
 

De P10 is een samenwerkingsverband van elf grote plattelandsgemeenten in Nederland:  
Aa en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn, Bronckhorst, Hollands Kroon, Hulst, Ooststellingwerf, 
Opsterland, Schouwen-Duiveland, Sluis en Westerveld.    

Nieuwstraat 22 

4501 BD Oostburg (Zld) 

Postbus 27 

4500 AA Oostburg (Zld) 

T  140117 

E  info@p-10.eu 

I   www.p-10.eu 

 

 

- PERSBERICHT - 
 

 
Annemiek Jetten, voorzitter P10: “Behoud van een 
aantrekkelijk platteland blijft zaak van voortdurende 
aandacht van ons allemaal.”  
 
 
De P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, zette de 
plattelandsproblematiek de afgelopen jaren nadrukkelijk op de kaart. De komende jaren wil de 
P10 de kracht van het platteland op zowel nationaal als Europees niveau benadrukken. 
Daarvoor stelde het samenwerkingsverband onlangs zijn strategische agenda vast.  
 
Maatschappelijke thema's 
Centraal staan een aantrekkelijk platteland, maatwerk voor het platteland en het samenspel tussen 
stad en platteland. Het platteland is aantrekkelijk en moet dat blijven. Kwaliteit en bereikbaarheid 
van voorzieningen zijn daarbij essentieel. De P10 maakt zich onder andere sterk voor snel internet 
op het platteland en voor financieel maatwerk en maatwerk in regelgeving.  
Voor de P10 is het van cruciaal belang dat vigerende financiële systemen en regelingen op maat 
worden toegesneden van gemeenten met relatief weinig inwoners, bedrijven en recreanten. De 
criteria kwaliteit en bereikbaarheid staan centraal. 

 
Typisch P10 
De P10 richt zich daarbij de komende jaren op vraagstukken die:  
 
1. vanwege het grote grondgebied, relatief weinig inwoners en bedrijven en kleine kernen, een 
ander effect hebben op bewoners, burgers en recreanten dan in de gemiddelde 
plattelandsgemeente.  

 2. een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en leefbaarheid van het stedelijk gebied doordat voor 
de leefbaarheid een plattelandsgebied nodig is met veel grond en ruimte voor recreatie, 
voedselwinning en activiteiten die veel beslag op ruimte leggen. De P10 gemeenten (weinig 
verstedelijkt, lage inwonersdichtheid, uitgestrekt gebied) zijn hier zeer geschikt voor. 

 
De P10 heeft zich daarbij twee doelen gesteld:  
 

1. Lobby voeren en  gevraagd en ongevraagd adviseren richting provinciale, nationale en 
Europese overheid en maatschappelijke brancheverenigingen (VNG, IPO, UvW, maar ook 
indien gewenst zorgbranche, corporatiebranche, veiligheidsregio etc.) op maatschappelijke 
vraagstukken van plattelandsgemeenten met veel grondgebied en zonder grote kernen.  

2. Kennis en ervaring uitwisselen op deze maatschappelijke vraagstukken, zowel binnen de 
P10 als met andere netwerkpartners. 

 
De P10-gemeenten hebben samen ruim 338.000 inwoners en beslaan met hun gezamenlijke 
340.000 ha (groter dan bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland) het grootste aantal vierkante 
kilometers aan oppervlakte van ons land. De P10 bestaat uit de gemeenten Aa en Hunze, 
Berkelland, Borger-Odoorn, Bronckhorst, Hollands Kroon, Hulst, Ooststellingwerf, Opsterland, 
Schouwen-Duiveland, Sluis en Westerveld. 
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Sluis, 10 november 2015 
 
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van de 
gemeente Sluis via 140117. 
Voor meer informatie over de P10: www.p-10.nl. 
 
 
 
 
 
 

 
     


