
 

 
 

Onderwerp: Aanbiedingsbrief 
Datum:  9 december 2021 
Aan:    Opdrachtgevers IBP VP 
 
 
Beste Evelien Babbé, Wim Brenkman, Rob Uijterlinde en Sander Band, 
 
 
Direct na de afronding van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) in maart 2021 
startte een fase van borging. Want hoe gaan we verder met interbestuurlijk en gebiedsgericht 
werken? En met wie, waar en hoe geven we vervolg aan de vele opgedane inzichten en gevormde 
netwerken? 
 
Met veel plezier hebben wij in deze periode als Werkgroep Borging de Werkplaats Vitaal Platteland 
georganiseerd. Via Cafés, Werkplaatsen en nieuwsbrieven gaven we voortgang aan onderlinge 
kennisuitwisseling en ontmoetingen. Hierbij hebben we ingezet op het verbreden van de doelgroep 
en dat heeft gewerkt. Niet alleen de 15 IBP VP gebieden namen deel, maar ook NPLG-pionier 
gebieden, NOVI gebieden, Regio Deals en andere gebiedsgerichte samenwerkingen. De behoefte aan 
onderlinge afstemming en uitwisseling over gebiedsgericht werken aan urgente opgaven is groot. 
Betrokkenen in gebieden voelen een grote urgentie om onszelf als overheden samen en 
gebiedsgericht goed te organiseren om voorbereid te zijn op aankomende grote opgaven. 
 
Met de vier overheden, overige gebiedspartijen en betrokkenen bij diverse programma’s en 
samenwerkingsverbanden hebben wij verkend hoe we de interbestuurlijke en gebiedsgerichte 
werkwijze verder kunnen brengen in de praktijk. Er wordt breed onderschreven dat interbestuurlijk 
en gebiedsgericht werken dé aanpak is voor succes. Maar, zo zeggen betrokkenen herhaaldelijk, we 
lopen in de praktijk tegen de grenzen aan van ons huidige systeem. De manier waarop we 
momenteel zijn georganiseerd – sectorale aansturing en financiering, gebrek aan uitvoeringskracht 
en elke overheid z’n eigen cultuur, werkwijze en processen – maakt het gebiedsgericht en 
interbestuurlijk werken in de praktijk bijzonder lastig. Voor succesvol samenwerken en écht werk 
maken van de opgaven waar we voor staan, is het nodig onze interne en gezamenlijke processen 
tegen het licht te houden en het gebiedsgericht en interbestuurlijk werken gemeengoed te maken, 
tot in het hart van onze organisaties. In voorliggende notitie bieden we jullie – mede namens mensen 
uit gebieden uit het hele land – de opgehaalde lessen en hartenkreten voor succes. 
 
We richten de adviezen hierbij in de eerste plaats aan jullie, aan onze eigen overheidsorganisaties. 
We vragen jullie om: 
- Het gedachtengoed en de leerervaringen van het IBP VP verder te brengen in je eigen organisatie, 

te verankeren in beleid en sámen deze andere manier van werken daadwerkelijk mogelijk te 
maken in de praktijk. 

- In het NPLG een gezamenlijke lerende aanpak te ontwikkelen over interbestuurlijk en 
gebiedsgericht werken en daarbij het levendige opgebouwde netwerk, de opgedane ervaringen 
en de grote betrokkenheid van onze collega’s en partners in gebieden te benutten. 

- Over één jaar weer bij elkaar te komen om samen de tussenstand op te maken; wat is er nou van 
gekomen? 

In de Werkplaats Vitaal Platteland op 9 december 2021 zullen we onze adviezen op feestelijke wijze 
aan jullie overhandigen.  

Daarnaast bieden we onze adviezen aan aan iedere pionier, alle gebieden en de vele gebieds-
partners. We danken jullie voor jullie openheid in de bijeenkomsten en jullie uitgebreide inbreng in 
het advies. Gebiedsgericht samenwerken aan een vitaal platteland, dat kunnen we alleen samen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke Andela, Bart Beukema, Geert-Arjen Balder, Nicole van Eeden, Rolf Oldejans en Els van Bon  
(Werkgroep Borging IBP VP) 
 
 

Activiteiten Werkgroep Borging maart – december 2021 
 

Bijeenkomsten 
Bij het ontwikkelen van de programma’s voor de bijeenkomsten is steeds aangesloten op wensen en 
behoeften vanuit de IBP VP gebieden. Het format ‘Café Vitaal Platteland’ op maandagmiddagen 
(15.00–17.00) bleek onder meer een succes en kon op grote aantallen deelnemers rekenen. 

- 5 juli 2021   Café Vitaal Platteland   
Het landelijk gebied in ontwikkeling: hoe verder? 

- 20 september 2021 Café Vitaal Platteland   
Samenwerking op de veen- en zandgronden 

- 14 oktober 2021  Werkplaats Vitaal Platteland  
Gebiedsgericht voorbereiden op komende opgaven en ontwikkelingen 

- 15 november 2021  Werkcafé Vitaal Platteland  
Interbestuurlijk en gebiedsgericht werken: hoe verder na 2021? 

- 9 december 2021  Werkplaats Vitaal Platteland (Special) 
Fundamenteel anders werken in het landelijk gebied 

Verslagen van deze bijeenkomsten zijn terug te vinden op de website.  
 

Nieuwsbrieven 

- Nieuwsbrief 1   13 juli 2021 
- Nieuwsbrief 2   28 september 2021 
- Nieuwsbrief 3   11 november 2021 
- Nieuwsbrief 4   december 2021 
De nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website. 

Borging 
Het borgen van de wijze van samenwerken is punt van bespreking geweest in verschillende genoemde 
bijeenkomsten en onderling in onze eigen organisaties. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden 
met het programma NPLG, met het programma Veen, met de samenwerking op de Zandgronden, de 
NOVI-gebieden (via BZK), de Regio Deals (via Regio Portefeuille), NSP-GLB (via Regiebureau POP), 
gebiedsgerichte aanpak Stikstof en programma Natuur (via DG Stikstof/LNV), P10-netwerk (via VNG) 
en Gebiedsopgaven 3.0 (via IPO).  


