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ELLEN VAN SELM: “Het jaar 2017 was voor de P10 een jaar om trots op te zijn. We 
presenteerden ons aanbod ‘Ruimte voor oplossingen’ aan de nieuwe Tweede Kamerleden, 
we lieten bestuurders en Kamerleden in Den Haag proeven van ons platteland. We 
maakten kennis met gelijkgestemden en besloten samen op te trekken en we ontmoetten 
elkaar tijdens inspirerende zomer- en wintersessies. In dit digitale jaarverslag nemen wij u 
mee langs de hoogtepunten van het afgelopen jaar.” 
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Inleiding 
Dit was het eerste jaar dat Ellen van Selm voorzitter is van de P10 en de gemeente 
Opsterland penvoerder. Met veel enthousiasme hebben Ellen van Selm en haar ambtelijke 
organisatie hun schouders onder het P10 voorzitterschap en ondersteuning van de P10 
organisatie gezet. Na een uitstekende overdracht van voorganger gemeente Sluis is gewerkt 
aan het uitvoeren van de strategische agenda, het optimaliseren van de 
organisatiestructuur en het uitbreiden van de lobby. 
 

Organisatie P10 
 
BESTUUR 
De P10 is een netwerkorganisatie die bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB), een Dagelijks 
Bestuur (DB) en een Kerngroep. Deze worden ondersteund door een coördinator, 
secretariaat, twee adviseurs in Opsterland en één in Hof van Twente en 
programmacoördinatoren.  
Per deelnemende gemeente zijn de burgemeester en één wethouder lid van het Algemeen 
Bestuur, aangevuld met de leden van de kerngroep.  
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, die burgemeester is van de penvoerende de 
P10-gemeente en uit drie wethouders.  
De kerngroep wordt gevormd door zes gemeentesecretarissen. 
 
Bestuurlijke veranderingen in 2017 
Waarnemend burgemeester Peter Cammaert heeft op 5 oktober afscheid genomen van de 
gemeente Sluis. In diezelfde week is mevrouw Marga Vermue benoemd als burgemeester. 
De heer Theo Meskers is op 2 november afgetreden als wethouder in de gemeente Hollands 
Kroon. Daarmee is een vacature ontstaan in het Dagelijks Bestuur. In haar vergadering van 
29 november heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met toetreding van wethouder Wim 
Meulenkamp van de gemeente Hof van Twente tot het Dagelijks Bestuur. 
Ook de gemeentesecretaris van de gemeente Hollands Kroon, Arthur Cremers, heeft in 
oktober de gemeente verlaten. 
In de gemeente Medemblik heeft Wouter Slob in september afscheid genomen als 
gemeentesecretaris. Hij is in dienst getreden bij Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad. Hij is 
in december opgevolgd door Jaap Zwaan.   
 
 
VERGADERINGEN 
De vergadercyclus bestaat uit een vergadering van de kerngroep, gevolgd door de 
vergadering van het Dagelijks Bestuur en van het Algemeen Bestuur. In 2017 is deze 
vergadercyclus vier keer doorlopen. Daarnaast heeft het DB extra vergaderd in verband met 
het opstellen van het lobbydocument en de voorbereiding van de ontmoeting met Tweede 
Kamerleden. De vergaderingen van de kerngroep en het Dagelijks Bestuur hebben twee 
keer telefonisch plaatsgevonden en twee keer op locatie. De vergaderingen van het 
Algemeen Bestuur zijn twee keer 
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op een centrale locatie in het land georganiseerd en daarnaast als onderdeel van de 
zomersessie in Peel en Maas en de wintersessie in Hollands Kroon. Het overleg tussen het 
Dagelijks Bestuur en de kerngroep heeft dit jaar in april en oktober plaatsgevonden.  
 
 
NETWERKSTRUCTUUR 
Om de P10 netwerkstructuur te verbeteren en 
de uitvoering van de strategische agenda en uit 
uitvoeringsjaarplan te ondersteunen is een 
ontwikkelingsslag in de structuur van de P10 
geslagen. 
Met deze structuur wordt zowel de bestuurlijke 
slagkracht versterkt als de ambtelijke 
ondersteuning verbeterd. 
 
 
UITBREIDING P10 
De gemeente Medemblik verwelkomden we in 2017 als nieuw lid. En aan het eind van dit 
jaar stemden we in met de toetreding van de gemeente Midden-Drenthe. Per 1 januari 2018 
is het totale ledenaantal van de P10 gegroeid naar 17 gemeenten gekomen. 
 
 

Activiteiten / wat we deden in 2017 
 
LOBBYDOCUMENT / Ruimte voor oplossingen  
Het begin van 2017 startten we met het 
opstellen van een aanbod aan het nieuwe 
kabinet. We verwoorden ons aanbod in het 
document ‘Ruimte voor oplossingen - Het 
inzetbare platteland’. Hierin doen wij een 
aanbod aan de nieuwe regering: zet het 
platteland in bij het oplossen van de opgaven op 
het gebied van klimaatverandering, duurzame 
energie en circulaire economie. We roepen met 
dit aanbod op om het platteland beter te 
benutten. Voorzitter Ellen van Selm 
presenteerde het pamflet op 17 maart in 
Eindhoven.  
Het lobbydocument is onder de aandacht 
gebracht van diverse partijen, zoals bijvoorbeeld 
Tweede Kamerleden, provincies en waterschappen. 
Ook heeft ons lobbydocument ervoor gezorgd dat we in contact kwamen met een aantal 
nieuwe gesprekspartners. De leden van het Dagelijks Bestuur maakten in 2017 kennis met 
Sociaal Netwerk Nederland, de Renaissance van het Platteland, het Kadaster en de zes 
krimpprovincies, verenigd in de K6. 
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NIEUWE STRATEGISCHE AGENDA 
Omdat de huidige Strategische Agenda dit jaar eindigt, startten we met de ontwikkeling 
van een nieuwe. We vroegen de leden: wat er wel of niet behouden dient te worden en 
welke aanvullingen er zijn. Op basis van deze input organiseerden we ambtelijke en 
bestuurlijke werksessies gehouden. De Strategische Agenda voor 2018 tot 2022 is op 29 
november door het Algemeen Bestuur vastgesteld. 
De thema’s uit het oude jaarplan zijn als programmalijnen behouden. Daarnaast zijn de 
onderscheidende lijnen uit het lobbydocument in de Agenda geïntegreerd. Jaarlijks werken 
we de Strategische Agenda uit in een uitvoeringsplan. Het eerste uitvoeringsplan wordt 
naar verwachting begin 2018 vastgesteld. 
 
 
BIJEENKOMST / Proef het platteland 
Op 5 september heeft een delegatie van de P10 in Nieuwspoort (Den Haag) een ontmoeting 
gehad met Tweede Kamerleden en bestuurders. We lieten hen daar proeven van het 
platteland; met een korte presentatie en een kennismakingsfilm. Ter illustratie 
presenteerden we drie sprekende P10 voorbeeldprojecten: ‘Solarpark de Kwekerij’ uit 
gemeente Bronckhorst, ‘Mineral Valley Twente’ uit gemeente Hof van Twente en 
‘Energieneutraal Eiland 2020’ uit gemeente Goeree Overflakkee. 
De proeverij viel bij de aanwezige Kamerleden en bestuurders in de smaak en wij waren blij 
met de goede opkomst en getoonde interesse! Kortom; een energieke kennismaking, met 
veel belangstelling en vragen over en weer. 
 
 
UITVOERING STRATEGISCHE AGENDA 2015 - 2017 
In de Strategische Agenda 2015-2017 worden drie maatschappelijke thema’s 
onderscheiden: Aantrekkelijke platteland, Maatwerk platteland en Samenspel met de stad. 
Deze thema’s zijn met behulp van een uitvoeringsjaarplan vertaald in een aantal 
subthema’s.  
De leden van het Dagelijks Bestuur zijn verantwoordelijk voor elk één thema. Theo Meskers 
was -tot zijn aftreden- verantwoordelijk voor het thema Aantrekkelijk platteland. Dit thema 
is overgenomen door Wim Meulenkamp. Peter Ploegaert is verantwoordelijk voor Maatwerk 
platteland en Jan Engels voor Samenspel met stad. Aan alle thema’s is uitvoering gegeven 
in 2017. Daarvan onderstaand per thema een kort verslag.  
 
Aantrekkelijk platteland 
Ouderen langer thuis laten wonen 
Dit thema speelt steeds urgenter in onze P10 gemeenten. Op de wintersessie van 29 
november 2017 organiseerden we een workshop rondom dit thema. We zijn ingegaan op 
de innovatieve ontwikkelingen en technieken, zoals domotica, die ervoor kunnen zorgen 
dat oudere met afstand tot de lokale voorzieningen toch langer thuis kunnen blijven 
wonen. Vanuit het bedrijfsleven is ingegaan op de (technische) mogelijkheden en 
onmogelijkheden 
 
Digitale bereikbaarheid 
De inspanningen vanuit P10 op dit dossier zijn gericht op twee sporen: 
• Lobby richting Rijk en EU 
• Onderlinge kennisuitwisseling 
De zomersessie is onder meer benut voor de kennisuitwisseling en met betrekking tot de 
lobby zijn we op bezoek geweest bij het ministerie van Economische Zaken, directie 
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telecom. Naar aanleiding daarvan zijn we aangesloten bij het Landelijke kennisnetwerk 
Samen Sneller Internet. Tevens ondersteunen wij het voorstel vanuit het ministerie van 
Economische Zaken richting de EU-commissie om te komen tot een koepel regeling. Deze 
regeling maakt het makkelijker voor lokale overheden om financiële steun te geven aan 
lokale breedband initiatieven. 
 
Maatwerk platteland 
Omgevingswet 
Ook in 2017 is de Omgevingswet een belangrijk thema geweest voor de P10. De P10 heeft 
via deelname aan diverse ambtelijke overlegvormen en bestuurlijke inbreng in onder 
andere de VNG-commissie Ruimte & Wonen haar lobby gevoerd. 
Begin februari heeft de P10 gereageerd op de consultatie Invoeringswet Omgevingswet, Dit 
deden we door de VNG een brief te sturen met de aandachtspunten die zij namens de P10 
kon inbrengen in de consultatie.  
Eind juli heeft toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) 
bekend gemaakt de geplande invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2019 uit te stellen 
voor onbepaalde tijd.  Reden hiervoor is de complexiteit van de ministeriële regelingen en 
de vier Aanvullingswetten. De einddatum van 2029 komt niet in gevaar. Het uitstel betekent 
niet dat alle voorbereidingen nu stil komen te liggen. De P10 is in 2017 blijven participeren 
in het dossier Omgevingswet en heeft in november deelgenomen aan de ambtelijke 
verrijking sessie van het ministerie van BZK over de Nationale Omgevingsvisie.  
Daarnaast is door de P10 ambtelijk deelgenomen aan diverse overleggen van de 
klankbordgroep Grondbeleid/aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet. 
 
Tijdens de zomersessie hebben we de workshop "Bouw je droom" georganiseerd (van 
bekende uitdaging naar onbekende oplossing via Creative Problem Solving). Tijdens de 
wintersessie is input opgehaald van de P10 leden ten aanzien van de verrijkingsrapporten 
van de Nationale Omgevingsvisie. 
 
Herverdeling gemeentefonds 
Vanaf begin het jaar heeft de P10 op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau deelgenomen 
aan diverse bijeenkomsten van het ministerie van BZK over de financiële verhoudingen ter 
voorbereiding op het rapport 'Rekening houden met verschil'.  
In juni heeft het ministerie van BZK het rapport 'Rekening houden met verschil', 'Ruimte 
bieden in de financiële verhoudingen' gepresenteerd. De P10 heeft voor dit rapport haar 
input op bestuurlijk een ambtelijk vlak geleverd. Op 5 juli is een bijeenkomst georganiseerd 
door de stuurgroep Herziening financiële verhoudingen om te spreken over het 
uitgebrachte rapport en de eerste reacties daarop. Namens de P10 was mevrouw Marianne 
Besselink aanwezig om een inleiding te geven vanuit het P10 perspectief, gevolgd door een 
paneldiscussie.  
Het rapport 'Rekening houden met verschil' en het regeerakkoord van Rutte III vormen de 
basis voor nieuwe afspraken op het terrein van de herverdeling van het gemeentefonds. 
Tijdens de wintersessie van de P10 heeft er ambtelijk overleg plaatsgevonden om de 
mogelijkheden voor 2018 te verkennen.  
Tenslotte is door de P10 deelgenomen aan het VNG-congres gemeentefinanciën van 27 
november. 
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Samenspel met de stad 
Om de uitvoering van dit thema verder te brengen is een projectvoorstel aan het Algemeen 
Bestuur voorgelegd, die dit voorstel in hun vergadering van 26 juni hebben goedgekeurd. 
Het project heeft tot doel een breder debat te starten over de relatie, en de meerwaarde van 
een nauwere en gelijkwaardiger samenwerking tussen stad en platteland. Dit debat moet 
uitgaan van de kracht en meerwaarde die het platteland voor de stad betekent en 
andersom. De doelstelling is om: 
1. beter zicht te krijgen op en het benoemen van inhoudelijke kansen en opgaven in de 

wisselwerking tussen stedelijk en landelijk gebied; 
2. het inhoudelijke gesprek over de wisselwerking tussen stedelijk en landelijk gebied te 

starten; 
3. de in de gesprekken naar voren gebrachte kennis inzichtelijk maken voor overige 

geïnteresseerde partijen. 
Het is nadrukkelijk de bedoeling om bovenstaande doelstellingen op te pakken met een 
aantal andere stedelijke en landelijke partijen, zoals de provincies, stedelijke partijen en het 
Rijk. 
 
Op 17 juni is -tijdens het Plattelands Parlement in Bronckhorst- een start gemaakt met het 
project, door middel van een kennisfestival. Er waren vier discussiesessies, waarbij naar 
behoeven aanwezigen van het plattelandsparlement en experts in gesprek zijn gegaan over 
thema’s waarop een waardevolle uitwisseling tussen platteland en stad ontwikkeld kan 
worden. De experts vertegenwoordigden voor zoveel mogelijk een verdeling tussen 
landelijk en stedelijk en werken voor de zes O’s; onderzoek, onderwijs, ondernemers, 
overheid, NGO en overig. 
De belangrijkste thema’s uit deze bijeenkomst zijn:  
1. Ecosysteemdiensten; water en klimaat 
2. Voorraadkast, voedsel, drinkwater, grondstoffen en energie 
3. Economische diversiteit en Technologische innovatie 
4. Groei en krimpdynamiek 
5. Toerisme en (groene) recreatie 
6. Bereikbaarheid en innovatie 
In de inmiddels geplande meet-up op 8 februari 2018 worden deze thema’s in deelsessies 
verder uitgewerkt aan de hand van een SWOT-analyse waarbij de sterke en zwakke punten 
maar ook de kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht.  
 
Het project Kennisfestival Platteland is gestart passend binnen de visie en het jaarplan 
waarin een gelijkwaardige relatie tussen stad en het platteland is benoemd als een van de 
drie kernopgaven. Met de ‘Dialoog stad en platteland’, willen we komen tot opgaven waarin 
de relatie tussen de stad en het platteland kan worden versterkt.  
Hiervoor hebben we de volgende activiteiten doorlopen: 
1. We stelden een inhoudelijke discussienota op door middel van een literatuurstudie en 

voerden gesprekken met inhoudelijk deskundigen. 
2. We organiseerden een denktanksessie met als resultaat een zestal primaire thema’s: 

• Klimaatadaptatie en water 
• Energie en voedsel 
• Groei- en krimpdynamiek 
• Toerisme en (groene) recreatie 
• Bereikbaarheid en innovatie 
• Economische diversiteit en technologische innovatie 



JAARVERSLAG | 2017 

3. Het organiseren van de meet-up “Dialoog tussen platteland en stad” waar gezamenlijke 
ideeën worden uitgewisseld over hoe de relatie tussen landelijke en stedelijke gebieden 
versterkt kan worden.  Partners voor deze meet-up zijn: 
• Ministerie BZK 
• Ministerie I&M 
• BNG Bank 
• De gemeente Amsterdam 

Met een inhoudelijke bijdrage van o.a. 
• De VNG 
• De K6 (krimpgebieden) 
• De Renaissance van het Platteland 

 
 
CONSULTATIES 
In het kader van de internetconsultatie over het Wetsvoorstel lnterimwet vee-dichte 
gebieden heeft de P10 een reactie gegeven. 
Ook hebben wij een reactie gegeven inzake de consultatieronde invoeringswet 
Omgevingswet. 
Tot slot hebben wij een reactie verstuurd inzake de gevolgen van de Brexit enquête EU 
Comité van de Regio's. 
 
 
UITNODIGINGEN AAN DE P10 
De P10 is zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau zeer actief. Met enige regelmaat 
wordt de P10 uitgenodigd voor overleggen. Of we worden om input gevraagd door 
ministeries, belangenorganisaties (zoals de VNG) en netwerkpartners. We laten ons dan 
door leden van het Algemeen Bestuur en ambtenaren vertegenwoordigen. In een 
eerstvolgende vergadering en/of in de nieuwsbrief geven de deelnemers een 
terugkoppeling van hun bijdrage.  
 
 
COMMISSIES 
Mede namens de P10 hebben de volgende bestuurders zitting in VNG-commissies: 

1. Mevrouw Patricia Hoytink-Roubos in de commissie Ruimte en Wonen. 
2. Mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel en de heer Rob Jonkman in de commissie Europa 

en internationaal. 
3. De heer Wietze Kooistra in de subcommissie Jeugd. 

 
 
ZOMER- EN WINTERSESSIE 
De P10 organiseert ieder jaar een zomersessie en wintersessie. Naast de vergaderingen van 
het Algemeen Bestuur vinden er ook ambtelijke bijeenkomsten plaats. Daar worden kennis 
en ervaringen met elkaar gedeeld. 
 
Zomersessie 
Tijdens de zomersessie op 28 juni was de P10 te gast in de Limburgse gemeente Peel en 
Maas. Er waren parallelsessies; een sessie voor gemeentesecretarissen, één over de 
omgevingswet en één over nieuw besturen. 
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Tijdens de lunch bij Ringoven in Panningen luisterden de aanwezigen naar een presentatie 
over de Ringoven en maatschappelijk ondernemen. De Ringoven is een ontmoetingsplaats 
die horeca, ontspanning, werk, zorg en leren verbindt en maatschappelijke- en 
buurtfuncties laat samenkomen.  
In het ‘modernste kasteel van Nederland’, Kasteel De Keverberg, werd aansluitend een 
presentatie gegeven over zelfsturing in de praktijk. Er namen ongeveer 70 personen deel 
aan deze zomersessie. 
 
Wintersessie 
Gastgever voor de wintersessie was de gemeente Hollands Kroon. Op het programma de 
vergadering van het Algemeen Bestuur en sessie voor de gemeentesecretarissen, maar ook 
workshops over Citydeal en villagedeal, Domotica en het platteland, gemeentefinanciën en 
de Omgevingswet.  
Aansluitend vond de uitreiking van de Henk Aalderink-prijs plaats. In de middag bezocht 
het gezelschap bedrijventerrein Agriport voor een bezoek aan de kassen van 
glastuinbouwer Barendse. In deze kassen verbouwt Barendse -op duurzame en 
milieuvriendelijke manier- paprika’s en snoeptomaatjes. Naast een presentatie van het 
bedrijf werd ook een presentatie gegeven over het gebruik van thermische energie in dit 
bedrijf en andere bedrijven op het bedrijventerrein. Er namen ongeveer 65 personen deel 
aan deze wintersessie.   
 
 
HENK AALDERINK-PRIJS 
De Henk Aalderink-prijs werd dit jaar tijdens de wintersessie in gemeente Hollands Kroon 
uitgereikt. De prijs heeft als doel om aan heel Nederland te laten zien dat het platteland 
leeft en bruist van de energie. Dat het er spannend en vernieuwend is en dat het geloof 
heeft in de toekomst. 
 
Inzendingen 
De P10 ontving dit jaar acht inzendingen uit heel Nederland. Een onafhankelijke jury 
beoordeelde de initiatieven. De jury bestond uit de heer Hans Simons (oud-staatssecretaris), 
mevrouw Bettina Bock (Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-
Nederland) en mevrouw Grietje Rooks van het project Wijnjewoude Energie Neutraal, die in 
2016 de prijs ontving.  
Genomineerden voor de prijs waren: Oktobermaand-Kindermaand uit Gieten, Naoberschap 
uit Witteveen en De Huiskamer uit Gasselternijveen. 
 
Winnaar 
Het project Naoberschap Witteveen is door de jury uitgeroepen tot winnaar. Jurylid 
mevrouw Grietje Rooks en voorzitter Ellen Van Selm reikten de prijs gezamenlijk uit op 29 
november. 
“Een prachtig en krachtig project”, aldus de jury. Die roemt dit project vanwege de 
vindingrijkheid en het vermogen om burger, overheid en ondernemers van alle leeftijden te 
binden. “Het is erg knap om gezamenlijk zo’n duidelijke visie op de toekomst te hebben én 
daar ook met elkaar voor te gaan”. 
Zo zorgden de inwoners van Witteveen dat de basisschool behouden bleef, realiseerden zij 
een Multi-Functioneel Centrum en toverden ze het oude schoolplein om tot een bruisend 
dorpsplein. De voetbalclub te klein om mee te doen met de competitie? Dan trainen en 
spelen ze samen met de club uit een naburig dorp. 
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Dat is niet alles. Witteveen blijft mooie initiatieven opleveren. Bijvoorbeeld met het project 
Naoberkracht waarmee het dorp inzet op talenten in de gemeenschap. Alle inwoners van 
18 jaar en ouder worden door twee vrijwilligers bezocht en gevraagd welke talenten zij 
willen inzetten voor het dorp. Het is een groot succes. Inmiddels worden er hulpmiddelen 
aangeboden en voorziet Naoberkracht in huisbezoeken, gymnastiek voor senioren, 
reparaties, wandel-maatjes, een dorpsbibliotheek en een vervoersservice. Het doel: iedereen 
in Witteveen moet er -zolang hij of zij dat wil- kunnen blijven wonen. 
 
De prijs 
De Henk Aalderink-prijs is vernoemd naar de overleden oprichter van de P10, Henk 
Aalderink. Op zijn initiatief bundelden de grootste plattelandsgemeenten binnen de P10 
hun krachten om zo een stevig plattelandsgeluid te kunnen laten horen in Den Haag. De 
prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.500 euro, een plaquette en persaandacht.  
 
 
COMMUNICATIE  
In 2017 bouwden we verder aan de professionalisering van onze communicatie. Zo 
ontwierpen we een mooi pamflet, schreven we begrijpelijke een aansprekende teksten, 
updateten we de website en lieten we het bestaande logo opfrissen.  

 
 
Uitingen 
Ook gaven we in 2017 drie nieuwsbrieven uit. Dat deden we -digitaal via mailchimp- in juni, 
september en december. We verstuurden diverse persberichten, onder meer over ons 
aanbod aan de Tweede Kamer (het lobbydocument), over de ontmoeting met de Tweede 
Kamerleden tijdens de proeverij in Den Haag, als reactie op het regeerakkoord en over het 
uitschrijven de Henk Aalderink-prijs en het bekend maken van de winnaar. 
 

 
 
Middelen 
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Voor mensen die onbekend zijn met de P10 lieten we een korte en aansprekende 
animatiefilm maken. Die film laat kijkers in 2,5 minuut kennismaken met de P10. Deze is bij 
verschillende gelegenheden vertoond en te bekijken via 
de website.  
We startten een Facebookpagina en voerden via dit 
kanaal een online-campagne om onder meer actief 
aandacht te genereren voor de Henk Aalderink-prijs.  
 
Strategie  
Aansluitend op de nieuwe Strategische Agenda 2018-
2022 schreven we eind 2017 de eerste contouren van de 
Communicatiestrategie. Deze verwachten we begin 2018 
vast te stellen. De uit de communicatiestrategie 
voortvloeiende acties worden onderdeel van de 
uitvoeringsagenda.  
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CONTACT 
Postbus 10.000 
9244 ZP Beetsterzwaag 
Telefoon 0512 386 222 
E-mail  p10@opsterland.nl 
Webadres www.p-10.nl 
 


