveelheid megawatt aan de energietransitie bij te dragen. De provincie gaat op zoek naar 
‘vehikels’ om deze transitie ‘vlot te trekken’, en komt zo uit bij de lokale initiatieven.  
Het overleg start: wat kunnen de initiatieven betekenen voor de provincie? 
Het overleg vordert gestaag, maar in de loop van 2017 wordt het provinciebestuur 
ongeduldig. Er zijn doelen die gehaald moeten worden en de initiatieven blijven vasthouden 
aan de kleinschalige oplossingen in eigen beheer. De provincie besluit vervolgens om een 
ingenieursbureau in de arm te nemen dat een provinciale energiestrategie opstelt met als 
conclusie: om de gestelde doelen te halen, zijn grootschalige projecten nodig die bij voorkeur 
uitgevoerd worden door professionele commerciële partijen. De lokale initiatieven krijgen in dit 
geheel ook een rol – zij worden gezien als ideale partners om lokaal draagvlak te organiseren. 
Het coöperatie voelt zich gepasseerd. Ze gaan nogmaals naar hun gemeente, met de business 
case uit 2016 in de hand. In 2018 krijgen ze uiteindelijk te horen dat de gemeente, preciezer 
gezegd de nieuwe wethouder, besluit om verdere acties van de provincie af te wachten.  
Verdere medewerking aan het lokale initiatief staat ‘on hold’. Binnen de coöperatie is inmiddels 
een richtingenstrijd ontstaan over of men wel of niet moet bijdragen aan het provinciale beleid.  
Er is een valse tegenstelling ontstaan tussen ‘lokaal belang’ en ‘duurzame energiedoelen’.  
De nieuwe Regionale Energie Strategie (RES) staat voor de jaren na 2020 op het programma,  
met nog grotere bovenlokale belangen. 

(Geconsolideerd voorbeeld gebaseerd op onderzoek op nationale schaal naar lokale initiatieven. 
Dit voorbeeld is eerder gebruikt door de auteur tijdens de Avond van Wetenschap en 
Maatschappij 2019 - www.avondwenm.nl/images/avonden/avond-2019/programmaboekje_
Avond_2019.pdf)
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Verschillen in beleidsdoelen spelen niet alleen tussen maar ook binnen 
overheidsniveaus. Ook binnen de provincie, en juist rondom het platteland,  
zijn deze verschillen van belang. Opgaven zijn vaak thematisch afgebakend  
en verdeeld over verschillende portefeuilles, maar in de praktijk blijken  
deze thema’s en portefeuilles juist samen te komen in de leefomgeving.  
Dit hoeft geen probleem te zijn, maar toch leidt het vaak tot beleidsfrictie als 
dossiers op elkaar ingrijpen. Het stikstofdossier, de RES, natuurontwikkeling, 
woningbouw, landschap, infrastructurele projecten – ze zijn allemaal van invloed 
op de leefbaarheid van het platteland. Bovendien zijn het dossiers waarbij de 
wisselwerking tussen het lokale en het bovenlokale niveau aan de basis staat van 
de complexiteit. 

Een goede informatiepositie, oftewel weten wat waar heeft gespeeld, speelt en 
gaat spelen, is cruciaal om lokale gemeenschappen in staat te stellen om mee te 
denken over deze wisselwerkingen, maar ook met hen de blik op de toekomst 
richten. Een zorgvuldige overheid wil vooraf zo goed mogelijk in kunnen schatten 
wat de mogelijke afwegingen en wisselwerkingen zijn, en wat haar beleid teweeg 
zou kunnen brengen.
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4.  Hoe u kunt inspelen op wat er 
gespeeld heeft

Beleidscoördinatie is essentieel voor goed beleid, ongeacht hoe de betekenis 
van ‘goed beleid’ wordt ingevuld. Om te coördineren, en om de leefbaarheid van 
een specifieke ruimtelijke eenheid zoals het platteland te waarborgen, moet de 
provincie over de juiste informatie beschikken. De provincie moet weten wat 
er binnen een bepaald gebied of bepaalde gemeenschap in het verleden heeft 
gespeeld, welke partijen hierbij betrokken waren, en waar de inspanningen 
destijds in hebben geresulteerd. Vervolgens moet zij een inschatting kunnen 
maken wat dit tezamen betekent voor de huidige lokale verhoudingen en de 
verhouding tussen de lokale gemeenschap en de provincie. Tenslotte moet de 
provincie ook alle toekomstige relevante maatregelen kunnen schetsen; zowel 
haar eigen als die van andere overheden. Alleen als de informatiepositie goed is, 
als de provincie in staat is om de lokale dynamiek te doorgronden, dan is zij in 
staat om generiek beleid te vervangen door lokaal-specifiek beleid dat uitgaat van 
aanwezige lokale dynamiek. 

Beschikken over de juiste informatie is een voorwaarde voor goed beleid, maar 
het biedt niet direct een handelingsperspectief. Door een goede informatiepositie 
kan dit handelingsperspectief echter wel verbreed worden. Overheidsbeleid 
staat al meer dan een decennium bol van experimenten, pilots, proeftuinen en 
‘living labs’4. Deze worden niet allemaal adequaat geëvalueerd – soms omdat de 
geboekte resultaten politiek niet gewenst zijn – maar de experimenten die wel 
geëvalueerd zijn, worden regelmatig gepresenteerd als ‘best practice’ (Salemink, 
2016). Vervolgens dient er ‘policy transfer’ plaats te vinden, om zo de ‘best 
practices’ ook elders te implementeren. Het werkt immers in context A, dus dan 
heeft context B er vast ook baat bij, zo is de gedachte (De Haan, 2019; Ubels, 2020).

4.  In mijn ogen doet het woord ‘experiment’ nog het meest recht aan wat er in dergelijke projecten daadwerkelijk plaatsvindt – uitproberen,  
oftewel experimenteren, wat wel en wat niet goed werkt. Het woord experiment is bepaald niet zonder politieke lading, maar juist omdat  
het experimenteren plaatsvindt in de maatschappij, met echte burgers, sta ik die politieke lading toe.
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De gedachte achter deze ‘policy transfer’ behoeft mijns inziens wat meer nuance 
en diepgang. Acties kopiëren van gebied A naar gebied B omdat het in A heeft 
gewerkt, veronachtzaamt het belang van lokale context en dynamiek voor het wel 
of niet slagen van beleid en maatregelen. Om goed in te kunnen schatten of een 
bepaalde maatregel ook gaat werken in een andere context, moet het mogelijk 
zijn om een vergelijking te maken tussen die contexten. Zo’n vergelijking vraagt 
wederom om een goede informatiepositie van de beleidsmakende overheid. 

Uitwisseling van goede ervaringen kan heel waardevol zijn, maar deze uitwisseling 
wint aan waarde als ook succes- en faalfactoren worden meegenomen in de 
vergelijking. Het kan hierbij gaan om zowel generieke als lokaal-specifieke 
factoren. Het is voor een overheid vervolgens zaak om in te schatten wat haar 
rol als bovenlokale hulpbron kan zijn bij het scheppen van de juiste generieke 
succesfactoren, maar diezelfde overheid moet ook oog hebben voor het lokaal-
specifieke. Zo bezien is een oproep aan gemeenschappen om het net zo aan te 
pakken als in een ‘best practice’ dorp, niet veel meer dan een holle frase. Het is 
zinvoller om gelijkaardige gemeenschappen – qua problematiek en manier van 
(samen)werken – met elkaar in contact te brengen. Dan is het waarschijnlijker dat 
goede ervaringen elders aangenomen en mogelijk toegepast worden.

Uiteindelijk komt het erop neer dat de beleidsmakende overheid de confrontatie 
aan durft te gaan met de realiteit in de lokale gemeenschappen. Zo’n 
realiteitscheck zal bijdragen aan doelmatiger en breder gedragen beleid. Om tot 
een realiteitscheck en een passend handelingsperspectief te komen, ligt er nog 
wel een opgave. Wat die opgave inhoudt voor de provincie Overijssel, schets ik 
hierna.
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5. Naar een opgave voor de  
provincie Overijssel

Naar eigen zeggen heeft de provincie Overijssel al geruime tijd geen gericht of 
specifiek beleid gevoerd voor een leefbaar platteland, maar er zijn concrete plannen 
in de maak voor de komende jaren. Ingrepen om de leefbaarheid te bevorderen 
zaten eerder besloten in andere portefeuilles en dossiers, maar nu komt er specifiek 
een agenda voor een leefbaar platteland. Het is niet aan mij om hier een oordeel 
te geven over het gereserveerde bedrag, maar het is hoe dan ook raadzaam om 
als provincie na te denken hoe het budget zo doelmatig mogelijk ingezet kan 
worden. Dit betekent dat de provincie moet kunnen inschatten hoe de plannen en 
maatregelen (mogelijk) uitwerken in de gemeenschappen die er baat bij moeten 
hebben. Om deze inschatting te maken, is kennis over lokale beleidsgeschiedenis, 
-dynamiek en – capaciteiten onmisbaar. 

De informatiepositie die de provincie nodig heeft moet er op gericht zijn om 
ontwikkelingen uit het verleden en bestaande dynamiek waar mogelijk te benutten, 
maar ook om, indien nodig, te voorkomen dat pijn en frustratie uit het verleden een 
betere toekomst in de weg zit. 

De benodigde informatiepositie kan de provincie bewerkstelligen als zij:

• Lokale verschillen erkent en waardeert – zoals eerder bepleit in dit essay, 
leidt generiek beleid juist tot grotere verschillen en ongelijkheid – bereidheid 
om de verschillen tussen gemeenschappen te erkennen en waarderen, is de 
aanleiding om de informatiepositie te versterken

• Interne schotten doorbreekt – de provincie zal interne samenwerking tussen 
afdelingen (ambtelijk) en portefeuillehouders (bestuurlijk) moeten realiseren, 
om zo tot gedeelde kennis te komen over hoe verschillende beleidsagenda’s op 
elkaar inwerken en beïnvloeden;

• Netwerken met elkaar verbindt – de provincie zal ook externe netwerken 
van gemeenten, lokale initiatieven, verenigingsleven, lokale ondernemers, 
kennispartners, sociaal werk, en andere organisaties met een lokaal verleden 
moeten aanspreken, om zo beter te begrijpen waarop het nieuwe beleid 
voortbouwt – ook kunnen zo de lokale wensen beter in kaart worden gebracht;

• Een lerende organisatie ontwikkelt – de provincie zal gedurende de 
beleidsperiode moeten blijven leren, zowel over in welke mate gewenste 
projectdoelen worden behaald en over hoe het bredere participatieve proces 
verloopt, en zij moet hierbij oog houden voor de wensen en doelen van lokale 
gemeenschappen – de lokale gemeenschappen moeten een stem hebben in 
evaluaties en in het leerproces van de provincie

De bijdrage van de informatiepositie aan een leefbaar platteland hangt verder nog 
af van een laatste, maar zeer belangrijke voorwaarde: de provincie moet helder 
communiceren over de mogelijkheden en beperkingen die er zijn. Lokale wensen 
zullen verschillen, maar tegelijkertijd gaan bovenlokale wensen mede bepalen wat 
de mogelijkheden zijn. Zo bezien zal er geen sprake zijn van een open gesprek, 
of een open participatief proces, waarin alles mogelijk is. Vooraf moeten de 
voorwaarden waarbinnen ontwikkelingen en acties mogelijk zijn, helder worden 
gecommuniceerd. Wil de provincie deze duidelijkheid kunnen bieden, dan zal zij 
die informatiepositie zo goed mogelijk moeten waarborgen. Die lokale informatie 
leidt dan uiteindelijk tot een helder kader waarbinnen aan de leefbaarheid van het 
platteland gewerkt kan worden. Idealiter is kennis dan eens niet gelijk aan macht; 
kennis draagt zo bij aan lokale kracht. 
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