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VOORWOORD 
 
Er gaat niets boven de P10 | Wij plattelanders laten zien wat we waard zijn door de dingen 
die we doen. In dit jaarverslag leest u wat we als P10 allemaal deden in ons jubileumjaar 
2018. Waar en met wie we aan tafel zaten, waar we aan werkten, wat we organiseerden, wat 
we van elkaar leerden en wat we op de agenda hebben gezet, bij onszelf, in Den Haag en in 
Brussel.  
‘Er gaat niets boven de P10.’ Met die woorden sloot ik mijn jubileumrede tijdens onze 
Zomersessie af. Een tien is het hoogst haalbare, ik ben trots op dat cijfer in onze naam.  
Trots ben ik ook op wat we in de tien jaar van ons bestaan hebben bereikt. 2018 was daarin 
een waardevol jaar. Onze samenwerking en de resultaten die we bereiken stemmen mij 
bijzonder optimistisch voor de toekomst. Ik verzeker u dat we ons met dezelfde daadkracht 
en inzet blijven inzetten voor een vitaal en leefbaar platteland. Samen met onze 
netwerkpartners en inwoners natuurlijk! 
 
Ellen van Selm 
Voorzitter P10 en burgemeester Opsterland 
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 1 INLEIDING 
 
Het was het jaar waarin we 10 jaar bestonden: 2018. We vierden ons jubileum met diverse 
activiteiten, boekten mooie resultaten, deelden in waardevolle initiatieven en we 
vernieuwden.  
 
Het jubileumjaar sloten we af met de resultaten van het onderzoek 
‘Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland’ dat de Wageningen University & Research in 
opdracht van ons uitvoerde. De uitkomsten waren voor ons aanleiding om een 
Vijfpuntenplan op te stellen, een actieplan waar we het komende jaar mee aan slag gaan en 
dat als onze bijdrage gezien kan worden aan een Agenda Platteland. Want die is nodig, 
zagen we. We riepen het Rijk op om werk te maken van deze Agenda Platteland en boden 
daarbij onze bijdrage, kennis en ruimte aan.  
 
Het was ook een jaar van vernieuwing. Door de gemeenteraadsverkiezingen ontstonden er 
in het Dagelijks Bestuur vier vacatures en er namen 7 nieuwe bestuurders zitting in het 
Algemeen Bestuur. Ook de commissies en het bestuur van de VNG zijn door de 
bestuurswisselingen van nieuwe leden voorzien. Doordat we P10-ers op belangrijke zetels 
hebben, kunnen we het platteland daar nu goed vertegenwoordigen.  
  
Vier plattelandsgemeenten lieten weten toe te willen treden tot de P10 en met een aantal 
van hen hebben we al kennisgemaakt. De gemeente Tynaarlo besloot afscheid te nemen 
van ons netwerk en is vanaf 2019 niet langer lid.  
  
In 2018 zetten we in op de versterking van ons netwerk. Intern met de lancering van het 
Platform, extern door in beeld te komen als gesprekspartner bij diverse partijen, zoals 
LNV en BIZA. Onze oproep voor een Agenda Platteland droeg hier zeker aan bij. Ons uiterlijk 
versterkten we met een nieuwe stevige huisstijl.  
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2 ORGANISATIE P10 
 
Bestuur 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart veroorzaakten een aantal bestuurlijke 
veranderingen. In het Dagelijks Bestuur namen we afscheid van Jan Engels (gemeente 
Bronckhorst), Peter Ploegaert (gemeente Sluis) en Wim Meulenkamp (gemeente Hof van 
Twente). De vacatures die ontstonden zijn, na een verkiezing het Algemeen Bestuur, 
ingevuld door: Jack Werkman (gemeente Sluis), Paul Sanders (gemeente Peel en Maas), 
Theo Meskers (gemeente Hollands Kroon) en Harry Scholten (gemeente Hof van Twente).  
In het Algemeen Bestuur namen we van 7 leden afscheid en heetten we 7 welkom. 
 

 
Foto 1: Wim Meulenkamp (Hof van Twente) ontvangt het P10’tje en neemt afscheid als DB-lid. Foto 2: van links 
naar rechts: Jack Werkman, Harry Scholten, Ellen van Selm, Theo Meskers en Paul Sanders, de nieuwe leden van 
het Dagelijks Bestuur. Foto 3: vergadering van het Algemeen Bestuur in gemeente Bronckhorst. 
 
Portefeuilles 
Met de aanstelling van een vierde lid in het Dagelijks Bestuur creëerden we ruimte voor een 
vierde programmalijn: Sociaal Platteland. We werkten al aan Aantrekkelijk 
Platteland, Maatwerk Platteland en Samenspel met de Stad. De toevoeging was nodig 
omdat juist op het platteland lange afstanden, vergrijzing en de veranderende 
bevolkingssamenstelling invloed hebben op de toegang tot zorg en onderwijs. Van huisarts 
tot fysiotherapeut, van huishoudelijke hulp tot jeugdzorg, van basis- en voortgezet 
onderwijs tot middelbaar en hoger onderwijs. We maken ons sterk voor de toegang tot 
deze voorzieningen. In samenhang met de transities in het sociaal domein werken we in 
2019, onder leiding van DB-lid Jack Werkman (gemeente Sluis), een concrete agenda 
uit voor deze nieuwe programmalijn. 
  
De portefeuilles in het Dagelijks Bestuur zijn als volgt verdeeld: 
- Algemene zaken en actuele thema’s - Ellen van Selm (voorzitter) 
- Aantrekkelijk Platteland - Theo Meskers (lid) 
- Maatwerk Platteland - Harry Scholten (lid) 
- Samenspel met Stad - Paul Sanders (lid) 
- Sociaal Platteland - Jack Werkman (lid) 
 
> Het organogram (pdf) 
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3 VERGADERINGEN  
 
In 2019 had het Dagelijks Bestuur 7 keer overleg. Het AB vergaderde 3 keer. 
Ook de kerngroep secretarissen had 5 maal overleg. Daarnaast waren er diverse ambtelijke 
overleggen, met de programma coördinatoren onderling, met strategische adviseurs, ten 
behoeve van het onderzoek leefbaarheidsinitiatieven, ter voorbereiding van 
jubileumactiviteiten, in gesprek met VNG, ministeries etc. 
 
 

4 SAMENWERKING  
De P10 werkt als vertegenwoordiger van het platteland graag samen met andere partijen. 
Waar nodig trekken we samen op, delen we onderling kennis of stellen we onze kennis 
beschikbaar. In 2018 leidde dat tot de volgende samenwerkingen: 
 
Ambtelijke vertegenwoordiging VNG 
Ambtelijk is de P10 vertegenwoordigd in: 
- Afstemmingsoverleg WMO en Jeugd 
- Contactgroep grondzaken van de VNG 
- Klankbordgroep herziening financieel domein  
- Klankbordgroep heroverweging financiële verhoudingen  
  
G40 
De samenwerking met de G40 is verder versterkt. Op het gebied van energie en voedsel zijn 
meerdere gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd. 
  
Europa  
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU is van groot belang voor 
plattelandsgemeenten. Via het Comité van de Regio’s en de VNG behartigen we onze 
belangen. Bestuurders van P10-gemeenten zijn lid van het Comité van de Regio’s. Dat 
hebben we kunnen verlengen. In 2018 is tijdens de Open Days in Brussel een lunch 
georganiseerd voor P10-bestuurders (hierover verderop meer).   
  
Denktank K6, Renaissance en P10  
De Denktank is bestuurlijk één keer bij elkaar geweest, de ambtelijke werkgroep twee keer.  
Ellen van Selm (voorzitter P10) heeft gesproken op het congres van de Renaissance van het 
Platteland en de Renaissance is op ons congres geweest. 
 
Interbestuurlijke programma’s 
Leden van de P10 nemen deel aan werkgroepen van de Interbestuurlijke programma’s IBP 
vitaal platteland: 
- IBP democratisch bestuur   
- IBP regionale economie 
- IBP klimaat 
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Versterking positie P10 binnen VNG 
In 2018 hebben we onze positie binnen de VNG versterkt. We zijn nu vertegenwoordigd in 
zowel het bestuur als de relevante commissies. Een overzicht: 
  

VNG orgaan Naam Functie P10 functie 
VNG Bestuur Ellen van Selm burgemeester Opsterland Voorzitter  
  Robert Lievense raadslid Schouwen-

Duiveland 
  

Commissie Economie, 
Klimaat, Energie en 
Milieu 

Paul Hofman wethouder Bronckhorst   

Commissie Ruimte, 
Wonen en Mobiliteit 

Patricia Hoytink-
Roubos 

wethouder Berkelland Lid AB 

  Freek Buijtelaar wethouder Borger-
Odoorn 

Lid AB 

Commissie Zorg, 
Jeugd en Onderwijs 
  

Cees van den Bos wethouder Schouwen-
Duiveland 

  

  Mary van Gent wethouder Hollands 
Kroon 

  

Commissie Europa en 
Internationaal 

Ellen Nauta-van 
Moorsel 

burgemeester Hof van 
Twente 

Lid AB 

  Wilma Delissen-van 
Tongerlo 

burgemeester Peel en 
Maas 

Lid AB 

  Rob Jonkman wethouder Opsterland Werkgroep Europa 
Commissie 
Raadsleden & Griffiers 

Robert Lievense raadslid Schouwen-
Duiveland 

  

EU-achterban overleg Joop Spijkers strategisch adviseur 
Bronckhorst 

Programma 
coördinator 

Commissie Financiën Harry Scholten wethouder Hof van 
Twente 

Lid DB 

  Sylvester ter Wal secretaris Hulst   
Commissie 
Informatiesamenlevin
g 
  

Niek Wind wethouder Borger-
Odoorn 

  

College voor 
arbeidszaken 

Jan Seton Burgemeester Borger-
Odoorn 

Lid AB 
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5 ACTIVITEITEN/WAT DEDEN WE IN 2018 
 
Jubileum 
In 2008 werd de P10 opgericht en lieten we als grote plattelandsgemeenten voor het eerst 
een gezamenlijk geluid horen in Den Haag. Tien jaar later zijn we gesprekspartner voor veel 
onderwerpen en trekken we nog steeds samen op in de lobby voor het platteland. We 
werken in ons netwerk samen en delen kennis.  
Dit jaar vierden we ons 10-jarig bestaan met diverse activiteiten, onder meer met een 
bijzondere invulling van onze Zomer- en Wintersessie en van de Henk Aalderink-prijs. Een 
jubileumcommissie onder leiding van AB-lid Ellen Nauta (gemeente Hof van Twente) 
organiseerde de Zomer- en Wintersessie. 
 
Zomersessie 
De Zomersessie hielden we in de gemeente Bronckhorst. In de middag genoten we van een 
proeverij en muziek. Omdat we ons jubileum vieren, hadden we ook oud-bestuurders 
uitgenodigd. Ellen van Selm sprak haar jubileumrede uit. 
  
Impressie van de zomersessie 
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Wintersessie 
Eind november ontving de VNG ons in Den Haag voor onze jaarlijkse Wintersessie. 
Onderdeel daarvan was het symposium P10 in beeld. Daar presenteerden we de 
uitkomsten van het onderzoek ‘Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland’, dat de we uit 
liet voeren door de Wageningen University & Research vanwege ons 10-jarig bestaan. 
Hierover leest u verderop meer.  
 
Impressie van de wintersessie 
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Bijzondere jubileuminvulling Henk Aalderink-prijs 

 
We daagden fotografen uit te laten zien hoe levendig en bruisend het platteland is.   
Mede door de uitgebreide aandacht voor onze prijs in de regionale media, ontvingen we in 
totaal 193 inzendingen. Een groot succes! De vakjury - die bestond uit Bettina Bock 
(Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland), Roos 
Glastra (winnaar van de Henk-Aalderinkprijs 2017) en Kees van de Veen (professioneel 
fotograaf en meervoudig winnaar van de Zilveren Camera) - verkoos de foto van Dingena 
Mol tot winnaar. Daarmee won ze € 2.500. De jury koos daarnaast negen foto’s uit die een 
eervolle vermelding ontvingen. Met deze mooiste tien foto’s stelden we een tentoonstelling 
samen. Die reist inmiddels langs de P10-gemeenten en is ook in 2019 nog in een aantal 
gemeentehuizen te bewonderen.  
 
Een overzicht van de genomineerde foto’s 

 
  
Proef het platteland van de P10 in Den Haag 
Net als in 2017 organiseerden we direct na het zomerreces een proeverij in Nieuwspoort, 
Den Haag. Deze bijeenkomst -Back Welcome aan de, voorafgaand op 5 september

en bestuurders. Ellen van Selm  van de VNG, werd goed bezocht door Kamerleden borrel
riep Kamerleden en  P10. Harry Scholten Strategische Agenda van de de introduceerde
een enorme opgave voor  anering;in de aanpak van asbestsbestuurders op koers te houden 

 het platteland, die we niet alleen kunnen doen.  
Omdat de Proeverij ook dit jaar weer een succes was, hebben we besloten deze 
bijeenkomst een vast onderdeel van onze jaarkalender te maken. 
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Bijeenkomst ‘Proef het platteland van de P10’ 
 
Lunchconferentie Brussel Open Days 
Eveneens ter ere van ons 10-jarig bestaan organiseerden we een netwerklunch tijdens 
de Europese Open Days in Brussel. Thema: belangenbehartiging voor het platteland in 
Brussel. Onderwerpen van gesprek waren de ervaringen in de Europese Commissie NAT 
(door Ellen Nauta, Hof van Twente), belangenbehartiging voor Plattelandsgemeenten 
(door Inge Bruijns, VNG) en succesvolle fondswerving (door Eric Caspers, Schouwen-
Duiveland). Met deze goedbezochte netwerklunch hebben we laten zien de belangen van 
grote plattelandsgemeenten in Brussel te behartigen.   
  
Ambtelijke bijeenkomst Ondermijning 

de VNG een bijeenkomst over Ondermijning. Een groot Op 15 november organiseerde 
interessante dag met toegevoegde  leden nam hieraan deel. Het was een-aantal P10

lgens de aanwezigen voor herhaling vatbaar!waarde. Vo  
Ook op het symposium P10 in beeld besteedden we aandacht aan dit thema. Daar spraken 
we over met Karel Schuurman, directeur LIEC. 
  
Workshop Kunst van het lobbyen 
Hoe word je als plattelandsgemeente gehoord in Den Haag en Brussel? Door succesvol te 
lobbyen. Gemeente Hof van Twente organiseerde voor onze leden een interessante middag 
met ervaringsdeskundigen, onder leiding van Hans Verbeek, senior lobbyist bij de Regio 
Twente/Oost Nederland. Toverwoorden voor een gouden lobby: samen optrekken, 
duidelijke doelen formuleren en zelf ook investeren. 
  
Workshop Dag van het omgevingsplan 
Op 4 december verzamelden zo’n veertig P10-collega’s zich bij Hof van Twente in Goor. Daar 
deelde de VNG haar kennis over het omgevingsplan, andere kerninstrumenten, het DSO en 
anders werken. Een zeer energieke en leerzame dag. P10-leden vinden de resultaten en 
presentaties terug op het PlatformP10.  
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6 PUBLICATIES 
 
Online vacaturekrant 
Begin dit jaar riepen we onze leden op te helpen bij de uitvoering van onze 
programmalijnen. We vroegen collega’s: P10 je mee? We kregen een klein aantal reacties op 
de vacaturekrant die we verstuurden. Na de wisseling in het bestuur en de vaststelling van 
de herijkte Strategische Agenda (begin 2019) gaan we verder met de uitwerking van de 
programmalijnen en doen we opnieuw een oproep in het netwerk.  
  
Jubileumrede 
In haar jubileumrede riep voorzitter Ellen van Selm het Rijk op samen een Agenda 
Platteland op te stellen. Van Selm: “De P10 pleit voor een Agenda Platteland, waarin we 
gezamenlijk plannen smeden voor de uitdagingen waar het platteland en de rest van 
Nederland voor staan.” 
De grote oplossingsgerichtheid van het platteland en het zelforganiserend vermogen zijn 
volgens van Selm een bijzondere kwaliteiten.  
Ook een terugblik op behaalde resultaten en een dank aan oprichter Henk Aalderink 
kregen een plek in de jubileumrede van de P10 voorzitter.  
 
Proeverij voor nieuwe bestuurders 
Na de gemeenteraadsverkiezingen verstuurden we een Proeverijbox per post en 
een digtale Proeverij per mail naar alle nieuwe gemeentebestuurders. Daarmee heetten we 
de nieuw aangetreden wethouders en gemeenteraadsleden van harte welkom als lid van 
en deelnemer aan ons netwerk.  
  
Onderzoek & vijfpuntenplan 
Dorpen zijn heel goed in staat om grote projecten aan te pakken die invulling geven aan de 
verduurzaming van ons land. Dit is een van de conclusies van het onderzoek 
‘Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland’ dat Wageningen University & Research in 
opdracht van ons deed. Dat is goed nieuws, want de landelijke energie-, zorg- en andere 
transities gaan uit van actieve betrokkenheid van burgers. Het onderzoek laat ook zien dat 
wet- en regelgeving regelmatig belemmerend werken en dat daardoor de rol van 
gemeenten vaak lastig is. Toch kan er veel, als er voldoende creativiteit is.  
 
Geïnspireerd door de uitkomsten van het onderzoek hebben we het Vijfpuntenplan 
opgesteld. Doel daarvan is de zelfredzaamheid, zelforganisatie en sociale cohesie 
stimuleren en ondersteunen, en waar dat kan belemmeringen wegnemen. We nodigen 
andere overheden, koepelorganisaties en andere organisaties uit om hier samen met ons op 
te koersen en mee aan de slag te gaan. We zien dit plan als onze bijdrage aan de Agenda 
Platteland.  
 
Maarten Schurink (Secretaris Generaal) nam namens minister Ollongren van Binnenlandse 
Zaken de uitkomsten en het Vijfpuntenplan in ontvangst.  
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Nieuwsbrieven 
Jaarlijks versturen we in ieder geval drie nieuwsbrieven om onze P10-collega’s, 
netwerkpartners en andere geïnteresseerden te informeren over onze activiteiten en 
bijdragen. In 2018 hebben 52 mensen zich aangemeld voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief 
heeft daarmee nu in totaal 153 ontvangers.  
In 2018 verstuurden we de drie reguliere nieuwsbrieven: in mei, oktober en december. En in 
maart deelden we -in een extra nieuwsbrief- het Jaarverslag 2017 en onze Strategische 
Agenda.  
Alle nieuwsbrieven publiceren we ook op onze website en delen we via social media.  
  
Persberichten 
Dit jaar verstuurden we zes persberichten naar regionale en landelijke media. De eerste was 
een oproep aan fotografen om foto’s in te zenden in het kader van de Henk Aalderink-prijs. 
In juni, rond de Zomersessie, verstuurden we er drie: over onze nieuwe DB-leden, over onze 
roep om een Agenda Platteland en over de winnende foto van de Henk Aalderink-prijs. 
Onze bijdrage aan de kennistafel over de uitrol van het 5G-netwerk resulteerde ook in een 
persbericht. Aan het eind van het jaar stuurden we ons laatste persbericht, met de 
waardevolle uitkomsten van het onderzoek naar Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland 
en ons Vijfpuntenplan.  
De persberichten zijn terug te lezen op onze website: onder Nieuws & Publicaties www.p-
10.nl.  
  
 

7 VERZOEKEN OM MEDEWERKING  
De P10 staat goed op de kaart en wordt door diverse partijen benadert met verzoeken om 
medewerking of samenwerking. Dit waren er in 2018 ruim 30. De verzoeken komen vaak  
via de VNG, maar ook diverse ministeries (BZK, VWS), IPO, Renaissance van het Platteland,  
Platform 31, CROW en een vaste kamer commissie wisten ons te vinden. Afhankelijk van het 
verzoek is op de volgende manieren vervolg gegeven aan de verzoeken: 
- Als het verzoek past binnen de programmalijnen is het binnen de programmalijn 
opgepakt 
- In een aantal gevallen is nadere verkenning gedaan door de strategisch adviseur van 
Opsterland, met name richting VNG en ministeries 
- Een groot aantal verzoeken is doorgestuurd naar de ambtelijke coördinatoren van de 
leden, met het verzoek om medewerking. 
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8 COMMUNICATIE 
Onder Publicaties heeft u een overzicht kunnen lezen van diverse van onze communicatie-
uitingen. 
  
Netwerk 
Onderdeel van onze communicatiestrategie is het uitbouwen van het netwerk van 
communicatieprofessionals binnen de P10. In het voorjaar organiseerden we een eerste 
werksessie voor hen, waarin we met drie thema’s aan de slag gingen: de gezamenlijkheid, 
het Platform en de lobby. In het najaar organiseerden we een digitale werksessie om de 
punten en opgehaalde input verder uit te diepen. De resultaten verwerken we in het 
werkplan voor 2019.  
Naast het delen van kennis willen we werk in dit communicatienetwerk onderbrengen, 
zodat we de kracht van het netwerk ook voor dit onderdeel inzetten en de kosten voor de 
ingehuurde communicatiekracht beperken.  

Foto 1: Platform P10. Foto 2: communicatieprofessionals werken samen via ZOOM. Foto 3 een van de nieuwsbrieven. 

 

Platform 
Het Platform is een sociaal platform, waar we elkaar kunnen vinden, -heel praktisch- 
kunnen samenwerken en kennis en expertise kunnen delen. Het is in 2018 gelanceerd en 
we breiden het gaandeweg verder uit. Vooral met de hulp 
van communitymanager Maarten van Leeuwen (gemeente Berkelland) maken we daarin 
grote stappen. Nu de portefeuilles opnieuw verdeeld zijn en de eerste stappen zijn gezet 
naar een nieuw uitvoeringsplan, zien de leden van het netwerk meer en meer de 
toegevoegde waarde van dit online kennisplatform. https://platform.p-10.nl 
 
Nieuwe huisstijl 
We ontwikkelden samen met communicatiebureau OPEN een nieuwe huisstijl. We kozen 
voor een stijl die goed aansluit bij waar ons netwerk voor staat en waarin ook ruimte is voor 
onze diversiteit. In 2019 gaan we de nieuwe stijl implementeren.  
  

 
De nieuwe huisstijl in diverse uitingen 
 


