
Position Paper

De P10 is het samenwerkingsverband van veertien plattelandsgemeenten dat de belangen behartigt van het platteland. 
De P10-gemeenten hebben samen bijna 463.000 inwoners (groter dan de steden Utrecht of Eindhoven), zijn verspreid over 
7 provincies en beslaan bijna 10% van de oppervlakte van Nederland.

De P10 gemeenten hebben een relatief groot grondoppervlakte met daarin veel (kleinere) kernen. Een grote hoofdkern ontbreekt. 
De lage bevolkingsdichtheid en geringe verstedelijking zijn typerend en houden verband met andere typerende kenmerken zoals 
de grote afstand tot voorzieningen. Veel van P10 gemeenten hebben of krijgen te maken met demografische ontwikkelingen zoals 
krimp, vergrijzing en ontgroening. De P10 richt zich op basis van haar strategische agenda op drie thema’s:
• Aantrekkelijk platteland;
• Maatwerk platteland;
• Samenspel met stad. 

Aantrekkelijk platteland
Om goed te wonen, leven en werken in relatief dunbevolkte gebieden met alleen kleine kernen is het nodig dat het platteland 
aantrekkelijk is en blijft. In deze gebieden zijn beperkte (zorg)voorzieningen en veiligheidsvoorzieningen, maar is wel kwaliteit 
en bereikbaarheid nodig. Dat betekent dat dunbevolkte gebieden met kleine kernen snel internet en volledige dekking van  
mobiele telefonie voor alle inwoners, bedrijven en recreanten als basisvoorziening nodig hebben voor een goed functione-
rende economie en recreatie, maar ook voor het bieden van basisveiligheid voor iedereen. Dat betekent ook dat voorzieningen 
bereikbaar moeten zijn, waarbij bereikbaarheid belangrijker is dan nabijheid en digitale bereikbaarheid hier een grote rol in kan spelen.  
Zeker in sectoren als het onderwijs en het toerisme waar kansen en uitdagingen zich voordoen. In de huidige maatschappelijke 
omgeving zijn de begrippen zelfredzaamheid en participatie van groot belang en duidelijk zichtbaar op het platteland. Tot slot is het 
juist in deze gebieden nodig dat bewoners optimaal zelf zaken kunnen organiseren en zich al dan niet als vrijwilliger kunnen 
inzetten. 

Maatwerk platteland
Maatwerk voor P10 plattelandsgemeenten bestaat uit financieel maatwerk en maatwerk in regelgeving. Door de uitgestrektheid en 
de dunbevolktheid zijn kosten voor gemeenten, maar ook voor andere partijen als nutsbedrijven, zorgpartijen, vervoersorganisaties 
e.d. hoger. Die kosten kunnen omlaag voor gemeenten, andere partijen, maar juist ook voor de bewoners, bedrijven en recreanten, 
zodat je wonen in dunbevolkte gebieden met kleine kernen niet onnodig wordt belast. Ook de regelgeving kan in deze gebieden 
slimmer en experimenteler ingericht worden, zodat financieringsstromen van bijvoorbeeld vervoer (denk aan WMO, gehandicapten, 
leerlingen, maar ook pakketjesvervoer) gecombineerd worden en daarmee slimmer en goedkoper georganiseerd worden. Voor de 
P10 is het cruciaal dat vigerende financiële systemen en regelingen op maat worden toegesneden van gemeenten met relatief 
weinig inwoners, bedrijven en recreanten; waarbij niet het criterium hectare of inwonertal centraal staat, maar de kwaliteit en bereik-
baarheid. De P10 maakt zich sterk voor een plattelandsnorm of plattelandsstaffel.

Samenspel met Stad
Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Dunbevolkte gebieden met kleine kernen vullen de gewenste rust en ruimte van 
de stedeling in, maar zorgen ook voor economische dragers met veel aandacht voor voedsel, natuur en recreatie. Het platteland 
kan de drager worden voor nieuwe economische ontwikkelingen en biedt aanvullende (innovatieve, kleinschalige, landschappelijk 
interessante) woon-, en werkmilieus aan de stad. Overheidsbeleid gaat nog te vaak uit van de klassieke tweedeling tussen stad en 
platteland. Het beleid richt zich in onze ogen nog te vaak op het versterken van wat sterk is, de steden en dit dreigt er toe te leiden 
dat het platteland de aansluiting met de stad verliest. Voorkomen moet worden dat er twee werelden ontstaan, platteland en stad 
vullen elkaar aan!
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