De P10 is het samenwerkingsverband van
grote plattelandsgemeenten. We delen
kennis en trekken gezamenlijk op om de
gedeelde belangen onder de aandacht te
brengen.
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VOORZITTER DAGELIJKS BESTUUR
De voorzitter vormt samen met vier leden het
Dagelijks Bestuur (DB) en is ook voorzitter van het
Algemeen Bestuur (AB). De leden van het Dagelijks
Bestuur zijn alle vier verantwoordelijk voor een een
eigen programma of onderdeel waarin de P10
gezamenlijk optrekt.

AANTREKKELIJK PLATTELAND
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Om goed te wonen, werken en recreëren in
gemeenten met relatief weinig inwoners en een
grote oppervlakte is het nodig dat het platteland
een aantrekkelijke regio blijft voor inwoners,
bedrijven en toeristen. Bereikbaarheid zowel fysiek
als digitaal is van het grootste belang.
Ondersteuning | NTB

MAATWERK PLATTELAND
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Voor de P10 is het cruciaal dat in financiële en
wettelijke regelingen ruimte is voor maatwerk voor
gemeenten met relatief weinig inwoners en een
grote oppervlakte. De uitgestrektheid en het
ontbreken van een stedelijke kern zorgen ervoor
dat maatschappelijke vraagstukken een grotere
impact hebben dan in een gemiddelde
plattelandsgemeente.
Ondersteuning | Wouter Kuijper

SAMENSPEL MET DE STAD
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Platteland en stad vullen elkaar op vele gebieden
aan. We willen met elkaar in gesprek om op basis
van gelijkwaardigheid samen te werken. Het
platteland kan de drager zijn voor nieuwe
economische ontwikkelingen, productie van
voedsel in de regio, het opwekken van duurzame
energie en klimaatadaptatie.
Ondersteuning | Petro Kuijpers

Jack
Werkman
DB LID
SLUIS

ACTUELE ZAKEN
Regelmatig zijn er interessante onderwerpen waar
de P10 een bijdrage aan kan leveren. Actuele
thema's in 2018 zijn de regio enveloppe,
ondermijning en natuurlijk Europa.
Ondersteuning | Danielle de Clerck

ONDERSTEUNING
Een kerngroep, verschillende adviseurs, medewerkers en een secretariaat
ondersteunen het bestuur van de P10.
Koen van Veen is voorzitter van de Kerngroep. Ilse Blaauw is verantwoordelijk
voor de algehele coördinatie, Lydia van Santen is strategisch adviseur en
Nienke Ripperda is adviseur communicatie voor de P10.

P10 | Berkelland, Schouwen-Duiveland, Opsterland, Westerveld, BorgerOdoorn, Hof van Twente, Hollands-Kroon, Ooststellingwerf, Peel en Maas,
Sluis, Hulst, Aa en Hunze, Tynaarlo, Bronckhorst, Medemblik, Goeree
Overflakkee en Midden-Drenthe
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