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Het platteland vergrijst endat
heeft ingrijpendegevolgen.Het
leidt tot leegloop, leegstanden
verloedering.Dat uit zichbij-

voorbeeld in ziekenhuisafdelingendie
moeten sluitenwegens eengebrek aan
personeel,maar ook in criminelendie
ongestraft hundrugsafval dumpen inde
natuur.

Omhetplattelandaantrekkelijk te
houden is ermeer ruimtenodig omte
ondernemen.Die ruimteontstaat alleen
als knellende regels aandekantworden
geschovenenhet plattelandniet langer
wordt gezien als een in stand tehou-
denopenluchtmuseum,waar je gratis
gebruik vankuntmaken.Omdat voor
elkaar te krijgen, is eendeltacommissa-
ris nodig, iemanddie stad enplatteland
met elkaar verbindt endaarmeedebasis
legt voor een toekomstbestendig, leef-
baar enwelvarendNederland.

InNederland stoppenwe veel geld in
grotestedenbeleid, vanuit de gedachte
dat stedendemotor vanons economi-
sche en culturele leven zijn.Daar is niets
mismee,maarhet is onvoldoende. Ste-
denkunnenalleenflorerenals ookhet

plattelandfloreert.Wantdaarwordt het
voedsel voor de stedengeproduceerd,
daar staandewindmolens energie op
tewekken,wordt een teveel aanwater
opgevangenenopgeslagen voordroge
tijden, daar kun je ontspannen in je vrije
tijd endaar is plekomtewonen.

Veelmensenassociërenhet platteland
metboeren en tuinders.Dat is logisch,
omdat zij het grootste deel vanhet land
beheren enexploiteren.Maar er zijn veel
meer ondernemers ophet platteland
actief.Denkaan recreatieondernemers,
landgoedeigenaren, hotel- en restaurant-
houders en loonwerkers. Voor al deze
mensengeldt dat zij eengoed inkomen
moetenkunnen verdienenomtekun-
nen innoveren engezondebedrijven in
stand te kunnenhouden.

Maar veel ondernemers ophet plat-
teland lopenaan tegen regelgevingdie
broodnodige innovatie belemmert.Het
huidige stelsel van regels lijkt vooral ge-
maakt omhetbestaande te ordenenen
dat frustreert noodzakelijke vernieuwin-
gen.Hethelpt niet dat veel stedelingen
het platteland zienals eenplekwaar al-
les zoveelmogelijkmoetblijven zoals het
was, als tegenwicht tegende stedelijke
dynamiek.Wanneer plattelandsonder-
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Deltacommissaris
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helpen het platteland
weer te laten floreren

nemerswillen innoveren, zie je vaak ste-
delingendaartegenageren.Denkdaarbij
aanplannen voordebouwvanmoderne
stallen,windmolensof een restaurant in
eennatuurgebied.

Langeprocedures, die somsdoorlo-
pen tot aandeRaad vanState, zijnhet
gevolg.Gemiddeldduurt hetwijzigen
vaneenbestemmingsplan—doorgaans
nodig als je opbehoorlijke schaal iets
wilt veranderen—zeven tot tien jaar.Het
kost bovendien veel gelddat grotendeels
door ondernemersmoetwordenopge-
hoest.Omdat ophet plattelandklein-
schaligebedrijvigheiddomineert, is zo’n
investeringmentaal enfinancieel vaak
niet op tebrengen.

Ten slotte is het ook voorboeren
steedsmoeilijker een fatsoenlijk inko-
men te verdienen.Hunnetto-inkomens
zijn vaak relatief laag. Veel boerenprobe-
rendat te compenserendoorduurzame
inspanningen te leveren, bovenhetwet-
telijkeminimum,maardatwordtnau-
welijks beloond.Consumentenkiezen
overhet algemeenproductenopbasis
vanprijs en gemak, enhebbenweinig ex-
tra over voorduurzame inspanningen.

Dit alles heeft tot gevolgdat vernieu-
winguitblijft, ofmet veel vertraging

wordt doorgevoerd.Denkaanboerendie
landbouwennatuurbeterwillen verbin-
den, landgoedeigenarendie terreinen
beschikbaarwillen stellen voorwaterber-
ging, natuurontwikkeling en recreatie,
aannemersdie overbodigeboerenschu-
ren en verloederde recreatieparkeneen
anderebestemmingwillen gevenen
plattelandersdieduurzameenergiewil-
lenopwekken. Als vernieuwinguitblijft,
treedt stagnatie op, trekkende jongeren
weg en resteert een leeg en zielloosplat-
teland—eenopenluchtmuseumdat je
nietmeerwilt bezoeken.

Omdaarwat aan tedoen, pleitenwij
voor eendeltacommissaris. Iemanddie
zorgt dat er gezamenlijkedoelengefor-
muleerdworden in eenDeltaprogram-
maVitaal Platteland. Iemanddiedoor-
zettingsvermogenheeft als het aankomt
opuitvoering, endie ondernemershelpt
onsplattelandweer te latenfloreren. Ten
bate vandeplattelanders,maar ook van
de stedelingen. Voor ons allemaal dus.
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