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WINTERSESSIE
 Leefbaar klimaat op het platteland

uitnodiging27 NOVEMBER / 09.00 - 17.00 UUR / APENHEUL 



KOMT U NAAR ONZE WINTERSESSIE?

Wonen, werken en recreëren, dat kan allemaal op ons platteland. We 
staan er ook voor mooie uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, 
het klimaat en de energietransitie. Tijdens de Wintersessie hebben we 
hier alle aandacht voor. Komt u op 27 november ook? 

Op het programma staan verschillende onderdelen waar u aan deel kunt 
nemen. Zo organiseren we een kennistafel, een college en gaan we graag 
met u in discussie over de actuele thema’s. We maken ook een start met 
de invulling van de Agenda Platteland. Verspreid door het programma zijn 
er vijf workshops, die aansluiten bij het Vijfpuntenplan van de P10. Dit plan 
stelden we in 2018 op naar aanleiding van het onderzoek naar Leefbaar-
heidsinitiatieven dat de Universiteit van Wageningen in opdracht van de 
P10 uitvoerde. Aan het eind van de dag formuleren we alvast wat we als 
P10 willen meegeven aan het nieuwe kabinet.

Met een gevulde agenda, inspiratie op deze actuele en uitdagende thema’s 
-en ook een lekkere lunch en borrel na afloop- gaat u goed ‘gevoed’ weer 
naar huis. Bovendien is het een van de momenten om vakgenoten en 
collega’s uit alle windstreken te treffen. 

We zien u graag op woensdag 27 november in de Apenheul,  
de meest duurzame congreslocatie van Nederland.

Ellen van Selm
Voorzitter P10 & burgemeester Opsterland

LOCATIE & PARKEREN

Apenheul - congreslocatie De St@art
J.C. Wilslaan 21
7313 HK Apeldoorn

U parkeert uw auto op de parkeerplaats tegenover de ingang van Park 
Berg & Bos/Apenheul. Vanaf de parkeerplaats steekt u de straat over en 
volgt u het pad rechts langs de grote vijver, in de richting van Apenheul 
en congreslocatie De St@art. Na zo’n 5-10 minuten vindt u aan uw 
rechterhand De St@art.
Komt u met het openbaar vervoer naar Amersfoort? Dan reist u vanaf 
station Apeldoorn met lijn 2 in ruim 10 minuten naar bushalte Apenheul.

AANMELDEN
We horen graag of u aanwezig kunt zijn en naar welke workshops  
uw voorkeur uitgaat. Dit laat u ons weten door het online aanmeld-
formulier in te vullen. Daar kunt u ook aanvullende opmerkingen 
zoals dieetwensen op kwijt. 
Heeft u voorafgaand vragen over de Wintersessie, dan neemt u 
contact op met Kim Walstra via p10@opsterland.nl of 0512 386 557.

meld je hier aan 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWVbVe523eXmQeEf5MtpwCaJOXgds8xeUl0LxHQycl04JviA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWVbVe523eXmQeEf5MtpwCaJOXgds8xeUl0LxHQycl04JviA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWVbVe523eXmQeEf5MtpwCaJOXgds8xeUl0LxHQycl04JviA/viewform?usp=sf_link
nienkeripperda
Markering



WWW.P-10.NL
P10 is het netwerk van grote platte landsgemeenten die samen kennis uitwisselen en 

 gedeelde belangen onder de  aandacht brengen waar dat nodig is.

PROGRAMMA

09.30 Welkom & korte inleiding op het thema

OCHTENDPROGRAMMA
10.00 Vergadering voor de leden van het Algemeen Bestuur
10.00 Kennistafel Duurzame landbouw
  Duurzame landbouw staat niet op de agenda van de P10 maar is een 

belangrijke bedrijfstak in de P10-gemeenten. De visie ‘Landbouw, natuur 
en voedsel: waardevol en verbonden’ van het ministerie van LNV schets 
een toekomstbeeld van kringlooplandbouw. Met behulp van deze 
kennistafel onderzoeken we of en wat we als P10 kunnen en willen met 
het thema kringlooplandbouw.

10.00  Workshop 1 - Kracht van de samenleving benutten en enthousiasmeren
  In deze sessie maken we gezamenlijk een actieplan waarmee  

we de creativiteit, inventiviteit, organisatievermogen en de kracht van 
dorpen zo goed mogelijk benutten. We zoeken  antwoord op de vraag: 
wat moet je als gemeente doen en  laten om de kracht van de samen-
leving te versterken?

LUNCH
12.00  Lunch
12.00  Vergadering voor de gemeentesecretarissen, inclusief lunch 

HENK AALDERINK-PRIJS
13.00 Presentatie van Jos Vranken van NBTC Holland Marketing
13.30 Uitreiking Henk Aalderink-prijs

MIDDAGPROGRAMMA
14.00  Workshop 2 - Kennis vergaren en delen 

Inspiratiesessie met sprekende voorbeelden. Bijvoorbeeld een aantal 
initiatieven uit het onderzoek naar Leefbaarheidsinitiatieven. Vraag is 
ook hoe we goede voorbeelden en ervaringen toegankelijk maken

14.00  Workshop 3 - Omgevingswet: ontwikkelen en leren 
Een college over de mogelijkheden die de Omgevingswet ons biedt. We 
verkennen de nodige aanpak, inventariseren voorbeelden en knelpunten. 

14.00  Workshop 4 - Stimuleren en belonen van bijdragen van dorpen aan 
grote opgaven 
We staan stil bij de klimaatwet en de energietransitie en  verkennen wat 
er nodig is om kleinschalige initiatieven tot  wasdom te brengen.  

14.00  Workshop 5 - Samenwerking met het maatschappelijke veld 
Hoe voeren we het gesprek met andere minder voor de hand liggende 
partijen en met welke partijen willen we dit gesprek voeren. Ook 
denken we na over nieuwe verdien- en waarderingsmodellen. 

INPUT VERKIEZINGSPROGRAMMA’S
15.00 Wat willen we meegeven aan nieuw kabinet?
  In 2021 zijn er weer landelijke verkiezingen. De politieke partijen beginnen 

daarom in deze periode met het opstellen van de verkiezingsprogramma’s. 
Wat willen wij als P10-netwerk meegeven voor die programma’s? In een 
plenaire discussie gaan wij hier verder op in waarbij natuurlijk ook geput 
kan worden uit de workshops van deze dag

AFSLUITING
16.00 Borrelen en netwerken

http://www.p-10.nl



