
SAMENVATTING 

Bewonersbetrokkenheid in de zorg voor de leefomgeving 

De betekenis van landschap en natuur voor de lokale 

leefbaarheid en het welzijn van inwoners heeft echter 

nog nauwelijks een plek in afwegingskaders bij ruimte-

lijke visie- en besluitvorming, bijvoorbeeld bij de in-

richting van natuur- en wandelgebieden, woningbouw 

en aanleg van wind- en zonneparken. Uit onderzoek 

blijkt bovendien dat inwoners als het gaat om hun di-

recte leefomgeving vanuit hun eigen ervaringskennis 

goed in staat zijn ook publieke belangen te dienen. 

Toch blijft inwonerbetrokkenheid bij ruimtelijke ontwik-

kelingen en besluitvorming die natuur en landschap in 

hun leefomgeving betreffen, veelal achter. 

Tijdens de SHERPA MAP dialoog op 29 september 2022 

in Sleen gingen vertegenwoordigers van sociale organi-

satie, lokale overheden en onderzoekers met elkaar in 

gesprek en deelden zij ervaringen met inwonerbetrok-

kenheid en -zeggenschap bij ontwikkelingen en besluit-

vorming rond natuur en landschap en daarmee de leef-

baarheid van de directe leefomgeving. Dit is de samen-

vatting van de resulterende MAP position paper met 

aanbevelingen hoe Europees beleid de participatie van 

burgers in het beheer van hun leefomgeving beter kan 

ondersteunen. 

SHERPA dialoog in Drenthe 
Het Horizon 2020 project SHERPA (Sustainable Hub to 

Engage into Rural Policies with Actors) heeft tot doel het 

EU beleid beter te verbinden met de plattelandsrealiteit. 

Vanuit het project worden nieuwe wegen gecreëerd om 

lokale actoren beter te betrekken bij de beleidsontwikke-

ling die hun realiteit op het platteland beïnvloedt. Hier-

voor worden lokale of nationale Multi Actor Platforms 

(MAPs) gebruikt. MAPs bieden ruimte voor dialoog tus-

sen maatschappij, onderzoek en beleid rond thema’s die 

er lokaal toe doen. De dialoog resulteert in een zoge-

naamd MAP position paper, een zienswijze met geleerde 

lessen en aanbevelingen hoe lokaal, regionaal, nationaal 

en/of Europees beleid bij kan dragen aan het behoud en 

de verbetering van vitaal en leefbaar platteland. De Eu-

ropese Unie streeft met haar Long term Vision for Rural 

Areas (LTVRA) naar de ontwikkeling van een sterk, ver-

bonden, veerkrachtig en welvarend platteland. De ziens-

wijzen en aanbevelingen vanuit de verschillende Europe-

se plattelandsrealiteiten, zoals vastgelegd in de verschil-

lende MAP position papers zijn onontbeerlijk voor een 

goede invulling van deze visie. 

Een van de Sherpa Multi-Actor Platforms in Nederland 

heeft plaats in Zuidoost Drenthe en richt zich op de soci-

ale dimensies van het platteland. Daarbinnen lag de 

focus op de betrokkenheid van burgers bij ontwikkelin-

gen in hun directe leefomgeving: landschap, natuur en 

leefbaarheid. Deze MAP wordt gecoördineerd door de 

Hanzehogeschool en Wageningen University & Research 

in samenwerking met de KKNN en de BOKD. Burgerini-

tiatieven met betrekking tot natuurbeheer hebben een 

bredere betekenis omdat het raakt aan vele aspecten 

van brede welvaart en de kernkwaliteiten van de regio 

Zuidoost-Drenthe. Bovendien zijn burgerinitiatieven voor 

natuurbeheer een voorbeeld van een beweging naar 

meer participatief bestuur in plattelandsgebieden. 

Uit onderzoek blijkt dat plattelandsinwoners vaak diepe 

verbondenheid voelen met het landschap en de natuur 

in hun leefomgeving, er trots op zijn en hun identiteit er 

zelfs (deels) aan ontlenen.  



Hoe verder? 

De MAP position paper zal samen 
met de inzichten en aanbevelingen van 

de andere MAPs worden opgenomen in de 
synthese, deze zal worden besproken in de 

SHERPA EU MAP en worden vastgelegd in een 
SHERPA Position paper waarin alle aanbevelin-

gen voor het versterken van beleid en onderzoek 
voor de sociale dimensies van het platteland sa-

men komen. De Sherpa position paper zal voorjaar 
2023 beschikbaar zijn op de Sherpa website. Hier 
vind u ook verdere informatie over het SHERPA pro-
ject. 

Hanzehogeschool, Wageningen University & Re-
search, KKNN en BOKD buigen zich met inbreng van 
de MAP deelnemers over de thematische insteek van 
een verdiepende vervolgdialoog.  

Aanbevelingen  
vanuit Zuidoost Drenthe voor Europa 

I. De betrokkenheid van burgers bij natuur- en ruimtelij-

ke ordening moet niet enkel worden gezien als natuur-

beheer, maar worden gewaardeerd als een inte-

grale maatschappelijke interventie met een be-

langrijke bijdrage aan de sociale cohesie en brede wel-

vaart.  

II. Vereenvoudig het subsidieaanvraagproces en 

ondersteun en faciliteer subsidieaanvragen door lokale 

burgerinitiatieven. 

III. Versterk de gemeentelijke capaciteit om te coör-

dineren en samen te werken met burgerinitiatieven op 

het gebied van natuurbeheer. 

IV. Stimuleer de uitwisseling van ervaringen met bur-

gerparticipatie tussen gemeenten en tussen verschil-

lende burgerinitiatieven. 

V. Ontwikkel instrumenten om de waarde van burger-

betrokkenheid te kwantificeren, zo is het gemak-

kelijker het volwaardig mee te nemen in beleidsvor-

ming en -uitvoering. 


