Nieuwsflits
Beste KKNN-er,
Kennis delen, initiatieven laten zien,
dat blijft ook na de vakantie onze
inzet.
De website is deze zomer vernieuwd,
in samenwerking met andere regionale partners in Nederland. We zijn
verhuisd van Vanmeernaarbeter naar
Kennisvoorkrimp. Het bekende adres
www.kennisnetwerkkrimp.nl brengt
u overigens gewoon op onze pagina
voor het laatste nieuws, publicaties
en de agenda van het KKNN.
In het najaar twee bijzondere Krimpcafés op onze agenda: over Leren en
Werken en over Kunst en Cultuur. In
deze nieuwsflits ook alvast een voorzet voor een bijeenkomst in januari
over democratische vernieuwingen,
namelijk wat heeft de recente Friese
Dorpentop nu opgeleverd?
Daarnaast nog een bijdrage over een
Europees congres in Groningen;
kennisuitwisseling tussen Europese
regionale wetenschappers, en tussen
wetenschap en politiek. Hoe de kloof
tussen regio’s te dichten?
Veel leesplezier.
Elly van der Klauw
Projectleider KKNN
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Regionale kloven dichten
Het beeld van een sterker wordende Randstad en een verderop rakend
Randland, ondanks economische groei geldt volgens de OECD voor
meer landen. In landen als Nederland blijven de regio’s relatief achter
in economische groei, terwijl in de minder ontwikkelde landen de
achtergebleven regio’s naar verhouding juist meer bijdragen aan de
economie. Hoe kan regionaal beleid daar invloed op uitoefenen?, was
vervolgens de vraag op de Policy dag, van het congres in Groningen
van Europese geografen, ERSA2017.
Voor het eerst dus met een hele dag gedachtewisseling tussen wetenschappers en
beleidsmakers. Een interessante maar ook soms wat schurende discussie. Nienke
Homan, gedeputeerde van Groningen was op zoek naar wetenschappelijke analyse
en aanbevelingen waar ze op de korte termijn wat mee kan. Politici willen actie om
wat aan de regionale ongelijkheid te doen. Anet Weterings van het Planbureau van
de Leefomgeving denkt dat het goed is om toch eerst wat dieper naar de oorzaken
van regionale ongelijkheid te kijken en ook de vraag te stellen, waarom je daar
precies wat aan wilt doen. Uit morele of uit economische overwegingen, want daar
passen andere maatregelen bij.
Vervolgens was het ook de vraag op welke schaal regionaal beleid het beste aan
gepakt kan worden. Eerst samen bepalen wat je wilt en dan wie dat het beste kan,
klinkt prima, maar in de praktijk blijken lokale overheden elkaar te beconcurreren,
en vertrouwen lokale, regionale en nationale overheden elkaar vaak niet. Tony
Lloyd, lokaal en nationaal politicus uit Manchester, relativeerde daarom de
modellen- of systemen discussie. ‘Uiteindelijk gaat het ook om investeren in de
menselijke relaties, zodat de mensen op de verschillende niveaus elkaar vertrouwen
en elkaar laten doen wat nodig is.’
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Een democratische beweging die niet meer te stuiten is
Het zijn verwarrende tijden: de overheid trekt zich terug en verlangt een grotere zelfredzaamheid
van haar burgers. Sommige burgers schrikken daarvan, terwijl anderen juist de handschoen
opnemen en tal van initiatieven ontplooien. En dat laatste kan weer tot schrik leiden bij de
overheid. Kortom het is zoeken naar een nieuwe verhouding die wederzijds respect en dialoog
vereist. Om dat te bewerkstelligen werd in Leeuwarden op 5 november 2016 een Friese Dorpentop
georganiseerd. Vlak voor de zomervakantie vond de evaluatie plaats.
Door Eduard van den Hoff

Directeur Jan Hendrik Jansen van Doarpswurk was mede-initiatiefnemer van de Friese Dorpentop die onder
andere door de provincie werd gefinancierd. Hij kijkt positief terug op het evenement, maar is zich bewust van
de kritiekpunten. ‘Eén daarvan betrof de opkomst’, vertelt hij. ‘Naar het voorbeeld van de diverse gemeentelijk
georganiseerde G1000 bijeenkomsten in Nederland, was het de bedoeling dat er 1000 willekeurige burgers uit de
Friese dorpen zouden komen praten over de leefbaarheid op het Friese platteland. Via de gemeenten nodigden we
10.000 burgers uit. Uiteindelijk meldden zich zo’n 480 mensen voor de Dorpentop in de WTC EXPO te Leeuwarden.’

Opkomend populisme

Die geringe belangstelling valt volgens Jansen te verklaren uit de groeiende desinteresse voor politiek. ‘Daarom
wilden wij de top ook doorzetten, want met een dergelijk evenement kun je de verhouding tussen burgers, gemeente
en provincie langzamerhand al lerend verbeteren. In tijden van opkomend populisme is de dialoog ook een krachtig
middel waardoor we leren luisteren naar elkaar en wederzijds respect betonen.’

Willekeurig

De Dorpentop kende geen agenda vooraf. ’s Morgens werden alle aanwezigen in willekeurige groepen opgedeeld
en gevraagd naar ideeën die de leefbaarheid op het platteland zouden kunnen bevorderen. ’s Middags kregen alle
ideeën een uitwerking in thema’s die leidden tot 55 concrete projectvoorstellen. De top 7: Het zelforganiserende
dorp, Duurzame fysieke en digitale toekomst, Onderweg naar een Open Overheid, Elke buurt zijn eigen Doarps-HelpApp, Leefbaarheid nu en later, Fysieke en digitale ontsluiting van het platteland en Mensen hebben mensen nodig;
dorpsbelang 2.0. (Zie www.friesedorpentocht.frl/5november voor de inhoud van de voorstellen)

Betrokkenheid van politici

Jansen noemt het resultaat bemoedigend. Maar liefst
81 aanwezigen meldden zich aan voor een verdere
uitwerking van de voorstellen. In werkgroepen kwamen
zij gedurende 7 maanden regelmatig bijeen. Helaas kon
men niet overal het enthousiasme vasthouden, maar 5
werkgroepen zijn fanatiek doorgegaan. Eén van hen is
de themagroep ‘Onderweg naar een Open Overheid’. Zij
schreef een manifest en gaan dat samen met lokale politici
inhoud geven. ‘Die betrokkenheid van politici is belangrijk’,
benadrukt Jansen, ‘anders bloeden burgerinitiatieven dood.
Ik zie het liefst een democratische beweging ontstaan
die niet meer te stuiten is! Het zou dan ook mooi zijn als
we vóór de Statenverkiezingen een nieuwe top kunnen
organiseren die mede inhoud gaat geven aan de agenda
van Provinciale Staten.’

Jan Hendrik Jansen

