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Advies landbouwvoertuigen
De VNG heeft de P10 gevraagd om te reageren op het conceptadvies snelheidsverhoging 
van landbouwvoertuigen. De P10 heeft op dit verzoek positief gereageerd. De reactie van 
de P10 kunt u opvragen via P10@gemeentesluis.nl. 
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Statuut en Huishoudelijk reglement P10 vastgesteld
Het Algemeen Bestuur heeft op 25 november tijdens de wintersessie in de gemeente  
Bronckhorst het statuut en het huishoudelijk reglement P10 vastgesteld. Beide zijn  
opvraagbaar via p10@gemeentesluis.nl.

Henk Aalderink prijs
Op woensdag 25 november heeft de P10 tijdens de winter-
sessie de Henk Aalderink prijs 2015 uitgereikt aan Wijzelf Zorg-
coöperatie Achterhoek. De Henk Aalderink prijs is vernoemd 
naar de overleden oprichter van de P10. De prijs is in het leven 
geroepen om aan heel Nederland te laten zien dat het plat-
teland leeft, energie heeft, spannend en vernieuwend is en 
geloof heeft in de toekomst. De P10 zocht een vernieuwend 
project om de leefbaarheid te vergroten en een project wat 
een antwoord biedt op de problemen waar het platteland 
mee te maken heeft. Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek werd 
als winnaar gekozen uit maar liefst 15 inzendingen. Het doel 
van Wijzelf is om samen zelf zorg te organiseren door mid-
del van een website. De Henk Aalderink prijs bestaat uit een  
cheque van 1.000 euro en werd uitgereikt door de voorzitter 
van de P10 mevrouw Jetten en door mevrouw Aalderink.

Strategische agenda P10
De P10 heeft de plattelandsproblematiek de afgelopen jaren nadrukkelijk op de kaart ge-
zet. De komende jaren wil de P10 de kracht van het platteland op zowel nationaal als Euro-
pees niveau benadrukken. Daarvoor heeft de P10 onlangs haar strategische agenda vast-
gesteld. Centrale thema’s van de P10 zijn: 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 vigeren-
de financiële systemen en regelingen op maat worden toegesneden van gemeenten met 
relatief weinig inwoners, bedrijven en recreanten. 

De volledige strategische agenda is te vinden op de website van de P10.



Ladder voor duurzame stedelijke vernieuwing
Vanuit de P10 neemt Carel Luttje, gemeente Opsterland, deel 
aan de expertmeeting ladder duurzame verstedelijking. Carel 
doet verslag:

Voor (bouw)planontwikkelingen waarbij afgeweken wordt 
van geldende regels dienen vanuit ruimtelijke optiek “nut en 
noodzaak” te worden aangetoond. De zogenoemde ruimte-
lijke onderbouwing. Sinds enige tijd dient in samenhang met 
de onderbouwing een (aanvullende) beleidsafweging te wor-
den gemaakt in relatie tot “duurzaamheid”. Dat gaat voor zowel 
“binnenstedelijke gebieden” als voor “buitenstedelijke gebie-
den”. Voor projecten op het vlak van bijvoorbeeld woning-
bouw en detailhandel, moeten zaken nader worden bekeken. 
Hiervoor is een afzonderlijk onderzoek veelal noodzakelijk. De 
in een AMvB opgenomen zogenoemde Ladderregeling waar 
het één en ander is geregeld bleek bij toepassing niet al te 
duidelijk. Dit mede ook in samenhang met uitspraken van de 
Bestuursrechter. 

De ministeries IenM en BiZa hebben de afgelopen periode de 
diverse knelpunten in beeld gebracht dit in combinatie met 
mogelijke oplossingsrichtingen. Zo is ook contact gelegd met 
de P10 gemeenten. Na eerst inventarisatierondes te hebben 
gehouden zijn tijdens een recente expertmeeting vele discus-
siepunten de revue gepasseerd. Toepassingscriteria, begrippen-
kader en regionale samenwerking waren belangrijke thema’s. 
Daarnaast kwam de rol van de provincie ook aan de orde. 

VNG, begeleidingscommissie groot onderhoud gemeentefonds, cluster volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stads-
vernieuwing
De VNG heeft de P10 gevraagd om iemand af te vaardigen voor de begeleidingscommissie groot onderhoud gemeentefonds,  
cluster volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. Namens de P10 neemt Evert Boomsma, gemeente Opsterland, 
deel aan de begeleidingscommissie. 

Genoemde rol speelt vooral in relatie tot bovenlokale effecten, 
zoals aspecten op het vlak van regionale behoefte en regionale 
afstemming. 

De noodzaak om duurzaamheid af te wegen bij ruimtelijke af-
wegingen wordt door een ieder onderschreven. De uitwerking 
en het maken van keuzes via een AMvB is een zeer weerbarstige. 
Dit temeer omdat er nogal wat verschillen in stedelijke- en  
regionale gebieden zijn. 

Vanuit de P10 is ingebracht het zo eenvoudig mogelijk te 
houden en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gebruikelijke 
procedures die NU voor RO gelden. Maar ook dat in (poten-
tiële) krimpregio’s simpel gezegd het punt duurzaam minder 
centraal staat en het accent soms meer komt te liggen bij (so-
ciaal-economische)leefbaarheid. Onnodige (aanvullende) on-
derzoeken voor zaken op relatief kleine schaal dienen voorko-
men te worden. Evenals door VNG, is ingebracht dat de rol van 
de provincie “inhoudelijk” gelimiteerd dient te worden. Bij de 
provincie is een grotere rol weggelegd gericht op afstemming 
en faciliteren en niet bij aanvullende/regulerende regelingen. 
Het ministerie van IenM staat op dit moment voor een schone 
taak om een evenwichtige (landelijke) regeling te ontwerpen. 
De inzet van het Rijk is verduidelijking regels, minder onder-
zoekstaken en “omgevingswetproof”. Het laatste zal naar in-
schatting niet eenvoudig zijn en wel om reden dat op grond 
van de beoogde Omgevingswet niet de “ruimtelijke afweging” 
centraal staat maar de “kwaliteit van de leefomgeving”.



CONTACT

P10, Postbus 27, 4500 AA Oostburg (Zld)
Tel. 140117

Heeft u ideeën voor de nieuwsbrief? Lever uw kopij dan aan 
voor 15 februari 2016 via P10@gemeentesluis.nl.

Afscheid Fred Snoep
Tijdens de AB vergadering van 23 september heeft de P10 af-
scheid genomen van Fred Snoep. Fred Snoep was sinds 1997 
gemeentesecretaris van Aa en Hunze en gaat met pensioen. 
Sinds het prille begin van de P10 heeft Fred Snoep zich ingezet 
voor de P10 mede als lid van de kerngroep. Fred Snoep wordt 
door Marleen Tent opgevolgd als gemeentesecretaris.

Nieuwe burgemeester Bronckhorst
Marianne Besselink is op 21 oktober 2015 
officieel beëdigd als nieuwe burgemeester 
van Bronckhorst. Marianne Besselink volgt 
Helmi Huijbregts op die sinds februari 
waarnemend burgemeester.

Reactie P10 op brief staatssecretaris Dekker over bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
De P10 heeft in reactie op een brief van staatssecretaris Dekker over de bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachter-
standenbeleid een brief geschreven aan de Tweede Kamerfracties. De brief is te raadplegen op de website van de P10, www.p-10.
nl/ of op te vragen via P10@gemeentesluis.nl.

Klankbordgroep PostNL
De VNG is door PostNL uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep PostNL bij u in de buurt. De klankbordgroep be-
staat uit verschillende belangenorganisaties en gaat over de aanstaande wijziging van de Postwet en de uitgangspunten voor het 
nieuwe locatiebeleid van brievenbussen en Postkantoren. De VNG heeft aan de P10 gevraagd of zij namens de VNG deel willen 
nemen aan de klankbordgroep. De P10 heeft hiervoor Nienke Droppers van de gemeente Bronckhorst afgevaardigd.

VNG Bijeenkomst landelijk gebied
Tijdens de VNG bijeenkomst landelijk gebied op 11 november heeft Paul Seesing, wethouder gemeente Bronckhorst, een presen-
tatie gegeven over breedband in het buitengebied. Op de website van de VNG, pagina landelijk gebied kunt u een verslag vinden 
van de bijeenkomst en alle gegeven presentaties bekijken.


