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Toetreding gemeenten Goeree-Overflakkee en  Tynaarlo 
De gemeenten Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland) en Tynaarlo (Drenthe) maken vanaf 
1 april 2016 deel uit van de P10. Hiertoe heeft het algemeen bestuur op 30 maart 2016 
besloten. De toetreding van Goeree-Overflakkee en Tynaarlo betekent voor de P10 een 
goede aanvulling op de plattelandsregio’s waaruit de P10 al was samengesteld. Beide 
gemeenten stellen zich hieronder aan u voor.

Goeree-Overflakkee
De gemeente Goeree-Overflakkee is op 1 januari 2013 ontstaan door de herindeling van de 
vier voormalige gemeenten op het gelijknamige Zuid-Hollandse eiland. Op de grens van 
Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant vormt Goeree-Overflakkee een belangrijke infra-
structurele schakel tussen die provincies. Met het grote beheergebied van 262 vierkante  
kilometer – waarvan meer dan twintig strekkende kilometer zandstrand – is Goeree- 
Overflakkee in oppervlakte één van de grootste gemeenten in Zuid-Holland.

Goeree-Overflakkee is een ambitieuze gemeente. De aandacht voor inwoners, onderne-
mers en (toeristische) bezoekers is geborgd in een toekomstvisie, waarin zes strategische 
kernthema’s centraal staan, namelijk de ‘eilandelijke’ identiteit, maatschappelijke balans, 
kwaliteit van leven en groei, duurzaamheid waarin het streven om in 2020 energie- 
neutraal te zijn centraal staat, innovatie ten behoeve van bedrijfsleven en onderwijs en de 
bovenregionale verbindingen.

De gemeente is met ruim 48.000 inwoners, veertien kernen en vijf buurtschappen een 
typische plattelandsgemeente met alle uitdagingen die daarbij horen. Het is om die reden  
dat het lidmaatschap van de P10 past bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Door 
de bundeling van krachten zorgt de P10 immers voor een stem van de plattelands- 
gemeenten waardoor de aandacht voor typische vraagstukken die zij ervaren niet wordt 
overschaduwd door de belangen van grote gemeenten met veel inwoners.

Burgemeester mr. Ada Grootenboer-Dubbelman, de eerste kroonbenoemde burgemeester 
van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft de bovenregionale relaties in haar porte-
feuille en zal vanuit die hoedanigheid plaatsnemen in de algemeen bestuur van de P10.

Tynaarlo
Tynaarlo is een grote, groene plattelandsgemeente met ruim 32.000 inwoners. De  
gemeente ligt tussen twee provinciehoofdsteden (Groningen en Assen) heeft twee  
Natura 2000-gebieden  en een regionale luchthaven (Groningen Airport Eelde).

Tynaarlo heeft te maken met plattelandsproblematiek die typerend is voor een gemeente 
met een groot oppervlak en meerdere (kleine) kernen. Het gaat onder meer  om de thema’s 
wonen, werken, recreatie, natuur en (duurzame) landbouw. Wethouder Theun Wijbenga: 
‘Tynaarlo is op zoek naar goede oplossingen voor vraagstukken die zich op het terrein 
van plattelandsproblematiek aandienen. Bijvoorbeeld hoe we op een goede manier breed-
band internet in de hele gemeente krijgen. Maar ook aandacht voor mobiliteit, energie, 
duurzaam bouwen en duurzaam investeren is noodzakelijk voor een duurzame toekomst. 
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen werken wij aan 18 krachtige en zelfvoor-
zienende dorpen in Tynaarlo in 2030. Met deze en andere thema’s willen we aan de slag, 
maar vanwege de schaal van onze gemeente zijn we beperkt als het gaat om de inzet van 
medewerkers en middelen.

Burgemeester mr. Ada Grootenboer-Dubbelman

Wethouder Theun Wijbenga



Herijking gemeentefonds, cluster volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (VHROSV)
In 2015 heeft onderzoeksbureau AEF een verdiepingsonder-
zoek uitgevoerd naar de herijking van het gemeentefonds, 
cluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke 
Vernieuwing. Het AEF onderzoek is uitgevoerd onder begelei-
ding van een commissie met ambtelijke vertegenwoordiging 
vanuit de VNG, Rfv, enkele gemeenten, vakdepartementen en 
fondsbeheerders. Namens de P10 heeft Evert Boomsma deel-
genomen aan deze begeleidingscommissie. Op basis van het 

Afscheid Arne van Hout
Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 
30 maart heeft de P10 afscheid genomen van Arne 
van Hout. Arne van Hout is per 15 mei benoemd als 
gemeentesecretaris van Nijmegen. De laatste vijf jaar 
was hij gemeentesecretaris van Bronckhorst. Sinds 
het prille begin van de P10 heeft Arne van Hout zich 
ingezet voor de P10 onder andere als lid van de kern-
groep. 

Omgevingswet
Eind 2018 wordt naar verwachting de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet is op 23 maart j.l. door de Eerste Kamer aan- 
genomen. Er ligt nu een wettelijk kader. Maar we zijn er nog niet. De belangrijke uitwerking van de wet zal plaatsvinden in 4 AMvB’s. 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt hier al enige tijd aan. Dit onderwerp vraagt de komende tijd aandacht.

VNG heeft na ambtelijke consultatie bij G4, G32 en P10 input gegeven richting het ministerie van Infrastructuur en Milieu over enkele 
zaken die spelen “rondom” de AMvB’s. Dat gebeurde digitaal en/of op enkele bijeenkomsten. 

Een eerder door VNG verzonden ambtelijke brief  van december 2015 aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu vormt de basis 
voor inbreng van punten. Het gaat om vele punten. De “belangrijkste” gaan over:

• Invulling geven aan de bestuurlijke afwegingsruimte (incl. cumulatieve effecten en integraliteit);
• Hoe worden zaken als milieugebruiksruimte, archeologie, toetsingskader vertaald in het Omgevingsplan; 
• Bevoegdheidsverdeling over bijvoorbeeld handhaving; hoe bijvoorbeeld om te gaan met twee bevoegde bestuursorganen;
• Ketenaanpak en intergemeentelijke samenwerking tussen de overheden; stroomlijning; 
• Zaken rondom kostenverhaal en hogere plankosten.
 
Volgens planning ligt het in de bedoeling dat vóór 1 juli a.s. de concept AMvB’s ter consultatie worden verspreid. 

Zomersessie 29 juni Ooststellingwerf
Op 29 juni staat de zomersessie van de P10 op het programma.  
Gastgemeente is Ooststellingwerf. Op het ochtendprogramma 
staat een vergadering van het algemeen bestuur en ambtelijke 
sessies over Biobased Economy en Europese subsidies. Daarnaast 
vindt er een bijeenkomst plaats van de gemeentesecretarissen 
van de P10 gemeenten. Na een gezamenlijke lunch kan er een 
ritje gemaakt worden in een zelfrijdende shuttle of kan er een 
tochtje gemaakt worden met de segway. 

Samenwerking met andere partners van de P10 biedt ons kansen om ons plattelandsbeleid effectief uit te voeren. Ook wil de 
gemeente haar netwerk en kennis met de andere P10 leden delen. Daarom ben ik verheugd dat de gemeente Tynaarlo nu aan-
gesloten is bij P10’.

onderzoek wordt een nieuwe verdeelformule voorgesteld die 
financieel gunstig uitpakt voor kleine gemeenten. Op 10 maart 
heeft minister Plasterk in een brief aan de VNG aangegeven twij-
fels te hebben over de invoering van deze nieuwe verdeelfor-
mule en vraagt hierbij om het advies van de VNG. Gelet op de 
betrokkenheid van de P10 bij het onderzoek en de positief uit-
pakkende verdeelformule voor de P10 gemeenten heeft de P10 
op 15 april een brief gestuurd aan de voorzitter van de VNG met 
het verzoek om minister Plasterk te adviseren om de voorgestel-
de verdeelformule door het AEF integraal in te voeren.



CONTACT

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

Heeft u ideeën voor de nieuwsbrief? Lever uw kopij dan aan 
voor 1 juli 2016 via P10@gemeentesluis.nl.

Kennis Breedband in het buitengebied gedeeld 
De meeste P10 gemeenten hebben de ambitie om hun 
buitengebied te voorzien van snelinternet. Dit wordt 
door hen als een “must” gezien om de leefbaarheid in 
deze gemeenten te kunnen behouden, want snel- 
internet is onmisbaar om  zorg te kunnen aanbieden, 
onderwijsmogelijkheden te kunnen benutten en om 
werkgelegenheid te behouden.

Elke P10 gemeente heeft inmiddels ervaringen op 
dit gebied opgedaan en daarom hebben de betrok-
ken ambtenaren van de gemeenten Sluis, Opster-
land, Bronckhorst, Schouwen-Duiveland en Goeree- 
Overflakkee ervaringen, die zij met dit dossier hebben 
opgedaan, op 22 maart jl. actief met elkaar gedeeld in 
Hengelo Gld. (gemeente Bronckhorst). Ook vertegen-
woordigers van de VNG waren bij deze bijeenkomst 
aanwezig.

Bedoeling was in eerste instantie vooral om van elkaar te 
leren (best practices) en te inspireren.  

De deelnemers kijken terug op een geslaagde bijeen-
komst, het is een meerwaarde gebleken om de ontwik-
kelingen rond dit gemeenten overstijgende thema met 
elkaar te delen.

In april hebben de koepels overigens in principe overeenstemming bereikt over de kostenverdeling invoering van de wet. Hierover 
volgt te zijner tijd nadere informatie richting de gemeenten.

Het Stedennetwerk G32 (ambtelijke groep) heeft na contacten met G4, P10 en enkele andere gemeenten aan de hand van knelpun-
ten gekeken naar de meerwaarde van de Omgevingswet en naar aanleiding daarvan een verkenningsrapport opgesteld aan de hand 
van praktijkvoorbeelden. In de verkenning zijn “de lasten en lusten” (mede aan de hand van praktijkervaring) beschreven; geen cijfers. 

Naast de hiervoor genoemde wettelijke regeling is de Invoeringswet van de Omgevingswet van belang. In deze wet wordt de “over-
gang” geregeld. Anders gezegd: het overgangsrecht en de fasering bij de invoering van de wet. Hierover heeft eveneens consultatie 
plaatsgevonden. 

De VNG is eveneens actief voor wat betreft de diverse aanvullingswetten. Zo is P10 zeer onlangs gevraagd bij het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu praktische punten in te brengen voor wat betreft de WILG en de Wet stedelijke kavelruil (kan van belang zijn  
i.v.m. krimp). 

Last but not least is de Natuurwetgeving van belang voor de gemeenten, onder meer ook in verband met de invoering van de  
Omgevingswet. Door VNG is hierover dit voorjaar in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd. 


