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P10
de stem van

het platteland

De P watte? Voor wie het netwerk van inmiddels
21 grote plattelandsgemeenten nog niet kent, verklaart
voorzitter Ellen van Selm – tevens burgemeester van Opsterland –
de P10 in tien punten.

JOSÉ HULSING

P1
OPRICHTING

,,Onder het motto ‘het platteland is niet
zielig, maar er mag wel wat meer aandacht
voor komen’ belde de toenmalige burge-
meester van de Gelderse gemeente Bronck-
horst begin 2008 een aantal burgemeesters
van grote plattelandsgemeenten. Henk
Aalderink wilde zijn collega’s warm maken
voor de oprichting van een samenwer-
kingsverband, een netwerk om samen in
op te trekken. Ze hapten lang niet allemaal.
We zijn met tien gemeenten begonnen, in
Friesland stapte naast Opsterland ook
Ooststellingwerf meteen in.’’

,,In het begin was het echt pionieren. De
eerste jaren draaiden vooral om naamsbe-
kendheid, in beeld komen bij de landelijke
politiek. Als in Den Haag het woord platte-
land valt, dat ze dan aan de P10 denken.
Dat ze meteen zeggen: we moeten de P10
erbij betrekken. Dat is ondertussen aardig
gelukt. We worden of genoemd, of betrok-
ken of om een mening gevraagd.’’

P2
21 LEDEN

,,Met de toetreding van het Groningse
Westerkwartier hebben we sinds dit jaar 21
leden en staan we voor ruim 700.000
inwoners. Of we de naam dan niet moeten
veranderen? Ja, dat vraagt ieder nieuw lid.
Dat doen we eerst niet. Onder het mom
van: een tien is het hoogste rapportcijfer
dat je kunt krijgen.’’

P3
TAFELS

,,De P10 spreekt namens het platteland aan
de juiste tafels. In alle commissies van de
VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten,
red.) die er toe doen voor het platteland
hebben wij bestuurders uit onze gemeen-
ten zitten. Ruimte en financiën hebben we
als prioriteit benoemd, maar we zitten ook
in de commissies economie, klimaat en
milieu en zorg, jeugd en onderwijs. We
komen daarnaast op de provinciehuizen,
in Den Haag bij de ministeries en de Twee-

de Kamer en in Brussel om over Europees
beleid te praten.’’

P4
KENNIS DELEN

,,Twee jaar geleden hebben we een social
intranet opgericht waardoor we makkelij-
ker kennis kunnen delen. We wisselen
online beleidsstukken uit en leren van
elkaar. Zo hoeven we als plattelandsge-
meente niet elk steeds opnieuw het wiel uit
te vinden. En we maken zo makkelijker een
vuist. Zo beweerde de directeur van Aedes
(de landelijke branchevereniging van wo-
ningcorporaties) tijdens een debat in Den
Haag dat het platteland heel erg passief is
en gemeenten daar vrijwel nooit een woon-
visie opstellen. Wij konden deze bewering
heel makkelijk en snel checken en binnen
no time hadden wij dit beeld bijgesteld.’’
,,Nu wordt er bijvoorbeeld gesproken over
een nieuw model voor de financiering van
het Gemeentefonds. Hier willen wij met al
onze uitdagingen – meer ruimte om te
onderhouden, grotere afstanden – niet
bekaaid van afkomen. Een mooi en makke-
lijk voorbeeld is de riolering. Het kost ge-
woon veel meer om dat aan te leggen en te
onderhouden in een groot buitengebied.
Dus daar zitten onze financiële specialisten

bovenop. En dat lijkt hard nodig: het platte-
land moet echt beter bedeeld worden.’’

P5
RUIMTE

,,Als lobbyclub en belangenbehartiger on-
derstrepen wij overal het belang van het
platteland. Hier zijn namelijk de oplossin-
gen te vinden voor heel veel vraagstukken,
bijvoorbeeld als het gaat om klimaat, eco-
nomie en energie. Steden met hun proble-
men hebben een vitaal platteland nodig
waar de ruimte is. Ruimte om overtollig
water te bergen bijvoorbeeld. Maar ook
ruimte om te wonen en te ondernemen.
Ruimte voor het opwekken van groene
energie.’’

P6
LEEFBAARHEID

,,Leefbaarheid is een heel belangrijk thema
voor de P10. Ons eerste doel is om die op
peil te houden op het platteland. Dus daar-
om is in de landelijke discussie over het
vereenvoudigen van de regels voor het
financieren van voortgezet onderwijs al
onze aandacht voor de zogenoemde ‘laatste
school’. Hoe voorkomen we dat door de
krimp de laatste school in een gebied weg-
valt, waardoor leerlingen, onze kinderen op
het platteland, onverantwoord lang moeten
reizen. Dit speelt nu met name in Zeeuws-
Vlaanderen. Maar wij komen hier als P10
gezamenlijk voor op.’’

P7
SNEL INTERNET

,,Natuurlijk is het belangrijk dat er in Den
Haag veel aandacht is voor de komst van
5G (vijfde generatie mobiele netwerk, red.)
en hoe we ons kunnen beschermen tegen
cyberaanvallen. Maar bedenk dat er op het
platteland nog niet eens overal snel en
goed functionerend internet is. In Kreiler-
oord (een Noord-Hollands dorpje in P10-
gemeente Hollands Kroon, red.) is vorig jaar
pas een eerste G3-mast geplaatst. Daar
hadden ze nog helemaal niets.
,,Er zijn kinderen op het platteland die voor

het mailen van een werkstuk naar de leraar
naar de dichtstbijzijnde McDonald’s moe-
ten fietsen waar wel goed werkende wifi is.
De P10 zegt: internet is een nutsvoorzie-
ning. En als we overgaan op nieuwe breed-
banddekking willen wij een garantiemodel
voor lokale glasvezelinitiatieven op het
platteland, met veel plekken waar grote
aanbieders geen brood in zien. Bij de vei-
ling van de kavels voor 5G, later dit jaar,
pleiten wij voor een koppeling van stad en
platteland. Dus een aanbieder in de stad
krijgt er automatisch een stuk platteland
bij.’’

P8
AUTO DELEN

,,Wij willen het elektrisch autodelen bevor-
deren en hebben als P10 met ruim dertig
andere partijen onze handtekening gezet
onder afspraken met het ministerie van
Milieu en Wonen, die moeten resulteren in
100.000 deelauto’s in 2021 met minimaal
700.00 gebruikers. Dat auto delen de toe-
komst heeft, is zeker – ook op het platte-
land, waar weliswaar nog genoeg ruimte en
schone lucht is, maar waar bereikbaarheid
wel een probleem is. Nu zoeken we samen
naar een model dat het beste zou kunnen
werken. Hollands Kroon investeert in ne-
gentien mobipunten, waar mensen auto’s
kunnen delen, maar ook fietsen of steps, en
bijvoorbeeld ook hun boodschappen en
postpakketten af kunnen halen. Als dit
straks goed werkt, kunnen we hier allemaal
een voorbeeld aan nemen.’’

P9
ASBEST

,,Asbest is een belangrijk punt op het platte-
land. Overal staan enorme schuren met dit
spul op de daken. Daar moeten we vanaf.
Een wet met een verbod op asbesthouden-
de dakbedekking is vorig jaar uitgesteld
door de Eerste Kamer. Veel fracties hadden
zorgen over de termijn waarvoor eigenaren
werden gesteld; 31 december 2024. Zo’n
datum helpt ons juist heel erg. Zie het als
een kans, zeggen wij: asbest eraf, zonnepa-
nelen erop. Wij zijn als P10 nauw betrokken
bij de aanpassing van de tekst. Het is be-
langrijk dat er een datum in de wet blijft
staan, als stok achter de deur.’’

P10
PARELS

,,We hebben de Henk Aalderink-prijs, ver-
noemd naar de oprichter die in 2015 over-
leed, in het leven geroepen – en al een paar
keer uitgereikt aan bijzondere dorpsinitia-
tieven. Om Nederland te laten zien dat het
platteland prachtig is, dat hier heel veel
mooie dingen gebeuren. De P10 heeft laten
onderzoeken hoe het komt dat initiatieven
in dorpen zo succesvol zijn. Het blijkt dat
dorpelingen zich veel meer eigenaar voelen
van hun leefomgeving. Ze voelen zich dus
persoonlijk verantwoordelijk voor bijvoor-
beeld het dorpshuis, een energie-coöperatie
of de maandelijkse vlooienmarkt. Deze
projecten willen wij onder de aandacht
brengen. Niet als plattelandsfolklore, maar
als initiatieven waar anderen een voorbeeld
aan kunnen nemen.’’
,,Vorig jaar won kunstroute Open Stal in
Oldeberkoop de Henk-Aalderink-prijs. Dit
jaarlijks terugkerend initiatief, dat al heel
lang bestaat, mag zich een jaar lang de
mooiste Parel van het Platteland noemen.
Uit de andere inzendingen in 2019 koos een
jury twintig parels, waar wij als P10 een
boekje met een routekaart van uitbrachten
om het platteland als toeristisch gebied
aantrekkelijker te maken. We nemen hier-
mee een voorschot op het themajaar van
het NBTC (Nederlands Bureau voor Toeris-
me & Congressen, red.) in 2021: Ode aan het
Nederlandse Landschap. Dan moet het wat
ons betreft niet alleen gaan over de koe in
de wei en de molens, maar ook over wat
mensen voor moois doen, wat ze tot stand
brengen.’’

HET BLIJKT
DAT DORPELINGEN
ZICH VEEL MEER
EIGENAAR
VOELEN VAN

HUN LEEFOMGEVING

De bij de P10
aangesloten
gemeenten zijn:
Berkelland

Schouwen-Duiveland

Opsterland

Westerveld

Borger-Odoorn

Hof van Twente

Hollands-Kroon

Ooststellingwerf

Peel en Maas

Sluis

Hulst

Aa en Hunze

Bronckhorst

Medemblik

Goeree Overflakkee

Midden-Drenthe

De Fryske Marren

Het Hogeland

Twenterand

Horst aan de Maas
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