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Geen trekkers en protesterende boeren
bĳ Plattelandsparlement
Congres kleine kernen

Er was een kans dat boeren de bijeenkomst van het
Plattelandsparlement zouden aangrijpen voor een protest.
Uiteindelijk liet geen boer zich zaterdag bij het congres in
Venhorst zien.

Van PETER VAN ERP

DE BOEKELSE BURGEMEESTER PIERRE BOS (RECHTS) LUISTER HOE SGP-KAMERLID ROELOF BISSCHOP DE ZAAL
TOESPREEKT. NAAST HEM COLLEGA-KAMERLEDEN RUTGER SCHONIS (D66) EN (LINKS) ERIC RONNES (CDA). FOTO
PETER VAN ERP/BD
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'We hebben de discussie natuurlijk nauwgezet gevolgd'', stelt Leidy van
der Aalst, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen.
Deze vereniging organiseert elke vier jaar het Plattelandsparlement. De
term 'parlement' suggereert dat er een volksvertegenwoordiging is die
besluiten in stemming brengt, maar dat is niet het geval. ,,Wij zijn
verbinders'', aldus Van der Aalst. ,,We brengen mensen bij elkaar die
bezig zijn om het platteland en de dorpen leefbaar te houden.''

Daarbij moet het economisch belang van de boeren worden afgewogen
tegen de overlast die zij veroorzaken voor hun omgeving. Niet voor niks
is kringlooplandbouw een belangrijk thema dat wordt besproken en
bekeken. In de ochtend reist een groep per bus af naar de Agroproeftuin
De Peel in Zeeland, waar duurzame vernieuwingen worden getest.

Zuurstof tanken
In dorpshuis De Horst in Venhorst lopen deze zaterdag vooral veel leden
van dorpsraden rond, maar ook vertegenwoordigers van provinciale
afdelingen van de Vereniging van Kleine Kernen, zoals Evert van
Schoonhoven, voorzitter van de Brabantse afdeling. ,,De leefbaarheid op
het platteland verbeteren is een kwestie van de lange adem. Hier tanken
we zuurstof om er de komende jaren weer tegenaan te kunnen.''

Twee jaar geleden was Venhorst al even de 'hoofdstad' van het Europese
Plattelandsparlement. Die bijeenkomst leverde toen de Declaration of
Venhorst op. In maart dit jaar besloot het echte Europees Parlement,
mede op basis van deze verklaring, om 2,4 miljard euro te reserveren voor
steun aan de kleine kernen. ,,De belangrijkste vraag is nu hoe dit geld
wordt verdeeld'', verklaart Ingeborg Verschuuren, lid van de Vereniging
van Kleine Kernen. ,,Wordt het een subsidie die bij de EU kan worden
aangevraagd, of wordt het verdeeld door de provincies en regio's? Wij
pleiten nadrukkelijk voor dat laatste.''

Tijdens de afsluitende bijeenkomst krijgen drie Tweede Kamerleden
kortstondig het woord. Erik Ronnes (CDA), Roelof Bisschop (SGP) en
Rutger Schonis (D66) mochten de aanwezigen overtuigen van hun liefde
en inzet voor de leefbaarheid in kleine kernen en het platteland. De
Boekelse burgemeester Pierre Bos maande de Haagse politici vooral om
verstikkende regels te schrappen. ,,In de geest van mijn voorganger Driek
van de Vondervoort roep ik u daartoe op. We hebben de Grondwet, de
rechtsstaat en de Tien Geboden, alle andere regels kunnen allicht worden
geschrapt.''

 


