
Wat houdt het European Rural Parliament (ERP) in?  

“Het is de Councel of Europe die gaat over veertig landen, dus niet vanuit de Europese Unie. Het gaat 

om zogenaamde rural areas in 40 landen, die vertegenwoordigd zijn met circa 300 personen. Elke 

delegatie bestaat uit 5 personen per land: 3 vrijwilligers, 1 namens het ‘government’, 1 namens een 

niet-gouvermentele organisatie. Eigenlijk de vereniging kleine kernen van dat land of die streek. Het 

is overigens de derde keer dat het ERP wordt gehouden maar het is de eerste keer in Nederland dat 

we gaan overleggen over plattelandsthema’s. Die thema’s zijn in die landen nagenoeg hetzelfde. Als 

je die nationaal hebt, kun je dat sausje van thema’s samenbrengen en op Europees niveau gaan 

bespreken. Dat was twee jaar geleden in Oostenrijk. Wij hebben nu de eer om het voor de eerste 

keer in Nederland te organiseren. Het doel is kennis uitwisselen, leren van elkaar, ervaringen delen 

en elkaar ontmoeten. Je kunt niet alles alleen maar digitaal regelen. Je moet elkaar aan kunnen 

kijken en echt voelen of mensen menen wat ze schrijven. Daarvoor is een ontmoeting van drie dagen 

van al die culturen. Het mooi is dat je snel to the point komt en dezelfde problemen hebt waarvoor je 

oplossingen zoekt. We gaan dit neerleggen in een declaratie van Venhorst onder leiding van Prof. B. 

Bock.”  

Wat is het verschil tussen de Europese Unie en het ERP?  

“De Europese Unie is een Europees Parlement, zoals wij Provinciale Staten, Tweede Kamer, Eerste 

Kamer hebben. Het Europees Plattelands Parlement bestaat echter niet uit gekozen politici. Je hebt 

macht en gezag. De EU heeft beslissingsmacht maar gezag krijg je informeel. Je moet het verdienen. 

Het ERP bestaat uit vrijwilligers en beroepskrachten die vanuit hun passie, hart en betrokkenheid 

voor een ‘rural area’ dingen voor elkaar hebben gekregen zonder dat ze gekozen zijn, zonder dat het 

formeel bestuurders zijn. Ze staan wel in directe verbinding met bestuurders. Iets doen omdat het 

met de hele straat, de hele buurt, de area iets belangrijk wordt gevonden om aan te pakken. Het zijn 

doeners. Problemen zelf aanpakken en oplossen. Daarbij zijn natuurlijk bij de uitvoering politici 

nodig. Het doel is daarom dat je je zaken op de politieke agenda krijgt. Als je het alleen in de buurt 

houdt, kom je niet verder. Wil je komen tot beslissingen dan heb je toch het systeem nodig.”  

Wanneer is het ERP in Venhorst jou geslaagd?  

“Dat hangt voor een belangrijk deel af van de op het ERP aan te nemen ‘Declaratie van Venhorst’. 

Daarin moet komen te staan wat de inwoners uit de veertig landen belangrijk vinden op het gebied 

van de thema’s zoals: krimp, biobased economie, gezondheid (e-health), natuur/landschap/water, 

energie. Maar ook zaken als de integratie van vluchtelingen en leegstand komen aan bod. Met de 

‘Declaratie van Venhorst’ gaan de deelnemers naar de politici met de opmerking “doe er iets mee!”. 

Die declaratie moet echt verder Europa in gaan! Het gaat niet om een eenmalig evenement maar om 

een proces om de zaken verder te brengen.” 


