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Platforms Landelijk Gebied; Samen het landelijk gebied maken
Positionering als collectief agenderend platform voor co-creatie per deelgebied
Netwerkorganisatie gericht op het oplossen van maatschappelijke opgaven en een integrale aanpak (dus meerdere
thema’s) per deelgebied. Maatwerk per deelgebied, sluit indien mogelijk aan bij bestaande netwerken en start iets
nieuws daar waar deze nog niet zijn. Sluit aan bij het handelingskader (omgevingswet), beleid provincies en AVP *
(aanbeveling 9 en 10).
Een platform verbindt overheden, ondernemers, organisaties en omwonenden in het landelijk gebied.
Vliegende start vanuit het netwerk dat er al ligt vanuit O-gen. De leden van het platform willen van betekenis zijn voor
het buitengebied.
Doel van de platforms
Versterken van de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied. Centraal thema hierbij ruimte en grondgebruik.
Rol van de platforms
Sterk verbindend, onafhankelijk platform waar ‘iedereen met elkaar aan tafel zit’ met kennis van het gebied.
Focus op anticiperen, agenderen, afstemmen en adviseren. Uitvoering van projecten bij deelnemers of elders
beleggen.
Meerwaarde van gebiedsplatforms
• Stakeholders zitten dichtbij: mensen maken het gebied;
• Onafhankelijk en neutraal. Het is vooral een plek van verbinding
• Integrale aanpak en optimale aansluiting bij de kracht van het betreffende deelgebied/landschap;
• Brengt kansen, knelpunten, actoren en geldstromen bij elkaar
• Faciliteert en stimuleert innovatie en co-creatie
• Vermindert overlegbijeenkomsten (veel 1 op 1 overleg wordt vervangen door gezamenlijk overleg)
* AVP= Evaluatie Agenda Vitaal Platteland Utrecht

Strategie, activiteiten en kosten
Strategie
• Van ‘onderop’ werkwijze/initiatief: het begint bij bedrijven, burgers, bewoners, bestuur.
• Een actieve betrokkenheid van de private sector. Zorgen voor beweging en dialoog
• Kies voor maatwerk per deelgebied of landschap, sluit aan waar mogelijk bij bestaande netwerken in het
deelgebied (bijvoorbeeld in het geval van Heuvelrug Alliantie en Landbouwnetwerk FoodValley).
• Bepaal vervolgens of, en wat je samen op overkoepelend niveau wilt doen
• Lange termijn focus en een stap voor stap ontwikkeling van initiatieven.
Activiteiten
Platform per deelgebied: thema’s bepalen, projecten stimuleren, coördinator aanstellen, beleid afstemmen,
communicatie en positionering verzorgen
Eventueel overkoepelend overleg over gezamenlijke speerpunten en overleg met provincies etc.

Deelgebieden en thema’s (kunnen verschillen per deelgebied)
• Deelgebieden: Regio Amersfoort, Foodvalley (Gelderse Vallei), Utrechtse Heuvelrug, Kromme Rijnstreek,
Noord-Veluwe.
• Centrale Thema’s op het gebied van Landbouw, Landschap, Leefbaarheid
Kostenraming per deelgebied
• Organisatiekosten: van 10k (alleen communicatie, inzet interne coördinator),tot 50K (communicatie en
externe coördinator), tot 130k (communicatie, externe coördinator en adviesrol)
• Projectkosten: per project te bepalen door deelnemers
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Organisatie Platforms Landelijk Gebied (per deelgebied) *
Platforms Landelijk Gebied (PLG)
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Organisatie Platform per deelgebied

Leden PLG
Stuurgroep PLG
Werkgroep

Coördinator

* Ter illustratie. Gebaseerd op positieve ervaringen bij andere platforms.
Maar: ieder deelgebied ontwikkelt/kiest eigen aanpak.

Platform Landelijk Gebied
• Netwerk van leden
• Informatie-uitwisseling en co-creatie d.m.v. thematafels,
netwerkbijeenkomsten, nieuwsbrieven, website, projecten
Stuurgroep:
• Bestuurlijk platform. Afstemmen visie, beleid en activiteiten.
Faciliteren en aanjagen co-creatie. Mede organiseren van
bijeenkomsten, informatie-uitwisseling;
• Werkwijze: bijv.: 4 tot 5 keer per jaar bijeenkomst van 2 uur. Jaarlijks
korte werkplannen
Coördinator per deelgebied
• Afkomstig van: extern of intern. Onafhankelijkheid. Verbindend.
• Activiteiten: Ondersteunen stuurgroep. Coördinatie activiteiten
platform. Voorbereiden, begeleiden stuurgroep bijeenkomsten
• Inzet: afhankelijk van plannen: 1-3 dagen per week.

(eventueel) Werkgroep
• Ondersteunende, ambtelijke werkgroep (qua samenstelling bijv.
afspiegeling van de stuurgroep) voor inhoudelijke voorbereiding van
activiteiten, projecten, thema’s, bijeenkomsten.
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Eerste stappen op weg naar nieuwe situatie

1.

Vorm (bijv. uit de Gebiedsraad) een kleine (tijdelijke) werkgroep die de rapportage bespreekt
met provincies Gelderland en Utrecht

2.

Bespreek het aanbod met de provincies Gelderland en Utrecht:
Platforms Landelijk Gebied per deelgebied, die bijdragen aan de opgave rondom het
Vitale Platteland (zie ook evaluatie APV), inclusief de daaraan gekoppelde
financieringsvraag voor de ontwikkeling van deze platforms (en/of de aansluiting hiervan
bij bestaande netwerken in het deelgebied).

Go no go: Neem een besluit over vervolgstappen (zie rapportage)

* AVP= Evaluatie Agenda Vitaal Platteland Utrecht

