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Onderwerp : Versterk het platteland, investeer in vitale dorpen! 

 

 

Geachte programmacommissie, 

 

Volgend jaar neemt uw partij deel aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, gezien 

de huidige situatie waarin we samen proberen de verspreiding van het coronavirus in te dammen. 

We staan allemaal voor ongekende uitdagingen, waarvan we veel nog niet kunnen overzien. Ook de 

komende kabinetsperiode zal grote uitdagingen kennen. Oplossingen daarvoor zijn te vinden op het 

platteland, maar ditzelfde platteland staat zelf ook onder grote druk. De P10 (het netwerk van 

plattelandsgemeenten) stelt zich daarom in deze brief aan u voor en vraagt u in het 

verkiezingsprogramma aandacht te hebben voor onze regio: het platteland. Want -in een 

notendop- dat platteland is prachtig, krachtig en nodig. Maar ook kwetsbaar. De P10 kan helpen 

om de grote vraagstukken mee op te pakken maar kan dat niet alleen.  

 

De stem van het platteland  

De P10 heeft inmiddels 22 leden en we groeien nog steeds. De aangesloten plattelandsgemeenten 

hebben een groot grondoppervlak, veel kleine kernen en een lage bevolkingsdichtheid. Het is er 

mooi en betaalbaar wonen voor 830.000 mensen die zich op hun beurt kenmerken door hun grote 

organiserend vermogen. Het platteland biedt rust, natuur en ruimte voor ontspanning en vermaak. 

En er is ruimte voor het produceren van voedsel en grondstoffen. 

De P10 kent de dynamiek en de uitdagingen van het gebied en de leden delen onderling hun kennis 

om zo samen te werken aan een krachtig platteland. De P10 is de stem van dit platteland en we 

laten steeds meer van ons horen.  

 

Krachtig > vitale dorpen 

Onze inwoners slaan de handen ineen en realiseren samen prachtige en noodzakelijke initiatieven. 

Dat maakt de dorpen in P10-gemeenten vitaal. Uit een onderzoek
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 van de Wageningen Universiteit 

blijkt dat er in de P10-gemeenten sprake is van eigenaarschap; men voelt zich er betrokken en wil 

maar wat graag bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. 

Krachtig, dat past ons ook want de P10 is -door het energieke netwerk dat zich inzet voor de 

versterking van het platteland- een bruisende en sterke organisatie. Bovendien wordt onze stem 

alsmaar duidelijker omdat ons ledenaantal in de afgelopen jaren meer dan verdubbeld is.  

 

Prachtig > rustig, ruim en mooi 

De omgeving en de natuur is in geen van onze 22 gemeenten gelijk maar heeft toch een aantal 

overeenkomsten. Op ons platteland is het rustig, ruim en mooi. Mensen wonen er graag en er is 

aandacht voor elkaar. Bovendien zijn de woningen er betaalbaar. Daarmee bieden we ruimte voor 

de enorme krapte op de woningmarkt in meer stedelijke gebieden. De ruimte delen we graag, niet 

alleen om te wonen maar ook om te innoveren, te ontspannen en te recreëren.   
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Nodig > energietransitie, voedselvoorziening 

Het platteland biedt oplossingen voor de grote opgaven op het gebied van de energietransitie, 

klimaatadaptatie, de woningmarkt en de zorg. Ook huisvest het platteland talrijke bedrijven die 

werkgelegenheid bieden en veelal erg innovatief zijn. Denk aan de landbouw. Een sector die het 

niet altijd makkelijk heeft en misschien wel mede daardoor steeds innovatiever wordt. Zo zet de 

sector steeds meer stappen naar een circulaire landbouw. Naast voedselvoorziening verzorgt de 

landbouw trouwens eveneens een belangrijke rol voor landschapsbeheer én de leefbaarheid op het 

platteland.  

 

Kwetsbaar 

Ondanks de kracht, pracht en ons nut zijn we ook kwetsbaar. Dat komt door drie factoren: 

 

1 Vergrijzing > minder kracht beschikbaar 

In P10 gemeenten wonen relatief meer ouderen dan in de rest van Nederland. De zogenaamde 

‘grijze druk’ is op het platteland 42%, dat is maar liefst 10% hoger dan in de rest van Nederland. En 

door die toenemende vergrijzing hebben steeds meer mensen hulp nodig terwijl er steeds minder 

mensen in staat zijn om anderen te helpen.   

 

2 Lage bevolkingsdichtheid > uitgestrekt gebied 

Zorgen voor onze inwoners is een kostbare zaak. Want door het uitgestrekte gebied en de lage 

bevolkingsdichtheid zijn de uitgaven groot: veel infrastructuur, veel riolering, veel 

landschapsonderhoud en grote afstanden, ook voor zorgpersoneel. 

 

3 Weinig eigen inkomsten  

Door de uitgestrektheid en de lage bevolkingsdichtheid zijn de rijksinkomsten laag. Daarnaast 

kunnen we onvoldoende eigen inkomsten genereren. Dat komt doordat een significante 

woningbouw op het platteland ontbreekt en de bedrijvigheid niet groot genoeg is om bijvoorbeeld 

bedrijventerreinen te ontwikkelen.  

 

Investeer in onze kracht 

We vragen daarom om een rechtvaardige herverdeling van het gemeentefonds. En om onze taken 

(en de toekomstige extra taken) uit te kunnen voeren zoals het hoort, is meer geld nodig. Geen 

extra taken zonder extra geld, dat is ons credo voor de toekomst.  

De zorgkosten zullen verder oplopen, terwijl er nu al onvoldoende geld is om de voorzieningen in 

stand te houden. Dat geldt voor alle gemeenten in Nederland maar ook voor al onze 22 leden. We 

roepen daarom op tot het volgende: 

- maak de incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de jeugdzorg structureel 

- compenseer de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief in de WMO 

- veeg de oneigenlijke ‘opschalingskorting’ van tafel; zowel de al opgelegde korting als de 

ophanden zijnde korting.  

 

En tot slot: ontmoeting is vooral in de dorpen belangrijk. Investeer daarin om de eenzaamheid 

tegen te gaan, maar bovenal om de ontplooiing van nieuw initiatieven in stand te houden. Want 

laat dat nou juist weer bijdragen aan onze kracht!  

 

  



 

Agenda Platteland 

U begrijpt inmiddels wel, wij vragen uw aandacht voor het platteland. Niet alleen voor onze 

kwetsbaarheden maar zeker ook voor onze kracht, onze pracht en ons nut. Om alles te bundelen 

werken we aan een Agenda Platteland, met daarin ruimte voor al deze punten en gericht op het 

verder versterken van ons platteland en de dorpen.  

 

Met de Agenda Platteland en de bijbehorende investeringen pleiten we voor: 

- het behouden en versterken van de vitaliteit in onze dorpen  

- het platteland leefbaar houden voor oud én jong  

- betere ontsluiting van het platteland, zowel fysiek als digitaal  

- bijdrage van het platteland aan de grote opgaven van ons land: aandacht en ondersteuning van 

initiatieven vanuit de samenleving zorgen voor een groter draagvlak.  

 

We vragen u en anderen de handschoen op te nemen en een bijdrage te leveren. 

 

Wij bieden ruimte en dragen bij! 

Zoals u kunt lezen in onze strategische agenda
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 is onze missie ‘Een leefbaar en aantrekkelijk 

platteland, dat in samenspel met de stad ruimte biedt voor oplossingen!’. De P10-gemeenten spelen 

een belangrijke rol in de uitdagingen waar Nederland in de komende jaren voor staat. Onze ruimte 

is nodig om de energietransitie te realiseren, de klimaatverandering op te vangen en te voorzien in 

de benodigde woonruimte. Dit kan alleen op een gelijkwaardige wijze en met voldoende middelen.  

  

Zorgt u voor middelen en aandacht voor ons? 

Wij vragen u regionale ontwikkeling en een sterk platteland op te nemen als speerpunt in uw 

verkiezingsprogramma. Want een krachtig platteland is een voorwaarde voor een 

toekomstbestendig Nederland.  

 

Uiteraard zijn wij altijd bereid tot een nadere toelichting. U kunt daarvoor contact op nemen met 

mij of met Lydia van Santen (adviseur P10) via 06 41 617 787. 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de P10, 

 
Ellen van Selm 

P10 voorzitter en burgemeester gemeente Opsterland 

 

 
___ 

P10 | 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, Westerkwartier en Altena. 
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