“Wij zijn de stem van de inwoners van
het landelijk gebied in Europa”

Het ERP heeft bewezen een
waardevolle en belangrijke
ontmoetingsplaats te zijn

Vanessa Halhead
Achter de schermen wordt al
enige tijd hard gewerkt aan de
organisatie van het European
Rural Parliament (Europese Plattelands Parlement) in Venhorst .
Vanessa Halhead (Groot-Brittannië) en Kim Smedslund (Finland)
zijn hierbij intensief betrokken en
brachten een bezoek aan Venhorst. Waarom echter dit ERP
in Venhorst? Hoe gaat het proces verder na de bijeenkomst in
Venhorst? Kortom genoeg zaken om aan te kaarten. Vanessa
en Kim aan het woord om op al
deze vragen het antwoord te geven.
Wat is jullie taak binnen European Rural Parliament?
“ Kim Smedslund en ik zijn de
coördinatoren binnen het European Rural Parliament (ERP) .Ik
vertegenwoordig ERCA (European Rural Community Alliance)
– een van de drie samenwerkende partnerorganisaties die
het ERP runnen. Kim vertegenwoordigt PREPARE (Partnership
for Rural
Europe). De derde tak is het
ELARD (European Leader Association for Rural Development).
Het ERP is geen organisatie, het is
een partnerschap en doorgaand
lopend proces. Als aanvulling op
de drie samenwerkende Europabrede organisaties, hebben we
ook nationale partners in 40 Europese landen, die samen zowat
het hele gebied van de Council
of Europe omvatten. We werken
ook samen met de meeste organisaties die op Europees niveau
bezig zijn.”
Hoe was de eerste kennismaking in Venhorst?
“Begin juni 2016 hebben we
voor het eerst kennis gemaakt
met Venhorst en de provincie
Noord-Brabant. Dit in het kader
van de mogelijke toewijzing van
het gastheerschap van het derde
European Rural Parliament. We

zijn voorgesteld aan diverse mensen, projecten en gemeenschappen binnen het gebied. We waren erg onder de indruk van het
enthousiasme, samenwerking en
de innovaties van de dorpen en
het bedrijfsleven. De sterke aanpak- en “can-do-” mentaliteit
was overal aanwezig.
De Venhorstenaren waren zeer
enthousiast om als dorp de deelnemers aan het ERP gastvrij te
willen ontvangen. Ze hadden
zich ontzettend ingespannen om
hiervoor met een goed voorstel
te komen.”
Wat is de visie van het European Rural Parliament?
“Het European Rural Parliament
is een lange termijn campagne
om de stem van de bewoners
van het platteland te laten horen. Daarnaast het promoten
van zelfwerkzaamheid en actie
van de lokale bewoners met de
partners in de gemeenschap en
overheden.
Het doel van het ERP is:
• Het versterken van het geluid
van de lokale gemeenschappen
van Europa en ervoor te zorgen
dat de belangen en het welzijn
van deze gemeenschappen sterk
worden aangekaart en meegenomen bij de invulling van het
nationale en Europese beleid.
• Het promoten van zelfwerkzaamheid, begrip voor elkaar,
solidariteit, het uitwisselen van
goede praktijkvoorbeelden en
samenwerking tussen de landelijke gebieden in Europa.
• Het in staat stellen om de bewoners een grote rol te geven
in het aanpakken van de grote
economische en politieke uitdagingen die momenteel in Europa
spelen. De Europese instellingen
worden hiermee geconfronteerd
en worstelen met die uitdagingen. Zij moeten een verbinding
maken met de zorgen, de aspiraties en de energie van de Europeanen. We willen in dat proces

meehelpen. Het ERP is een proces met steeds een cyclus van
twee jaar met halverwege een
bijeenkomst van het ERP. Het jaar
voorafgaand aan de bijeenkomst
wordt besteed aan het ontwikkelen van de werkzaamheden en
ideeën binnen onze partnerlanden. Het jaar daarop staat in het
teken van acties om de ideeën
te implementeren gebaseerd op
de uitgangspunten en het mandaat van de bijeenkomst van het
ERP.”
Wat is in jullie ogen het belangrijkste onderwerp/kwestie voor het European Rural
Parliament?
“Een grote kwestie in de meeste
landelijke gebieden is de achteruitgang van de lokale gebieden
en de toenemende “verstedelijking” van de cultuur.
Kleinere populaties hebben minder invloed op het gebied van
de politiek, economie en ondersteunende diensten en hebben
een onevenwichtige bevolkingssamenstelling. Verder spelen er
ook steeds meer zaken op het
gebied van het milieu in verband
met het gebruik van het land en
de klimaatverandering.
Deze onderwerpen zijn de meeste belangrijke voor de landelijke
gebieden in Europa zoals deze
werden vastgelegd in het uitgevoerde onderzoek voor het ERP
2015. In 30 clausules van ons
eerste European Rural Manifest wordt dit allemaal duidelijk
verwoord. Daarop zal de focus
liggen bij de thematische bijeenkomsten en zal er flink over
worden gedebatteerd tijdens het
ERP 2017 in Venhorst.”
Waarom nemen zoveel Europese landen deel aan het het
European Rural Parliament in
Venhorst?
“In de afgelopen jaren hebben
we flink gebouw aan ons partnerschap met de nationale plat-

telandsparlementen, de NietGouvermentele Organisaties in
Europa (vereniging kleine kernen
van dat land of die streek – redactie). We vonden het verder
belangrijk dat niet alleen landen
die lid zijn van de EU deelnemen
aan het ERP maar ook landen breder Europa in zoals bepaald door
de Council of Europe die het ERP
ook ondersteunt. We hebben nu
40 nationale partners.
Elke partner is gekozen vanwege
het bereik binnen het plaatselijke
niveau van landelijke gebieden
met vele honderden, of duizenden ledengroepen die lokaal
actief zijn. Het ERP kan dan ook
met recht claimen de stem te zijn
van de inwoners van het landelijk
gebied in Europa. Het ERP heeft
bewezen een waardevolle en belangrijke ontmoetingsplaats te
zijn. We bieden de deelnemers
uit de landen die ieder op hun eigen niveau aan het ontwikkelen
zijn volop inspiratie. Verschillende deelnemende landen richten
zich op een toekomstig lidmaatschap van de EU. “
Wat is in jullie ogen het verschil tussen het ERP en EU?
“Het ERP is geen formeel “regeringslichaam” en is apolitiek. Het
is een netwerk van niet-gouvermentele organisaties die in hun
eigen landen ontwikkeldoelen
nastreven. We willen voorzien
in een vruchtbare ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van
ervaringen en willen een platform zijn voor overheden en beleidsmakers op Europees en nationaal niveau.”
Waarom heeft de organisatie gekozen voor de thema’s:
ons voedsel, onze natuur en
onze energie?
“Onze Nederlandse partners
hebben deze thema’s gekozen
omdat deze het karakter en geest
van de plattelandsgemeenschappen in Noord-Brabant vertegen-

woordigen. Deze kwesties spelen
ook in de andere regio’s en landen. De thema’s zijn daarom representatief en sluiten prima aan
bij de thema's zoals deze zijn verwoord in het ERP European Rural
Manifesto .”
Wanneer is de bijeenkomst in
Venhorst een succes?
“We meten ons succes af aan
het niveau van de betrokkenheid, de bijdrage en de daarop
volgende activiteiten van onze
vele partners. Elke persoon en
organisatie zou na het ERP naar
huis moeten gaan met inspiratie,
ideeën, verbindingen in Europa
en het vertrouwen hebben om
veranderingen en acties op nationaal en Europees niveau te kunnen realiseren en omarmen.
Tussen 2015 en 2017 hebben we
verschillende nationale partners
geholpen met het implementeren
van thema’s zoals omschreven in
het Rural Manifesto. We hopen
dat dit in de periode 2017-2019
verder zal worden uitgebouwd.
We hopen ook te bereiken dat
we een belangrijke stem krijgen
en behouden op Europees niveau
zoals over de komende veranderingen in EU-beleid na 2021. We
hopen echter vooral dat onze
partners het “Hart” voelen van
de plattelandsgemeenschappen
zoals verwoord op het ERP en de
daarop volgende verbindingen.”
Heb jullie nog een boodschap
voor onze lezers?
“We zijn erg blij dat we zo fijn
kunnen samenwerken aan het
derde Europese Plattelands Parlement met onze bijzondere
partners in Venhorst, Brabant en
Nederland. Hun energie en ideeën werken inspirerend en het is
een genot om samen met deze
inspiratievolle regio aan de slag
te zijn.”
Bertrand Verhelst

