Verslag van het 4de Europees
PlattelandsParlement in Candas, Spanje

-Het ERP stelt een slotverklaring op die aan
het Europees parlement wordt aangeboden
met het verzoek aandacht en financiële
middelen te besteden aan
plattelandsontwikkeling in brede zin van het
woord.
Ontvangst met cultureel programma

Inleiding
Op een natte en winderige woensdag 6
november overspoelde een invasie van 350
deelnemers uit 41 landen in Europa het
kustplaatsje Candas in Asturië (7000 inwoners)
en zorgde zo voor een levendig naseizoen. In
Candas waren al sinds maandag 4 november
50 jongeren bij elkaar voor het Europees
Jeugd PlattelandsParlement. De LVKK was
aanwezig met een delegatie van 6 personen.
Twee daarvan waren jongeren die winnaars
waren van de ‘battle of ideas’ tijdens de
conferentie van het samenwerkingsverband
Burgerkracht Europa (SBE) in Kleve. Een van
hen heeft ook actief deelgenomen aan het
Europees Jeugd PlattelandsParlement.

Na de plichtplegingen van registratie en
inchecken worden alle deelnemers ’s avonds
welkom geheten met een cultureel
programma waarin diverse groepen uit
Candas het publiek trakteren op muziek, dans
en zang. En de deelnemers hebben
gelegenheid elkaar te leren kennen via een
walking welcom dinner bestaande uit speciale
Asturische gerechten (Amaguestu y Espicha).
Veldbezoeken donderdag 7 november
Het ERP wordt geopend door de
burgemeester van Candas, de voorzitter van
het leader netwerk uit Asturië en de
coördinator van ERCA.

Doelen van het ERP
-Het organiserende land laat aan de
deelnemers zien welke ontwikkelingen,
kansen en innovaties zich op het platteland
voordoen
-De deelnemers ontmoeten elkaar in
workshops en wisselen kennis en ervaring uit

De 7 reizen

Daarna stappen de deelnemers in
klaarstaande bussen voor ‘fieldtrips’ naar
interessante en vernieuwende projecten. Er
zijn onder de titel ‘leren en verdiepen ‘zeven
reizen in de regio uitgezet met ieder 5 a 6
bezoeken. Op alle reizen gaat het om te laten
zien hoe inwoners van Asturië er alles aan
doen om de leefbaarheid te versterken,
leegloop tegen te gaan, nieuwe
werkgelegenheid te scheppen, energie op
nieuwe wijze in te zetten en de digitale
mogelijkheden zo goed mogelijk te gebruiken.

Als iedereen weer terug is van de tochten in
de regio verzamelen de deelnemers zich,
netjes opgedoft, voor een galadiner waarbij de
directeur-generaal van het ministerie van
landbouw van Spanje en de senior officier van
plattelandszaken van het ministerie van
landbouw van Finland het woord voeren,
afgewisseld door de muzikale klanken van het
trio ‘body and soul’.

*innovatie, traditie en cultuur.
*ondernemerschap en natuur
*reis langs de havens
*reis door de bergdorpen
*Businessparken op het platteland
en kleine productie-eenheden
*nog werkzame voorouderlijke levensstijlen
*kennismaking met Candas

Workshops: kennis en ervaring uitwisselen
en kansen voor de toekomst benoemen
Op 8 november worden er 21 workshops
gehouden waarin de deelnemers debatteren
over actuele ontwikkelingen. Deze worden
voorafgegaan door een plenaire bijeenkomst
waarin de president van de regering van
Asturië het ERP officieel opent. De directeurgeneraal voor plattelandsontwikkeling van de
Europese Commissie schetst de context van
het ERP, gevolgd door twee sprekers die
inspirerende verhalen houden over de
verhouding stad en platteland en de kansen
voor het platteland. Daarna volgen 5 korte

afgevaardigden van de Europese Unie en van
de Spaanse regering.
’s Middags wordt het slotdocument
vastgesteld, dat bestaat uit de Peoples
Declaration Candas en het nieuwe Manifesto,
met een boodschap voor het Europees
Parlement. Nadruk wordt daarbij gelegd op
erkenning voor de vraagstukken van het
Europese platteland, de financiering van
initiatieven en de ondersteuning van
activiteiten.
lokale voorbeelden van deze materie uit
diverse landen.
De rest van de dag zijn de deelnemer actief in
de workshops, waarin elementen worden
aangedragen voor de eindverklaring.
De deelnemers kunnen aan het eind van de
dag ook nog een bezoek brengen aan de
‘markt van initiatieven’ en daarin
kennisnemen van vele innovatieve projecten.
s ‘Avonds, tijdens het netwerkdiner, kunnen
de deelnemers elkaar bezoeken in de standjes
die ieder land heeft ingericht en kunnen zij
naar hartenlust kennis en ervaringen
uitwisselen en contacten leggen voor de
toekomst. Ook is een aantal deelnemers nog
druk doende om de opmerkingen uit de
workshops te verwerken in de slotverklaring.
Ook de deelnemers aan het
Jongerenparlement hebben tot diep in de
nacht gewerkt aan hún slotverklaring.

Stem geven aan de bewoners van het
platteland
Op zaterdag 9 november vindt ’s morgens een
plenaire bijeenkomst plaats waarbij de
staatsecretaris van milieu van het ministerie
van Ecologische Transitie van Spanje de
toekomst van de Europese
plattelandsontwikkeling belicht en dit in een
panelgesprek verder bediscussieert met
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Link met het ERP 2017 in Venhorst: Smart
Villages
Tijdens het ERP 2017 in Venhorst heeft
Lambert van Nistelrooij als lid van het
Europees Parlement het voorstel gelanceerd
om een programma Smart Villages te starten,
analoog aan het succesvolle programma Smart
Cities. Lambert heeft woord gehouden en
samen met een EP-lid uit Slovenië en een uit
Hongarije aan het Europees Parlement een
voorstel voorgelegd dat aangenomen werd.
Dat betekent dat er nu in Brussel gewerkt
wordt aan de invulling van een programma
Smart Villages. Ben van Essen nam in Candas
deel aan de workshop Smart Villages en
constateerde daar in de eerste plaats dat tot
zijn verwondering niemand de link met het
ERP 2017 legde. Verder werd er vooral veel
kritiek geuit op de wijze waarop het
programma nu uitgewerkt wordt. Vanuit de
Nederlandse delegatie hebben wij er
nadrukkelijk voor gepleit om een stevige lobby
in te zetten om de verdere vormgeving van
het programma Smart Villages zodanig om te
buigen dat de belangen van de dorpsbeweging
in Europa werkelijk gediend worden. Na
afloop van het ERP is daarvoor nog actie
ondernomen om het Manifesto 2019 hierop
aan te passen.

Het Europees Jongeren PlattelandsParlement
Ongeveer 70 afgevaardigden in de leeftijd van
18 tot 30 jaar namen deel aan de ERYP van 4
tot 6 november. Een van de deelnemers was
onze winnaar van de “battle of ideas” op de
conferentie van het samenwerkingsverband
Burgerkracht Europa (SBE) in Kleve.
Een centraal thema was dat veel jongeren
vaak van het platteland wegtrekken om in de

grote steden te gaan studeren of van de
mogelijkheden gebruik maken die stedelijke
regio's bieden. Dit leidt tot een daling van de
bevolking en een vergrijzing van de
plattelandsbevolking in veel Europese landen.
Het doel van de bijeenkomst van deze 70
jongeren was om van gedachten te wisselen
over deze problemen en om "calls for actions"
te formuleren met voorstellen over projecten
en doelstellingen die kunnen worden
uitgevoerd om het leven in
plattelandsgebieden van Europa
aantrekkelijker te maken voor jongeren. De
volgende centrale verklaring is belangrijk voor
deze “calls for action”:
Youth not only demand that their challenges
be solved by someone else, but they already
make a great effort to improve the lives of
their communities.
In januari 2020 komen
jongerenvertegenwoordigers in Brussel bijeen
met vertegenwoordigers van het Europees
Parlement om te bespreken hoe het huidige
beleid kan worden verbeterd en hoe in de
volgende planningsperiode rekening
gehouden kan worden met de behoeften van

plattelandsjongeren en welke maatregelen
nodig zijn om de rol van jongeren in het
Europese beleidsvormingsproces te
versterken. Nederland zal ook in Brussel
vertegenwoordigd worden door onze
afgevaardigde van de LVKK.

