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VOORWOORD 
 
Prachtig, dat is ons platteland. Niet alleen om de uitgestrekte natuur, de ruimte en de rust die het 
kenmerkt, maar vooral door de mensen die er wonen. Het grote zelforganiserend vermogen en de 
oplossingsgerichtheid, dat spreekt mij als voorzitter van de P10 aan. Op het platteland zijn we gewend 
gebruik te maken van ieders talenten. Daardoor kan en doet iedereen (die dat wil) iets. Dat zijn vitale 
dorpen.  
De P10 is een sterk netwerk dat in 2019 verder groeide in ledenaantal.  Dat sterkt ons in onze 
overtuiging en maakt ons trots.  
 
Ellen van Selm 
Voorzitter P10 en burgemeester Opsterland 
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 1 INLEIDING 
 
 
In 2019 groeide de P10. In aantal leden maar ook in de ontwikkeling van onze organisatie. Door de 
sterkere zichtbaarheid zijn we een aantrekkelijker netwerk geworden en willen nieuwe gemeenten 
zich aansluiten. Dat is een mooie ontwikkeling, want daardoor ontstaat massa en weten relevante 
partijen ons snel te vinden. 
 
Maar het riep dit jaar ook de vraag op wat de visie op de toekomst is; wie willen we zijn als P10? In de 
notitie Verder bouwen aan een sterk netwerk gaven we hier antwoord op. Die antwoorden zorgen 
voor rust en de mogelijkheid om gecontroleerd verder te groeien in kwaliteit en kwantiteit. Dat deden 
we volop: in 2019 traden vier nieuwe leden toe en gaven we een vijfde toestemming om toe te treden 
per 2020. Tegen die tijd telt de P10 21 leden.  
 
We groeiden ook in onze trots. We ontmoetten elkaar dit jaar veelvuldig en op prachtige locaties. ‘Mijn 
eiland’ is de slogan van Goeree-Overflakkee en na een bezoek aan de Zomersessie van de P10 omarm 
je deze uitspraak. Het was er prachtig, we waren welkom en werden geïnspireerd op de mooiste 
locaties.  
Later het jaar troffen we elkaar voor de Wintersessie in de St@art, de duurzame congreslocatie van de 
Apenheul waar we met onze leden het Vijfpuntenplan verder uitwerkten.   
 
Tijdens de Wintersessie reikten we de Henk Aalderink-prijs uit aan de mooiste Parel van het 
Platteland. Over trots gesproken: in ons boekje en de routekaart ‘Parels van het Platteland’ zie je de 
diversiteit van ons platteland maar bovenal de trots en energie van de mensen die er wonen en 
samen de meest geweldige ‘parels kweken’.  
 
2019 was dus een jaar van groei: in ledenaantal, in stevigheid en in trots! 
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2 ORGANISATIE P10 
 
Bestuur 
Het bestuur van de P10 wordt gevormd door vijf bestuurders. De voorzitter is Ellen van Selm 
(burgemeester van Opsterland). De leden van het dagelijks bestuur zijn Theo Meskers (wethouder 
Hollands Kroon), Harry Scholten (wethouder Hof van Twente), Paul Sanders (wethouder Peel en Maas) 
en Jack Werkman (wethouder Sluis).  
 
 
Portefeuilles 
Het Dagelijks Bestuur heeft sinds 2019 vier portefeuilles. Dit zijn Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk 
Platteland, Samenspel met de Stad en Sociaal Platteland. Sociaal Platteland is na de 
bestuurswisseling in 2018 toegevoegd. 
 

Aantrekkelijk Platteland 
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.  
 

Maatwerk Platteland 
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.  
 

Samenspel met Stad 
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.  
 

Sociaal Platteland 
De kracht van onze lokale gemeenschappen zit in de zelfredzaamheid en zelforganisatie en toont 
zich in de vele ‘kleinschalige’ initiatieven die het platteland rijk is. Deze initiatieven dragen bij aan het 
behoud van leefbaarheid op het platteland. Lange afstanden, vergrijzing en de veranderende 
bevolkingssamenstelling hebben invloed op de toegang tot zorg en onderwijs. De P10 maakt zich 
sterk voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van en tot deze voorzieningen.  
  
De portefeuilles in het Dagelijks Bestuur zijn als volgt verdeeld: 
- Algemene zaken, Europa 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) 
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Organisatieontwikkeling 
 

Strategische Agenda 2019-2023 
In onze Strategische Agenda leest u welke visie wij -als gezamenlijke P10-gemeenten- hebben en 
waar we ons de komende jaren op richten. Na de bestuurswisseling in 2018 is begin 2019 een herziene 
versie vastgesteld. Deze kent een looptijd van 2019-2023 met als grootste verandering de toevoeging 
van een vierde programmalijn: Sociaal Platteland. U vindt de Strategische Agenda op de website. 
  

Verder bouwen aan een sterk netwerk 
Kenmerkend voor het P10 netwerk is dat we samen meerwaarde creëren in het belang van de 
inwoners van de deelnemende gemeenten. We doen het als P10 met elkaar en de kracht zit in het zelf 
doen. De groei van ons netwerk riep de vraag op: 'wie willen we zijn als P10?'. We schreven hierover de 
notitie ‘Verder bouwen aan een sterk netwerk’. Deze notitie is toegelicht in de Zomersessie en is op 2 
oktober vastgesteld in het Algemeen bestuur. De kern van deze notitie is dat nieuwe leden alleen 
toegelaten worden als zij: 
- een grote oppervlakte (>20.000 ha) en een lage bevolkingsdichtheid kennen (<15.000 inwoners) 
- veel kleine kernen (>10) hebben maar geen dragende kern 
- bestuurlijke en ambtelijke inzet leveren aan het netwerk 
 

Uitbreiding ledenaantal 
In maart sloten vier nieuwe leden zich aan bij de P10. We maakten tijdens de vergadering van het 
Algemeen Bestuur kennis met de gemeenten Horst aan de Maas, Twenterand, De Fryske Marren en 
Het Hogeland. Later dit jaar besloot het Algemeen Bestuur de gemeente Westerkwartier toe te laten. 
De P10 telt daarmee 21 leden. Met meer leden kunnen we de toekomstige uitdagingen van het 
platteland beter aan en wordt onze stem steeds duidelijker. 
 

Aanstelling Strategisch Adviseur 
In 2019 is Lydia van Santen voor twee dagen per week aangesteld als Strategisch Adviseur voor de P10.  
Haar taken bestaan uit het ondersteunen van het Dagelijks Bestuur en de voorzitter, de aansturing van 
het ambtelijk netwerk en de vertegenwoordiging van de P10 in verschillende overlegvormen.  
 

Wijzingen 
P10 secretaris Koen van Veen nam in 2019 afscheid als gemeentesecretaris bij de gemeente 
Opsterland. Zijn functie binnen de P10 wordt waargenomen door Martin Broers, gemeentesecretaris 
van Berkelland. Marjan van der Weij is in september begonnen als gemeentesecretaris bij Opsterland. 
In 2020 neemt zij de taken van Martin Broers over.  
Tijdens de Wintersessie nam Ilse Blaauw na drie jaar afscheid van de P10 als coördinator van de P10. 
Zij wordt opgevolgd door Kim Walstra van de gemeente Opsterland.  
Communitymanager Maarten van Leeuwen is begonnen aan een nieuwe baan en daarom niet langer 
actief voor de P10.  
Wethouder Patricia Hoytink-Roubos nam afscheid als lid van het Algemeen Bestuur. 
Wilma Delissen, burgemeester van Peel en Maas, is toegetreden tot de raad van Europa. Daarom 
wordt zij in het Algemeen Bestuur van de P10 opgevolgd door Anget Mestrom, wethouder van Peel en 
Maas. 
 
 
Vergaderingen 
In 2019 had het Dagelijks Bestuur 5 keer overleg. Het AB vergaderde 4 keer. 
Ook de kerngroep secretarissen had 5 maal overleg. Daarnaast waren er diverse ambtelijke 
overleggen, met de programmacoördinatoren onderling, met strategisch adviseurs, ten behoeve van 
de zomersessie, ter voorbereiding van bijeenkomsten en activiteiten, in gesprek met VNG, ministeries. 
Denk bijvoorbeeld aan de werkgroep Europa die een aantal keren bij elkaar is geweest, evenals de 
werkgroep omgevingswet en de werkgroep duurzame energie. 
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3 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 2019 
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  
- Werkgroep Europees Landbouwbeleid 
  

G40 
De samenwerking met de G40 is verder versterkt. Op het gebied van energie en voedsel zijn meerdere 
gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd. De P10 is op twee bestuurlijke netwerkdagen aanwezig 
geweest.  
 
M50 
De samenwerking met de M50 is verder aangehaald.  Op ambtelijk niveau vindt informatie-
uitwisseling plaats en helpen we elkaar daar waar nodig en gewenst. Uitnodigingen voor 
netwerkdagen worden gedeeld 
  

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. We nemen deel aan het VNG-expertiseteam 
‘Meerjarig Financieel Kader’. Hierin wordt gepleit voor meer betrokkenheid van de gemeenten in 
Europese Programma’s. 
In oktober heeft de werkgroep een lunchconferentie georganiseerd tijdens de European Week of 
Regions and Cities in Brussel. Thema: “Smart villages in rural areas”. Circa 60 mensen uit binnen- en 
buitenland hebben deelgenomen. 
 

Interbestuurlijke programma’s 
Leden van de P10 nemen deel aan werkgroepen van de Interbestuurlijke programma’s IBP vitaal 
platteland: 
- IBP vitaal platteland   
- IBP regionale economie 
- IBP klimaat 
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Sterke positie P10 binnen VNG 
In 2019 hebben we onze positie binnen de VNG versterkt. We zijn anno 2019 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   

 Frans Veltman wethouder Fryske Marren Lid AB 
Commissie Ruimte, 
Wonen en Mobiliteit 

Harmannus Blok wethouder Het Hogeland Lid AB 

  Freek Buijtelaar wethouder Borger-Odoorn Lid AB 
 Ellen Nauta-van 

Moorsel 
burgemeester Hof van 
Twente 

Lid AB, Lid 
commissie Europa 
en Internationaal 

Commissie Zorg, Jeugd 
en Onderwijs 
  

Cees van den Bos wethouder Schouwen-
Duiveland 

  

  Mary van Gent wethouder Hollands Kroon   
 Mark Paters wethouder Twenterand  
Commissie Europa en 
Internationaal 

Ellen Nauta-van 
Moorsel 

burgemeester Hof van 
Twente 

Lid AB 

  Wilma Delissen-van 
Tongerlo 

burgemeester Peel en Maas  

  Rob Jonkman wethouder Opsterland Werkgroep Europa 
Commissie Raadsleden 
& Griffiers 

Robert Lievense raadslid Schouwen-
Duiveland 

  

 Heleen van Dijk griffier De Fryske Marren  
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   
 Bert Nederveen wethouder Westerkwartier Lid AB 
Commissie 
Informatiesamenleving 
  

Niek Wind wethouder Borger-Odoorn   

College voor 
arbeidszaken 

Jan Seton burgemeester Borger-
Odoorn 

Lid AB 

Commissie Bestuur en 
Veiligheid 

Fred Veenstra burgemeester De Fryske 
Marren 
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4 ACTIVITEITEN > WAT DEDEN WE IN 2019 
 
We namen deel aan congressen 
De leden uit het netwerk leverden een bijdrage aan diverse congressen.  
 

Atelier Twente 
In maart sprak burgemeester Ellen van Selm over de P10 en ‘ons’ platteland tijdens het Atelier Twente. 
Deze intensieve leergang was voor zittende bestuurders en bruisend jong talent in Twente en werd 
mede georganiseerd door Berenschot. Tijdens de bijeenkomst stonden de thema’s leefbaarheid van 
stad/ platteland en woningbouw centraal.  

 
Embassy of Mobility 

Hoe blijft het platteland bereikbaar en mobiel? Waarom is 50 procent van de steden ingericht voor 
mobiliteitsdoeleinden? Zijn treinen wel het beste alternatief voor automobilisten? Paul Sanders, 
wethouder Peel en Maas, nam eind oktober deel aan de themaconferentie Embassy Mobility als 
onderdeel van de Dutch Design Week in Eindhoven. Hij debatteerde daar samen met Carlo van de 
Weijer (TU Eindhoven), Francine Houben (oprichter/eigenaar Mecanoo) en Boyd Cohen (ioMOb) over 
de agenda voor de toekomst van mobiliteit. Een unaniem antwoord op bovenstaande vragen hadden 
zij niet, wel ontzettend veel inspiratie voor oplossingsmogelijkheden. Benieuwd welke? Bekijk hier de 
compilatie van deze bijeenkomst. 
 
 
We organiseerden bijeenkomsten 
 

Zomersessie 
In juni kwamen de leden van de P10 samen op Goeree-Overflakkee tijdens de jaarlijkse Zomersessie. 
Daar organiseerden de P10 en de gemeente Goeree-Overflakkee samen met de provincie Zuid-
Holland een energiek congres. Vitaliteit en het platteland stonden er centraal op 18 en 19 juni. 
Verschillende sprekers, workshops en een optreden van The Kik inspireerden en vermaakten de 
aanwezigen op twee prachtige locaties. 
 

Proeverij voor Kamerleden en bestuurders 
Direct na de zomer spraken we in Den Haag met Kamerleden en bestuurders tijdens de traditionele 
Proeverij van het platteland. De onderwerpen van aandacht waren: leefbaarheid, 5G netwerk, 
energietransitie en klimaat en tot slot spraken we over de invloed van Rijksbeleid op het 
veranderende (coulissen)landschap. Benieuwd naar de volledige inhoud? De presentaties vindt u op 
onze website. 
 

Bijeenkomst gemeentefonds 
Begin september was er een goed bezochte bijeenkomst in Goor over het gemeentefonds. Duidelijk is 
geworden dat het totale budget gelijk blijft, maar dat nu met name gekeken wordt naar de 
verdelingsmaatstaven. Vanuit het programma Maatwerk Platteland zal nagegaan worden aan welke 
tafel en op welk moment er input kan worden geleverd. 
 

Lunchconferentie tijdens EURegionsweek 
Op 8 oktober organiseerde de P10 een drukbezochte lunchconferentie in Brussel tijdens de 
#EURegionsweek. Het centrale thema tijdens de lunch: ‘Smart Villages in Rural Areas’. Smart villages, 
‘slimme dorpen’, zijn gemeenschappen die hun sterke punten gebruiken om nieuwe mogelijkheden 
voor hun dorpen te ontwikkelen, ondanks de uitdagingen waar ze mee te maken hebben. Dit zijn 
uitdagingen als een teruglopende bevolking, een afname van het voorzieningenniveau of de 
energietransitie. De inwoners van deze dorpen werken samen om slimme oplossingen te bedenken 
voor deze uitdagingen en daarmee de gemeenschap te versterken.  
Ruim 50 aanwezigen kwamen samen in Hotel Radisson Red Brussels om voorbeelden uit te wisselen 
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en te luisteren naar Europarlementariër Esther de Lange (CDA) en Dirk van Brederode, 
programmamanager Smart Society (VNG).  
 

Wintersessie in de Apenheul 
Vanuit alle twintig P10-gemeenten kwamen eind november collega’s naar Apeldoorn voor onze 
jaarlijkse Wintersessie. Leefbaar klimaat op het Platteland was het thema. We troffen elkaar in De 
St@art van de Apenheul, een van de meest duurzame congreslocaties van Nederland. Onder de ruim 
100 aanwezigen waren bestuurders, medewerkers, en partners van onder andere de G40, VNG, LVKK, 
RVO, Stimuland en Duurzaam Door. Zij konden kiezen uit verschillende workshops, discussies en 
lezingen die aansloten bij de Plattelandsagenda en het Vijfpuntenplan. Dat plan stelden we als P10 
vorig jaar op naar aanleiding van het onderzoek 'Eigenaarschap bij leefbaarheidsinitiatieven'. Ook 
reikten we de Henk Aalderinkprijs uit, daarover leest u verderop meer. De Wintersessie sloten we af 
met een discussieronde over onze inzet richting de Tweede Kamerverkiezingen. Daarin besloten we 
het thema ‘vitale dorpen’ verder uit te werken.  
 

Parels van het Platteland > Henk Aalderink-prijs 
Ieder jaar reikt de P10 de Henk Aalderink-prijs uit om daarmee aan heel Nederland te laten zien dat 
het platteland bruist van de energie. Dit jaar verzamelden we de parels van het platteland: bruisende 
plekken, energieke events of krachtige initiatieven. Uit de inzendingen selecteerde de jury 20 parels 
en kozen zij kunstroute Open Stal uit Oldeberkoop (Friesland) als winnaar. “Deze kunstroute is een 
van de eersten en uniek in zijn soort. De kwaliteit is hoog en daarnaast is Open Stal jaarlijks in staat 
te vernieuwen en sluiten zij aan bij actuele thema’s”, aldus de jury. Tijdens de Wintersessie nam het 
bestuur van Open Stal de cheque ter waarde van 2.500 euro in ontvangst.  
> Van de parels maakte de P10 een prachtig boekje en handige routekaart 
 
De routekaart en het boekje 'Parels van het Platteland' werden tijdens de Wintersessie overhandigd 
aan Jos Vranken van NBTC Holland Marketing. Deze organisatie maakt gebruik van verhaallijnen om 
(buitenlandse) toeristen Nederland te laten ervaren als regio. Zo worden bezoekers door ons land 
geleid aan de hand van thema’s en zien zij meer dan de ‘geijkte’ plekken en musea. ‘Ode aan het 
Nederlandse landschap’ is het thema voor het jaar 2021. En ons platteland maakt daar natuurlijk deel 
van uit, dat blijkt wel uit de 20 parels.  
> Meer weten over de Ode aan het Nederlandse Landschap  
 
 
We vroegen aandacht voor het platteland en lieten onze stem horen 
 

Provinciale statenverkiezing  
In maart kon Nederland stemmen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Om de 
plattelandsbelangen ook bij de formateurs onder de aandacht te brengen, schreven we hen een brief. 
We nodigden provincies uit zich samen met het P10-netwerk in te zetten voor het platteland van 
Nederland. In een brief aan de formateurs stelden we ons voor en brachten we onze vijf punten voor 
het platteland onder de aandacht. Ook voor de thema’s bereikbaarheid en de versterking tussen stad 
en platteland vroegen we aandacht. In de brief die formateurs ontvingen vraagt de P10: “Neemt u in 
uw provincie ook de handschoen op en zet u zich samen met ons in voor het platteland van 
Nederland?” 
> Meer informatie  
 

Novi 
De P10 heeft in de voorbereidende fase om te komen tot de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
meegedacht over de verschillende thema’s die ook voor de toekomst van het platteland van groot 
belang zijn. In september werd de reactie van de P10 aan het Rijk aangeboden. Daarin stelt de P10 
onder meer dat de stad en het platteland elkaar nodig hebben. Tevens vinden we dat beleid nodig is 
om bedrijvigheid op het platteland te stimuleren.  
> Meer informatie  
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Aandacht stikstofproblematiek 
Er is veel te doen rondom de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. 
De agrarische sector en de bouwsector protesteren en stikstof-gerelateerde onderwerpen zijn bijna 
dagelijks in het nieuws. Ook de P10 buigt zich over de stikstofproblematiek en de gevolgen van de 
uitspraak die de Raad van State eind oktober deed. In reactie op het advies voor de korte termijn (dat 
het Adviescollege Stikstof onlangs gaf) formuleerde de P10 een aantal adviezen: betrek gemeenten en 
benut daarbij de kennis en expertise van de P10-gemeenten. Zorg ook voor voldoende zeggenschap 
voor gemeenten en voor gelijkheid tussen gebieden en sectoren.  
> Via deze link komt u bij onze volledige reactie. 
 

Thuisnabij onderwijs 
Voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat is thuisnabij onderwijs op het platteland essentieel. De 
P10 maakt zich grote zorgen over de daling van het aantal leerlingen en de onbedoelde negatieve 
herverdeeleffecten. Die ontstaan door de vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek voor het 
voorgezet onderwijs. Leerlingen in dunbevolkte en dichtbevolkte gebieden moeten gelijke kansen 
hebben, vindt de P10. We vragen de Vaste Kamercommissie niet alleen Randstedelijk te denken maar 
juist aandacht te hebben voor de periferie!   
In juni 2019 stuurde de P10 hierover een brief naar de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Dit deden we naar aanleiding van het rapport van de commissie Dijkgraaf “de laatste 
school…? Advies over de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling in het voorgezet onderwijs” en 
de beleidsreactie daarop van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media. De P10 volgt 
dit proces nauwkeurig en zal daar waar nodig haar inbreng leveren. 
 

Jeugdhulp 
In april zijn de onderzoeken Jeugd, zoals het kabinet die in het najaar met de VNG heeft afgesproken, 
naar buiten gekomen. Daaruit blijkt een toename van het aantal jongeren in de jeugdhulp en 
financiële tekorten bij de uitvoerende gemeenten. Voor meer structureel geld is de VNG in gesprek 
met het Rijk. De P10 herkent deze problematiek en onderschrijft de inzet van de VNG om structureel 
meer geld voor jeugdhulp te vragen. In de P10-gemeenten zijn de tekorten een grote zorg. Ellen van 
Selm: “Ook in ons netwerk zoeken we naar maatwerk oplossingen voor het platteland die tijd en 
geld besparen, zonder dat dit de nodige jeugdhulp benadeelt.” 
 

Financiële positie plattelandsgemeenten 
In zijn Troonrede kondigde Koning Willem Alexander aan dat in heel Nederland regionale plannen tot 
uitvoering komen om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren en economische kansen te 
benutten. De P10 is groot voorstander van regionale plannen, maar constateert dat de leefbaarheid in 
haar regio ernstig onder druk staat vanwege financiële tekorten. Maatwerkoplossingen voor de grote 
plattelandsgemeenten zijn nodig. Daarom vroeg de P10 aansluitend op de Troonrede aandacht voor 
de tekorten waar ook wij mee kampen. Deze tekorten hebben niet alleen gevolgen voor de 
toegankelijkheid tot de jeugdzorg, maar leiden ook tot een verslechtering van de leefbaarheid van het 
platteland. 
> Meer informatie 
 

Energietransitie 
Tijdens de Proeverij in Den Haag vroeg Paul Sanders aan de Kamerleden om belemmeringen weg te 
nemen waardoor kleinschalige initiatieven voor de opwekking van energie mogelijk worden. Want 
juist lokale initiatieven van gemeenschappen of lokale ondernemers zijn belangrijk om draagvlak te 
creëren voor de energietransitie. 
Samen met Platform 31, het Ministerie van BZK en de G40 werken we aan het project “Verbinding 
tussen platteland en stad: energietransitie’. Het doel van het project is om inzichtelijk te maken op 
welke manier duurzame energie-initiatieven op het platteland bij kunnen dragen aan de verbinding 
tussen platteland en stad.  
 
Om de kennis die binnen de P10 aanwezig is op het gebied van duurzame energie te bundelen is een 
werkgroep gevormd. De oproep om aan te sluiten bij deze werkgroep heeft reacties opgeleverd uit elf 
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gemeenten. De kennis kan gebruikt worden bij het project ‘Verbinding tussen platteland en stad: 
energietransitie’ en als input voor gesprekken met onze partners zoals de VNG. De werkgroep kwam 
eind oktober voor het eerst bij elkaar.  
 

P10 alert op ontwikkelingen rond 5G  
Begin 2020 worden de 5G frequenties in Nederland geveild. Het Ministerie van EZK voert hier de regie 
op. Op de achtergrond zijn gemeenten, VNG en marktpartijen zich aan het voorbereiden op de komst 
van 5G. 
Vanuit de P10 wordt in de programmalijn Leefbaar Platteland een actieve lobby gevoerd voor de 
belangen van plattelandsgemeenten. Zowel bestuurlijk als ambtelijk voerden we gesprekken met de 
VNG en het Ministerie over 5G. Ook heeft portefeuillehouder Theo Meskers (wethouder Hollands 
Kroon) gesproken met de directie van het Ministerie en was 5G een onderwerp van gesprek in Den 
Haag tijdens de bijeenkomst voor Kamerleden op 3 september. Tot slot reageerde de P10 op de 
positionering en impactanalyse van de VNG. 
 

Greendeal Autodelen 
Op 18 december 2019 sloot de P10 zich aan bij de Green Deal Autodelen II. Deze deal is een 
samenwerking van publieke en private organisaties en heeft als doel het delen van een auto te 
versnellen. Door deel te nemen heeft de P10 directe toegang tot relevante kennis en ervaring op het 
gebied van autodelen. Bovendien geeft het de P10 de mogelijkheid om knelpunten in wet- en 
regelgeving aan te kaarten. "Om goed te wonen, werken en recreëren is duurzaam vervoer belangrijk. 
Van auto tot openbaar vervoer en van fiets tot leerlingenvervoer. Juist autodelen lijkt een goede 
oplossing. Daarom willen we inzicht in de wensen en aandachtspunten voor autodelen in het landelijk 
gebied", aldus wethouder Theo Meskers van gemeente Hollands Kroon. Als lid van het Dagelijks 
Bestuur tekende hij deze Green Deal namens de P10. 
Concreet betekent dit dat er in verschillende samenstellingen gewerkt wordt aan het bevorderen van 
autodelen aan de hand van negen thema’s. P10 doet mee aan de volgende vijf van de negen thema’s: 
2. Kennis verspreiden onder gemeenten, 6. Faciliteren bijeenkomsten, 7. Bundelen van kennis, 8. 
Promoties & evenementen richting (zakelijke)eindgebruikers en 9. Gemeentelijk beleid. 
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5 PUBLICATIES 
 

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 2019 hebben 24 mensen 
zich aangemeld voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief heeft daarmee nu in totaal 177 ontvangers.  
In 2019 verstuurden we de drie reguliere nieuwsbrieven: in april, oktober en december. 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 via www.p-10.nl/#nieuws  
 
 

6 VERZOEKEN OM MEDEWERKING  
 
De P10 staat goed op de kaart en wordt door diverse partijen benaderd met verzoeken om 
medewerking of samenwerking. De verzoeken komen vaak via de VNG, maar ook diverse ministeries 
en andere samenwerkingsverbanden als G40 en M50. 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 de P10, 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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7 COMMUNICATIE 
 
 

Nieuwe huisstijl 
We startten 2019 met een nieuwe huisstijl. We kozen voor een stijl die goed aansluit bij waar ons 
netwerk als geheel voor staat en waarin ook ruimte is voor onze individuele diversiteit. In dit traject 
besloten we onze naam -ondanks ons stijgende ledenaantal- te behouden.  
In 2019 hebben we de nieuwe stijl geïmplementeerd in onze dragers en uitingen. De huisstijl draagt 
bij aan een professionele en herkenbare uitstraling en zorgt voor een stevige en herkenbare basis.  
  

Toolkit communicatie 
Alle leden van de P10 ontvingen dit jaar een Toolkit. Daarin allerlei praktische documenten zoals 
sjablonen voor brieven en verslagen, logo’s, kleurenschema’s, een powerpointsjabloon en een 
beknopte handleiding voor het PlatformP10.  
Ook verzamelden we in de Toolkit alle strategische P10-documenten en diverse standaard teksten die 
de leden kunnen gebruiken om de P10 intern meer bekendheid te geven.  
 

PlatformP10 & Social Media 
Het PlatformP10 is een zogenaamd social intranet, waar leden elkaar kunnen vinden, -heel praktisch- 
kunnen samenwerken en kennis en expertise kunnen delen.  
In 2019 heeft communitymanager Maarten van Leeuwen verschillende in-company trainingen 
gegeven over de werking en benefits van ons PlatformP10 en zijn hulp aangeboden aan werkgroepen. 
Ook heeft hij (nieuwe) leden actief benaderd.  
De social mediakanalen van de P10 zijn opgefrist en er zijn allerlei acties gedaan om meer volgers, 
meer bekendheid en met name meer actuele berichten via deze kanalen onder de aandacht te 
brengen. De P10 maakt gebruik van Facebook, Linked-In, Twitter en Instagram.  
 
  
  
 


