Radiocolumn Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër, oktober 2017

Dorpen in de schijnwerper
Brussel werkt aan een nieuwe relatie met de burger. De tijd is voorbij dat Brussel besluiten neemt en
hiervoor applaus krijgt. Daarom is meer directe communicatie en actie noodzakelijk. Ik ga daarvoor
regelmatig op pad en neem de boodschap van burgers letterlijk naar Brussel mee. Geen theorie,
maar praktijk. Ik zorg er voor, dat zij ook horen wat er met hun mening gebeurt.
Ik geef u het voorbeeld van het Europees Plattelands Parlement. Van 18 tot 21 oktober hebben
burgers uit dorpen vanuit geheel Europa ervaringen gedeeld en mij een heldere boodschap
meegegeven.
Eens per jaar komen vertegenwoordigers van kleine dorpen naar een gastland. Het voorstel van de
Brabantse Vereniging van Kleine Kernen gooide in 2016 hoge ogen en werd met steun van de
provincie Brabant en het Burger program van de EU mogelijk gemaakt. Zo kwamen vorige maand
veertig delegaties uit Europese landen bij elkaar. De ruim 300 gasten werden in het Oost-Brabantse
dorpje Venhorst ondergebracht bij inwoners uit het dorp. Een mooie prestatie omdat Venhorst maar
1700 inwoners telt. Mij viel het spontane karakter en de grote lokale betrokkenheid op.
Hoewel het European Rural Parlement geen formeel parlement vormt, worden de resultaten wel
aangeboden aan gemeenten, provincies, Tweede Kamer en het Europees Parlement. De geluiden van
de dorpen worden vaak te weinig gehoord. Ten onrechte, want de plattelandsbewoners zorgen voor
70% van de oppervlakte en houden ook voor de steden vitale functies in stand.
Het is de Europese steden gelukt een eigen positie te krijgen voor de Europese fondsen en bij diverse
EU programma’s. Deze positie is in 2016 vastgelegd in het ‘Pact van Amsterdam’. De dorpen streven
nu naar een soortgelijke behandeling in een ‘Pact for Rural Communities’. In zo’n pact worden
afspraken gaat, waarmee de belangen van de betrokken burgers worden gehoord. Na de steden
willen nu ook de dorpen, dat hun stem rechtstreeks in Brussel wordt gehoord.
En daarin zat ook de boodschap van de dorpen, die hun standpunt hebben vastgelegd in de
verklaring van Venhorst. Het zijn de mensen, die de dorpen kleur geven. Hoe klein dorpen ook zijn,
het is steeds goed aan te sluiten bij wat de bewoners belangrijk vinden en beleven. Kernpunten
vanuit Venhorst:
-

Het is goed met de bewoners aan een toekomstbeeld te werken;

-

Het is goed open te staan voor nieuwe bewoners;

-

Het is goed onderlinge informele en formele zorg te organiseren;

-

Het is goed voor de gemeenschap belangrijke voorzieningen in stand te houden;

-

Het is goed nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen.

Deze onderwerpen zijn intensief besproken in de klaslokalen van de basisschool in Venhorst. Ook is
men op werkbezoek gegaan in diverse andere Brabantse dorpen om te leren van de aanpak in onze
kleine kernen.

Veel deelnemers gaven aan dat hun dorpen vergrijzen. 70% van de plattelandsregio’s in de EU kampt
met een zeer forse krimp in het inwonertal. Toch willen de deelnemers zich niet afzetten tegen de
steden. Veel jongeren studeren in de steden. Noodzakelijk, maar ook het platteland moet zo
aantrekkelijk kunnen blijven, dat jongeren weer terugkomen naar de dorpen. De opkomst van het
telewerken en de mogelijkheid bedrijfjes te vestigen in vrijkomende agrarische panden werd als een
pluspunt gezien. Ook wordt veel verwacht van de kleinschalige teelt en verkoop van duurzame
regionale voedselproducten. De combinatie van landbouw en het behoud van natuur en landschap
wordt als positief aangemerkt.
Nu gaat er veel EU geld rechtstreeks naar de landbouw en naar de regio’s. Het voorstel is de
financiering zo aan te passen, dat naast de steden ook de dorpen de mogelijkheid krijgen hun
voorstellen rechtstreeks in Brussel in te dienen. Een waardevol idee, nu Europa zoekt naar een
andere relatie met haar burgers.
Ook ik heb in Venhorst het woord mogen voeren. Ik heb de initiatiefnemers uitgenodigd hun
verklaring in Brussel te komen toelichten. Op 29 november aanstaande wordt de verklaring van
Venhorst in Brussel aangeboden. Collega’s uit het Europees Parlement en de Europese Commissie
zullen dan op het manifest reageren. Belangrijk nu Brussel start met de aanpassing van de regels
voor steunverlening. De dorpen zetten zich vanuit Brabant prima op de kaart. Goed voor de dorpen,
goed voor de EU, goed voor u. Wie volgt?
Wilt u meer lezen over de uitkomsten van Venhorst, ga dan naar mijn website
www.lambertvannistelrooij.nl.
Ik dank u wel.
Lambert van Nistelrooij
Europarlementariër CDA

