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Inhoud



• Opschaling en de hang naar kleinschalige oplossingen in het platteland (eerder 
VNG onderzoek): in hoeverre zit de veerkracht juist in die kleinschaligheid...

• Rol platteland in energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Wat 
valt daar uit te leren voor de nationale opgave en onder welke voorwaarden kan 
het platteland hieraan bijdragen...

• Handelingsperspectieven voor een goed samenspel van de leef- en 
systeemwereld, gericht op de beoogde positie van de burger in de omgevingswet

• Daarvoor nodig: meer inzicht in de achtergrond en werking van de vele 
initiatieven op het platteland

Context



Onderzoek

Op welke wijze zijn leefbaarheidsinitiatieven in het 
platteland ingebed in een cultuur van zelforganisatie en 
hoe hangen verschillende vormen van eigenaarschap 
daar mee samen? 

• Inventarisatie dorpsculturen
• Interviewen actieve dorpelingen, experts en politici
• Diversiteitsanalyse
• Case study analyse
• Workshop politici en experts



Gemeente Aa en Hunze
Gasselternijveen 1.950
Grolloo 780
Gemeente Berkelland
Rekken 1.500
Rietmolen 1.100
Gemeente Borger-Odoorn
Drouwenerveen 255
Westdorp & Ellertshaar 150
Gemeente Goeree-Overflakkee
Achthuizen 900
Herkingen 1.250
Gemeente Hof van Twente
Azelo 250
Bentelo 2.110
Gemeente Opsterland
Bakkeveen 1.925
Jonkersland 300
Gemeente Peel en Maas
Meijel 6.900
Koningslust 1.250
Gemeente Schouwen-Duiveland
Nieuwerkerk 2.645
Zonnemaire 750

Aantal 
inwoners



“(...) Hoe informeler de sfeer was, des te meer mensen op de praatstoel gingen 
zitten. Het voelde namelijk bij veel huishoudens alsof je de mensen al jaren 
kende en gewoon weer eens bij ze op koffiebezoek kwam. Overal werd ik open 
en warm onthaald.” 

Student Imme Koorn

Onderzoek



Over eigenaarschap





Analytical
framework



Geluiden uit de dorpen...

“Ik heb wel in al die jaren geleerd dat als je iets wilt bereiken, dan moet je 
goede mensen om je heen verzamelen. Dat kun je nooit alleen... Ik wist wel dat 
dit een dorp van doeners was, maar dat er zoveel kennis in dit dorp zit, dat is 
fantastisch. Verder zijn het ook regelaars. We hebben de dorpsaccommodatie 
gebouwd en de sociale aspecten, die binding, is belangrijk. We hadden er een 
paar in die groep zitten die daar voor zorgden en die waren misschien nog het 
meest waardevol. Die sociale cohesie zorgt voor randvoorwaarden. Die zorgde 
ervoor dat er zaterdagmiddag gehaktballen waren, dat er bier was, dat het 
voor mekaar was. Dat is zo belangrijk. Dus die sfeer creëer je. Dus die driehoek, 
menskracht, kennis, en die sociale binding maakt dat het aan het draaien gaat. 
Iedereen was aan de slag en we haalden netjes de opleveringsdatum, binnen 
de begroting.”

Gerrit Lenderink uit Rietmolen



Geluiden uit de dorpen...
Sociale Duurzaamheid



Van regie over eigen leven wordt je gelukkig;
Gelukkig en gezond gaan goed samen



• Rijk verenigingsleven cruciaal voor brede schouders van vrijwilligers

• Veel sport/gemeenschapshuizen gebouwd waar mooie dingen gebeuren, vanuit de 

situatie “te weinig inwoners, dus geen recht op een dorpshuis oid”

• Noaberschap in Bentelo: “mevrouw met het hondje. Als ze in een stad had gewoond, was 

ze al twintig jaar eerder overleden”. 

• Bakkeveen: Blue zone, zorgplein met 40 vrijwilligers en 1000 bezoekers

• Anna Zorgt: het begint klein en gezellig en groeit uit tot een grote coöperatie

• Gasselternijveen: sociale huiskamer voorkomt eenzaamheid en bespaart veel geld

• Meijel: combineren van sociale waarden leidt tot botsing met regels

Initiatieven rondom gezondheid



Geluiden uit de 
praktijk van sturing...



“(...) Maar we hebben wel kaders, en een kader is als jij als gemeenschap een 
gemeenschapshuis wilt hebben, toon het maar aan dat je het rechtop kunt 
houden. En als je dat kunt, is er voor ons geen enkele reden waarom jij het niet 
zou mogen hebben.”

Wethouder Roland van Kessel uit Peel en Maas

Geluiden uit de praktijk van sturing...



Actieve en minder actieve dorpen



Conclusie: 
cultuur van zelf doen



• Investeer in de basis van ontmoeten, plannen maken, ideeën ontwikkelen
• Maak het organiseren van dorpsactiviteiten zo makkelijk mogelijk
• Biedt ruimte aan de creativiteit om gemeenschapswaarden te combineren
• Faciliteer het leren van ervaringen
• Zorg voor een ontvankelijk institutioneel kader dat zich laat veranderen door 

leefbaarheidsinitiatieven

Sturen op initiatiefrijkdom



• Leefbaarheidsinitiatieven worden steeds krachtiger en botsen 
dientengevolge steeds harder aan tegen de bestaande structuren van de 
verzorgingsstaat.

• De sociale duurzaamheid van plattelandsgemeenschappen is een grote zorg 
in de dorpen en vanuit deze zorg wordt het krimpbeleid niet begrepen.

• Dorpsgemeenschappen zijn heel goed in staat om met grote initiatieven een 
bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland. 

Conclusies
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