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“Hoe kunnen we beter en effectiever samenwerken tussen 
overheden in het landelijk gebied?” Dat is de kernvraag 
waarmee gemeenten, provincies, waterschappen en de 
rijksoverheid de komende jaren aan de slag gaan in het 
Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Dat doen ze 
onder meer in de Werkplaats Vitaal Platteland. Een 
Community of Practice met betrokkenen van deze vier 
overheden uit 15 gebieden in Nederland. Op 5 februari was de 
Kick-off! 

Thema Opstarten van de samenwerking 

Gastheer voor deze eerste Werkplaatsbijeenkomst was de 
Achterhoek, één van de 15 gebieden die actief inzet op een 
sterke interbestuurlijke samenwerking. Vanuit het hele land 
kwamen ruim 40 mensen naar proeQoerderij de Marke in 
Hengelo Gld. Zij deelden hun ervaringen en dachten mee met de 
vraagstukken die de Achterhoek aan hen voorlegde. Centrale 
vraag voor deze dag was: Hoe starten we de samenwerking op? 

 Regio Achterhoek zit namelijk, net als veel van de andere 
gebieden, volop in de opstartfase voor het interbestuurlijk 
samenwerken. Deelnemende overheden zochten samen naar 
handvaten om het gebiedsproces op een goede manier vorm te 
geven.  

Deze Kick-off ging ook over de Werkplaats zelf. Wat willen 
deelnemers bereiken, hoe ziet de gespreksagenda van 2019 er 
uit en wat kan het programma IBP VP naast de Werkplaats-
bijeenkomsten nog meer voor de gebieden betekenen? 
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Essentie van interbestuurlijk samenwerken 
Albert Vermue, algemeen directeur Unie van Waterschappen, en 
Sander Band, afdelingshoofd Gebieden bij LNV, waren namens 
de vier opdrachtgevers van het IBP VP aanwezig bij de Kick-off. 
Albert: “De essentie van interbestuurlijk samenwerken is werken 
vanuit de simpele notie dat je de vele uitdagingen niet in je 
eentje aankunt. Vraagstukken als energievoorziening, landbouw 
en klimaat hangen nauw met elkaar samen en overstijgen regio’s 
en gemeenten. Samenwerken vraagt een open en nieuwsgierige 
houding en het verder kijken dan de eigen kaders.” Sander vult 
aan: “Ik heb nu bijna alle 15 gebieden gesproken en merk dat de 
bereidheid en vooral de wil om aan de slag te gaan groot is. We 
moeten wel oppassen dat we nu niet te lang blijven praten en 
nadenken over het proces, maar dat we echt concreet aan de 
slag durven gaan in de praktijk. Onderweg komen we vast van 
alles tegen en leren we gaandeweg wat wel en niet goed werkt”. 

Programma IBP VP 
Olga van Kalles is programmamanager van het IBP VP en zet zich 
samen met een programmateam in om de 15 gebieden waar 

mogelijk te ondersteunen. “In de gebieden gebeurt het. We 
willen de regionale processen, waar dat nodig is, zo goed 
mogelijk ondersteunen.” Het IBP VP kent vier sporen:  

1. Leren door doen, met de Werkplaats als rode draad. 
2. Experimenteerruimte zoeken in wet- en regelgeving daar 
waar die knellend is.  
3. Dynamisch programmeren als vernieuwende manier voor 
uitvoering en financieren van de gebiedsplannen. 
4. Kennis en onderzoek met daarbinnen een Lerende evaluatie 
om de samenwerkingsprocessen wetenschappelijk te 
onderzoeken en met analyses en aanbevelingen versterken.  

Hans Booms: creative director voor een vitaal platteland#werkplaatsvitaalplatteland

Aanbod van het landelijk 
programmateam IBP VP 



   

Als onderdeel van het programma is een communicatie-
strategie in voorbereiding. We willen namelijk heel nadrukkelijk 
een brede beweging in gang zetten waar niet alleen deelnemers 
aan bijeenkomsten mee in aanraking komen, maar ook hun 
collega’s en de vele andere betrokkenen rondom het Vitaal 
Platteland. 

“We hebben een flinke opgave te realiseren als 
overheden. Onderling beter en effectiever samen-
werken. Dat vragen ook de andere gebiedspartijen 
van ons. We weten wat ons de te doen staat.” 
Antoinette van Helvoirt, Heemraad Waterschap Rijn en IJssel 

Over de Werkplaats 
Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) 

De Werkplaats Vitaal Platteland is de komende 2 jaren dé plek 
binnen het IBP VP waar we Leren door te doen. Overheden van 
15 gebieden uit Nederland gaan hier in gesprek over hun 
ervaringen, successen en lastigheden. Ze werken aan allerlei 
opgaven in het landelijk gebied en zoeken handvaten voor het 
vormgeven van het gebiedsproces en vooral voor een sterke en 
effectieve samenwerking tussen de vier overheden.  

Wie? 
De Werkplaats wordt georganiseerd en begeleid door Suzan 
Klein Gebbink en Céline Hoon van Wing en Tamara Franken van 
IBP VP.  

Contactpersoon: Tamara Franken, tfranken@ipo.nl  
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   Casus Achterhoek 
‘Samenwerking is al heel goed’ 
Het gesprek met vertegenwoordigers van de vier overheden 
leert ons dat er al heel veel gebeurt in de Achterhoek. Bart van 
Moorsel, beleidsadviseur Landbouw van provincie Gelderland: 
“Er lopen allerlei projecten in het landelijk gebied. Deze gaan 
vaak over landbouw, duurzaamheid en een gezonde bodem. De 
onderlinge samenwerking is goed. Deze samenwerking kent al 
een lange geschiedenis, de infrastructuur van de Regio 
Achterhoek functioneert goed en we hebben een gezamenlijke, 
inhoudelijke visie voor deze thema’s. We bereiken al veel.” 

En toch kan de onderlinge samenwerking tussen de overheden 
nog beter. Joop Spijkers, gemeente Bronckhorst: “In een eerder 
project ‘Kunstmestvrije Achterhoek’ zagen we bijvoorbeeld hoe 
goed het werkte om korte lijnen te hebben met het ministerie 
van LNV. Dat zou ons in andere projecten ook helpen. Wat we 
willen bereiken met het IBP VP project is dat de onderlinge 
samenwerking tussen overheden veel meer vanzelf gaat en dat 
de bestaande projecten in de Achterhoek daar baat bij hebben.” 

Joke Emaus is van Regio Achterhoek en ziet het IBP VP project 
als ondersteuning voor andere projecten in de Achterhoek: “met 
het IBP VP bieden we een soort infrastructuur voor de 
samenwerking waar onze collega’s en partners in de 
verschillende projecten in het landelijk gebied baat bij hebben.” 
Joop onderstreept dat: “het gaat nu vooral om samenwerken en 
niet over de inhoud. Dat gebeurt in andere projecten al 
voldoende.” 

Ook Alfred te Pas van Waterschap Rijn & IJssel is overtuigd van 
de meerwaarde van het samenwerken. Alfred: “Dat is voor ons 
als Waterschap echter helemaal niet zo vanzelfsprekend. We zijn 
van oudsher gewend om meer solo te werken aan specialistische 
vraagstukken op het gebied van water. Ik heb er nog een hele 
kluif aan om breed in onze organisatie op het netvlies te krijgen 
dat samenwerking belangrijk is en iets oplevert. Het vraagt ook 
om een verbreding naar integrale projecten. 
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LNV is bij de Achterhoek betrokken via de verbinder Maaike 
Wijngaard. Zij kon deze Kick-off niet aanwezig zijn en werd in 
deze rol vervangen door Sander Band. 

Waar staan jullie nu? 
De startbijeenkomst voor het Achterhoekse IBP proces was een 
week geleden en heel succesvol. Van alle gemeenten waren 
wethouders aanwezig en zij waren erg enthousiast. Alfred: “Zo 
ook mijn bestuurder van het Waterschap. Er werd veel belang 
gehecht aan deze onderlinge samenwerking”.  

Het proces van interbestuurlijk samenwerken in de Achterhoek 
bevindt zich nu in de opstartfase. Dat brengt verschillende 
vragen met zich mee. Hoe richt je het samenwerkingsproces in 
en hoe open je het gesprek met partijen? Hoe zorg je dat alle 
partijen aan tafel zitten? De vier overheden zitten als 
gelijkwaardige partners aan tafel, toch hebben ze ook elk een 
eigen rol, verantwoordelijkheid en belang. Hoe doe je daar recht 
aan?  

“We zijn blij dat we gastheer mogen zijn van de eerste 
Werkplaatsbijeenkomst en hopen vandaag inzichten op te doen 
die we direct in de praktijk kunnen toepassen.” 
Bart van Moorsel, provincie Gelderland 

De kernvraag vanuit Achterhoek is op dit moment: 
Hoe kunnen wij het proces in de Achterhoek vormgeven op zo’n 
manier dat het de vele lopende projecten in het landelijk gebied 
ondersteunt en versterkt? 

1. Hoe organiseren we de besluitvorming en sturing met de vier 
overheden? 

2. Hoe verbind ik het gebiedsproces ook met eigen organisatie? 
3. Hoe organiseer ik het gebiedsproces met de maatschappelijke 

partners? 
4. AQakenen versus breedte opzoeken binnen het waterschap 

Hans Booms: creative director voor een vitaal platteland#werkplaatsvitaalplatteland



   

Excursie over ProeVoerderij de Marke 
ProeQoerderij de Marke, onderdeel van Wageningen UR, is 
betrokken bij veel van de Achterhoekse projecten op het gebied 
van Vitaal Platteland. Onderzoeker Gerjan Hilhorst: “Bij de Marke 
werken we al meer dan 20 jaar aan een schone en rendabele 
melkveehouderij. We zoeken naar manieren om de kringlopen 
op de boerderij zo veel mogelijk te sluiten en de grondstoffen zo 
efficiënt mogelijk in te zetten. Als proeflocatie helpen we 
enerzijds agrariërs in hun bedrijfsvoering en anderzijds 
overheden om hun beleid aan te passen op inzichten en 
behoeften uit de praktijk”.  
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Deelsessies per vraagstuk 

Net als de Achterhoek bevinden de andere gebieden zich in de 
opstartfase van het IBP VP proces. Ook zij doen de eerste 
ervaringen op en worstelen met soortgelijke vraagstukken. In 
vier inhoudelijke deelsessies gingen deelnemers in gesprek met 
elkaar. Met de vragen uit de Achterhoek als vertrekpunt gingen 
deelnemers aan de hand van hun eigen ervaringen op zoek naar 
inzichten en handvaten. 

Hoe organiseren we de besluitvorming en sturing met de vier 
overheden? 
Ingebracht door Bart van Moorsel, provincie Gelderland 

Deelnemers aan deze werksessie komen er samen met Bart van 
Moorsel achter dat het startpunt - de situatie op het moment 
waarop de IBP VP start - in elk gebied verschilt. Sommige 
gebieden kennen bijvoorbeeld al jarenlange samenwerking, 
geografische en bestuurlijk eenheid en diverse visies op allerlei 
terreinen. Daar komt het IBP VP er extra bij. Er zijn echter ook 

gebieden waar de samenwerking en regionale eenheid pas is 
gestart met de komst van deze IBP VP. Dat is een groot verschil.  

Bart: “De Achterhoek kent veel lopende projecten in het landelijk 
gebied, met allerlei bijbehorende besluitvorming en sturing. We 
kozen er voor om het IBP VP expliciet te richten op onderlinge 
samenwerking. Geen nieuwe inhoudelijke plannen of visies over 
het vitaal platteland. Hoe organiseer je vervolgens deze 
besluitvorming en sturing specifiek voor het IBP-VP project?” 

De belangrijkste inzichten uit de sessie 
• Start altijd met het vastleggen / markeren van een gezamenlijk 

inhoudelijke ambitie, visie of droombeeld. Ook al was dit in de 
Achterhoek misschien in andere verbanden al gebeurd, het is 
voor een effectieve sturing en commitment van belang om de 
opgave te markeren. Samen met de relevante gebiedspartijen. 

• Ook heldere aQakening over tijd en geografie schept 
duidelijkheid, als ook het expliciet maken van rollen, taken en 
verwachtingen. Terugkerend onderling gesprek voeren 
daarover draagt bij aan versterken van samenwerking. 
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• Het sluiten van een intentieovereenkomst kan een handig 
instrument zijn voor deze markering en duiding. 

• Durf ervoor te kiezen om het simpel te houden. Door aan te 
haken bij bestaande governance bijvoorbeeld. En door niet 
alles exact vast te leggen en gezamenlijke besluitvorming te 
voorkomen als het niet nodig is. 

• Daar is vertrouwen voor nodig. 

Hoe organiseren we het gebiedsproces met de 
maatschappelijke  partners? 
Ingebracht door Joke Emaus, Regio Achterhoek 

De Achterhoek Board biedt een goede structuur waarin de 
overheden en maatschappelijke partners elkaar treffen. De 
maatschappelijke organisaties en koepels die goed 
georganiseerd zijn maken hier deel van uit, zoals VNO-NCW, 
onderwijs, woningbouwcorporaties, LTO etc. Joke Emaus vraagt 
zich af hoe zij de initiatieven, burgers en ondernemers die 
minder goed georganiseerd zijn goed op het netvlies krijgt? Hoe 
weten zij de weg naar de overheid te vinden als zij goede 
initiatieven willen ontwikkelen? 

De belangrijkste inzichten uit de sessie 
• Denk na over het doel: waarom wil je deze burgers en 

ondernemers betrekken?  
• Maak het concreet en praktisch, zodat het niet over IBP VP 

gaat, maar over onderwerpen en instrumenten die zijn 
toegespitst voor de burger/initiatiefnemer. 

• Zorg voor één gezamenlijk loket, waar burgers en ondernemers 
met ideeën of vragen terecht kunnen. Werk daarbij 
tegelijkertijd van bovenaf en onderop: enerzijds een structuur 
zodat mensen weten waar ze terecht kunnen, maar bied 
tegelijkertijd ruimte voor ideeën van onderop.  

• Ontwikkel een proces ‘à la regiodeal’ op lokaal niveau, 
waarmee je voorwaarden en kaders kunt schetsen en 
vervolgens de partijen in het gebied de gelegenheid geeft om 
plannen of projecten in te dienen. Dit zou ook kunnen in de 
vorm van een lab of prijsvraag. Een belangrijk element hierin is 
het zoeken van de juiste balans tussen het schetsen van het 
kader en de energie van onderop stimuleren.  

• Bied als overheid diensten i.s.m. lokale bedrijven. Dit kan 
bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen van een website, 
communicatiestrategie, etc. De diensten worden tegen een 
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voordelig tarief aangeboden en in ruil voor de samenwerking 
storten de bedrijven een bedrag in een fonds dat ten goede komt 
aan het landschap. 
• In het gebied Amsterdam Wetlands blijkt de dynamiek net 

andersom. Daar zijn de maatschappelijke partners een 
gebiedsproces opgestart en de vraag is hoe je daar als overheid 
goed bij kunt aansluiten. Wat helpt dan? 

- Het kan helpen om een sterke lobbyer uit het veld van de 
maatschappelijke partners als medestander te hebben. Hij/zij 
kan een ingang bieden tot het netwerk. Zorg dat je aansluit bij 
de belangen en drijfveren van de initiatiefnemers. 

  
Hoe verbind ik het gebiedsproces met mijn eigen organisatie? 

Ingebracht door Joop Spijkers, gemeente Bronckhorst 

De focus in de IBP VP projecten ligt uiteraard bij de 
samenwerking tussen de vier overheden, en in het 
gebiedsproces met de maatschappelijke partners. Maar het 
vraagt ook iets van je eigen organisatie en de manier waarop 
daarbinnen opereert. Joop Spijkers: “In de praktijk ben ik lekker 

bezig met interbestuurlijk samenwerken, maar hoe neem ik mijn 
eigen organisatie hierin mee?” 

De belangrijkste inzichten uit de sessie 
• Bestuurlijk komen veel trajecten samen. Kluwen en wirwar 

dreigt. Wat helpt dan: 
- Overkoepelende bestuurder Vitaal Platteland die onderdelen 

uit andere portefeuilles bindt. 
- Andere bestuursstijl: minder competitief, meer samen. Dat is 

ook leren om minder zelf op het podium te staan en meer 
samen naar buiten treden met raadsleden, statenleden en 
waterschapsleden. 
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• Ik voel mij met het  IBP VP de rem op lopende projecten ("oh 
nee, niet weer een nieuw traject"). Wat helpt dan:  

- Normen en oplossingen gebiedsgericht (en soms zelfs 
bedrijfsgericht) maken. 

- Goed gesprek voeren. Kost veel capaciteit, maar van belang 
om meerwaarde te laten zien, beweging te krijgen en 
contacten leggen.  

- Concept van LNV-verbinders behouden voor korte lijnen. 
Werkt goed tegen bijvoorbeeld de angst dat ‘Rijk weer een 
andere koers gaat varen.’  

• Hoe krijg ik collega’s mee? Wat helpt dan:  
- Start met ondernemende ambtenaren. 
- Ruimte geven en niet vooraf alles beperken. Niet meer 

toetsen volgens huidige kaders, maar kijken wat wel kan. 
Werken volgens omgevingswetmethode: ja, mits.  

- ‘Team platteland’ in de organisatie organiseren, om dat we 
elkaar nodig hebben en elkaar helpen. Geen formele 
structuur. Doel zelf-organiserend vermogen aanboren.  

• Het IBP VP wordt soms gebruikt als vergaarbak, putje voor alles 
waar collega’s niet aan toe komen. Wat helpt dan:  
- In de Achterhoek zijn de overheden en de regio Achterhoek 

een overleg gestart. Hierdoor staat een individuele 
ambtenaar er niet alleen voor en kan het werk worden 
verdeeld.  

- Blijven uitleggen wat IBP VP is en hoe het kan helpen en 
samen zoeken welke activiteiten er wel of niet bij horen. 
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Hoe balanceer ik tussen inhoudelijk aKakenen en juist  
breedte opzoeken om eigen organisatie mee te krijgen? 
Ingebracht door Alfred te Pas, Waterschap Rijn en IJssel 

Hoe neem ik mijn eigen organisatie mee en enthousiasmeer ik 
hen voor de brede gezamenlijke opgave, als deze organisatie tot 
nu toe vooral gericht is op één specifiek thema? 
Alfred legt uit dat het Waterschap van oudsher vooral werkt aan 
waterprojecten. Zijn collega’s zijn niet gewend en slechts 
beperkt gericht op andere brede integrale projecten op het vitaal 
platteland. 

De belangrijkste inzichten uit de sessie  
Op basis van ervaringen van deelnemers destilleerden we een 
aantal handvaten die kunnen helpen om collega’s mee te krijgen. 
Een van de ervaringen ging over een dijkgraaf die het voortrouw 
nam en zich zichtbaar, als echte ambassadeur, publiekelijk 
uitsprak. Dat werkt overtuigend voor eigen personeel.  
Een ander voorbeeld ging over krimp en de framing daarvan. 
Noem je gebieden waarin krimp voorkomt krimpgebieden of 

helpt het om krimp te formuleren vanuit een opgave voor een 
vitaal platteland? 
• Houding: Voor een goede samenwerking is noodzakelijk dat de 

gebiedsspecifieke noden voor de samenleving centraal staan. 
Iedereen komt dan wel op een bijdrage / idee wat hij of zij 
vanuit de organisatie en vanuit eigen taken kan bijdragen. 

• Urgentie: Noodzakelijk is dat alle partijen de urgentie voelen. 
• Begrenzing gebied/ focus: De begrenzing van het gebied hangt 

samen met de urgentie. Begin met het grootste 
probleemgebied of het gebied waar de meeste energie zit om 
te veranderen. Klein beginnen kan ook helpen. Maak het 
behapbaar en laat het initiatief van daaruit verder groeien.  

• Noodzakelijk is om ook het ‘ons-gevoel’ voor het gebied te 
creëren.  

• Leg ook in de regio de link met de stad, de stad en het 
platteland hebben elkaar nodig. 
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Naar een Werkplaats Vitaal Platteland 
De bijeenkomst van vandaag is het begin van een serie. De 
partners uit de 15 gebieden zullen elkaar zo’n vier keer per jaar 
blijven ontmoeten en gaan samen aan de slag met de vragen en 
dilemma’s die interbestuurlijk werken aan een vitaal platteland 
met zich mee brengen. 

Céline Hoon en Suzan Klein Gebbink van Wing hebben de 
afgelopen periode verkend wat de Werkplaats moet opleveren 
voor de betrokkenen uit de 15 gebieden. Op basis van de 
bestaande ideeën en behoeften ontwikkelden zij een plan van 
aanpak met als kern: 
• vier bijeenkomsten per jaar 
• we gaan telkens op bezoek in één van de gebieden 
• vertegenwoordigers van de vier overheden zijn de belangrijkste 

doelgroep 
• verdiepende gesprekken om elkaar verder te helpen 
• we willen vooral inzichten opdoen over interbestuurlijk 

samenwerken in de praktijk 
• en ook over de inhoudelijke opgaven die spelen in de gebieden 
en vooral: 
• de gespreksagenda wordt bepaald door de vragen die er in 

de praktijk leven 

Op de volgende pagina leest u de jaaragenda voor 2019. 
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5 februari 14 mei september november  / december

Thema Kick-off  Opstarten van samenwerking  / 
gebiedsproces

Dynamisch programmeren Werken als één overheid Vormgeven gebiedsproces met 
maatschappelijke partners

Vragen •Hoe start je zo’n samenwerking / hoe 
pakken we dat aan? 

•Hoe kom je naar concrete projecten? 

•Hoe open je het gesprek? 

•Wie nodig je uit aan tafel? 

Ontwikkelingen in de maatschappij zijn 
veranderlijk en gaan snel: hoe spelen we 
daar op in?  

•Hoe balanceren we tussen uitvoering en 
planning en creëren we tegelijkertijd 
flexibiliteit en ruimte om in te spelen op 
actualiteiten? 

•Hoe kunnen we enerzijds vooruitplannen / 
vooruit programmeren en tegelijkertijd 
ruimte of momenten inbouwen voor 
nieuwe inzichten. Hoe stuur je daar op? 

•Hoe balanceren we tussen eigen 
organisatie en werken als één overheid? 

•Hoe stem je besluitvorming in 
verschillende overheidslagen op elkaar af? 

•Hoe ga je om met verschillen in ambitie, 
snelheid en belangen? 

•Iedere organisatie heeft een eigen manier 
van werken en bijvoorbeeld indelen van de 
beleidsterreinen en projecten. Hoe ga je 
daarmee om? 

•Hoe zien we de rolverdeling en 
verantwoordelijkheid van de verschillende 
overheden in een gebied? 

•Welke impact hebben politieke en 
bestuurlijke verhoudingen onderling? 

Hoe informeer je de regionale partners?

•Hoe geef je ruimte aan het gebied én 
houd je de overheidsdoelen goed in beeld? 

•Hoe ga je om met het snelheidsverschil 
tussen overheden en maatschappelijke 
partners? 

•Hoe kunnen we als overheid het beste 
aansluiten bij lokale initiatieven? 

•Hoe ga je om met tegengestelde 
belangen? 

Gastheer Regio Achterhoek Zuidoostelijke zandgronden Zuidwestelijke Delta Friese Veenweidegebied



Onderwerpen voor 2020 zijn bijvoorbeeld wet- en  
regelgeving (bijvoorbeeld in experimenteergebieden en  
rondom vrijkomende agrarische bebouwing), financiering  
(bijvoorbeeld het slim bijeen brengen van inzet en middelen  
rond opgaven) en de komst van de Omgevingswet / -visie. 

Leestips 
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Nieuwe inzichten over  
interbestuurlijke- en  

maatschappelijke  
samenwerking 

Inspiratie van buitenaf Deelnemers: 
Open houding  
Nieuwsgierig  

Proactief 

Doelgroep: 
de 4 overheden 

Bijeenkomsten op  
locatie in één van de  

gebieden 

Voorbereiding met  
lokale projectgroep 

Lokale 
gebiedspartners 

uitgenodigd 

Live ontmoeting en 
tussendoor digitaal 

bijpraten 

centraal thema per 
bijeenkomst 

bijeenkomsten per 
jaar 

Gelegenheid voor   
verdiepend gesprek 

Rode draad in  
gesprek: 

Succesfactoren en  
belemmeringen voor  
goede samenwerking 

Uitgangspunten 

Hoe 

Vragen en behoeften uit de 15 gebieden staan centraal 
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Hans Booms: creative director#werkplaatsvitaalplatteland

meer informatie: 
Tamara Franken 
Programmaondersteuner IBP Vitaal Platteland 
Ministerie van LNV, VNG, Unie van Waterschappen en IPO 
tfranken@ipo.nl 

voor een vitaal platteland

mailto:tfranken@ipo.nl?subject=

