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De P10 telt twintig leden, die kennis
delen en gedeelde belangen breed
onder de aandacht brengen. 
De P10 gaat voor een leefbaar en
aantrekkelijk platteland dat in
samenspel met de stad ruimte biedt
voor oplossingen. 
We vertegenwoordigen bijna
720.000 inwoners en met onze
oppervlaktes beslaan we ruim 16%
van Nederland. 
Veel grondoppervlakte, het ontbreken
van een stedelijke kern en een lage
bevolkingsdichtheid, kenmerken onze
leden. 
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HEEFT  U  AANDACHT  
VOOR  HET  PLATTELAND?

L E E FBAARHE I D

Leefbaarheid, daar zijn we op het platteland druk mee. We lieten daarom de werking
van leefbaarheidsinitiatieven onderzoeken door de universiteit van Wageningen en
stelden op basis daarvan ons eigen Vijfpuntenplan op. Vijf punten waar de P10 aan wil
werken, samen met partners, bestuurders en overheden. 

WAT DE P10 U VRAAGT:
- Stimuleer leefbaarheid: ons platteland is meer dan landschap.
- Garandeer eigenaarschap voor het platteland bij klimaat- en energiediscussie en 
   bij wetgeving.
- Help de Agenda Platteland te ontwikkelen.

U I T RO L  5G

Ook snel internet draagt bij aan een leefbaar platteland, voor de mensen die er wonen,
maar ook voor bedrijven die zich er willen vestigen. De uitrol van een 5G netwerk vindt
de P10 daarom belangrijk, maar er zitten voor plattelandsgemeenten ook haken en
ogen aan.

DAAROM VRAAGT DE P10 U: 
- Wees eenduidig ten aanzien van beleid en verantwoordelijkheden. 
- Stel expertteams beschikbaar om te helpen waar nodig. 
- Zorg voor heldere en eenduidige communicatie.

K L IMAATWET  &  ENERG I E T RANS I T I E

Voor het platteland is het van belang dat er bij het gebied passende initiatieven worden
ontplooid. Maar daar hebben we de hulp van de Kamer wel bij nodig. Met uw
hulp zijn kleinschalige initiatieven voor het opwekken van energie mogelijk en
dat draagt bij aan het draagvlak onder de inwoners. Op dit moment zijn kleine
initiatieven vaak niet mogelijk. Grote (buitenlandse) investeerders maken meer
kansen en daarmee vloeien winsten weg.

DAAROM VRAAGT DE P10 U:
- Aandacht te hebben voor kleinschalige initiatieven. 
- De  elektriciteitswet aan te passen, bijvoorbeeld ten aanzien van de eisen voor 
   leveringszekerheid.

HET  COU L I S S EN LANDSCHAP

Het landschap in het noordoosten van Nederland kenmerkt zich coulissen; kleine
‘kamertjes’ die omzoomd worden door heggen, houtwallen of singels. Deze zijn van
belang voor onder meer de biodiversiteit maar dreigen (door Rijksbeleid) te verdwijnen. 

DAAROM VRAAGT DE P10 U:
- Meer waardering te hebben voor het belang van de landschapselementen (zoals 
   heggen, houtwallen en singels).
- Nader te bekijken of de mogelijkheden die de EU-lidstaten bieden (elementen in de 
   hectarevergoeding opnemen) een uitkomst kunnen zijn voor Nederland. 
- Samen met de P10 de bestaande regels te heroverwegen.

De P10 organiseerde op 3 september
een proeverij voor Kamerleden. We
spraken over leefbaarheid en
vitaliteit, onderwerpen die voor zowel
platteland als stad van belang zijn.
Op deze hand-out treft u een
samenvatting van wat we bespraken
en de vragen die we ook bij u graag
onder de aandacht brengen. De
presentaties die gegeven zijn vindt u
op onze website. Daar treft u ook de
handout met beeldmateriaal over het
verdwijnende coulissenlandschap.
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Ellen van Selm, burgemeester van
Opsterland, is de voorzitter van de
P10 en tevens lid van het bestuur van
de VNG.
E: e.vanselm@opsterland.nl
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