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1 INLEIDING 
 
Op 13 maart 2019 heeft het algemeen bestuur van de P10 de Strategische agenda 2019-
2023 vastgesteld. Op basis van deze agenda is het uitvoeringsprogramma 2019 opgesteld. 
De voortgang van deze activiteiten zijn besproken in het Algemeen Bestuur van 27 
november 2019.  
Tevens is toen aangegeven welke activiteiten voortgezet zouden worden. 
Gezien de actuele ontwikkelingen heeft het AB ook aangegeven landbouw een belangrijk 
onderwerp te vinden. In de wintersessie is hierover een workshop gehouden. In 2020 
wordt de specifieke opdracht voor de P10 in relatie tot landbouw verder uitgewerkt.  
Tevens wordt in 2020 wordt het vijfpuntenplan Leefbaarheid omgezet in een concreet 
plan van aanpak en het thema vitale dorpen ingezet als thema voor de komende 
kabinetsverkiezingen. 
 
De activiteiten zijn per programmalijn gerangschikt. Lopende het jaar kan de actualiteit er 
overigens voor zorgen dat we het programma aanpassen. 
We hebben ook een communicatiestrategie opgesteld. De concrete punten die daaruit 
voortkomen, zijn in dit uitvoeringsprogramma opgenomen. We bouwen in 2020 door aan 
de verdere professionalisering van de P10-communicatie en zetten onder meer in op het 
versterken van het netwerk en de relaties. We gaan er daarbij van uit dat alle 
deelnemende gemeenten bijdragen aan het succes en daadkracht van de organisatie! 
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2 PRIORITEITEN PER PROGRAMMALIJN 
 
2.1 PROGRAMMA / Leefbaar 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 leefbare regio blijft voor 
inwoners, bedrijven en toeristen. Snel internet en volledige dekking van mobiele telefonie 
zijn daarbij als basisvoorziening nodig, voor inwoners én bedrijven. Voor een goed 
functionerende economie is dus zowel fysieke als digitale bereikbaarheid van het grootste 
belang. 
 
Mobiliteit  

Probleemanalyse In drukbevolkte gebieden en steden worden veel nieuwe vormen 
van mobiliteit onderzocht, of daar mee wordt geëxperimenteerd. 
Daarentegen blijkt in plattelandsgebieden veel minder initiatieven 
te zijn en dus de auto als traditioneel vervoersmiddel nog vrij spel 
heeft.  
Veel plattelandsgemeenten voeren op dit moment individueel of 
geen beleid dat aanstuurt op inzet van duurzame mobiliteit bij 
investeringen in stedelijke ontwikkeling. Vanuit de P10 willen we 
hier versnelling in aanbrengen.  

Wat willen we 
bereiken? 

Mobiliteitsbeleid bij de P10-gemeenten dat aansluit bij de 
landelijke trend.  

Hoe gaan we dat 
doen? 

Kennisdeling en lobby: 
 Er zijn te veel verschillende vormen van vervoer: 

leerlingenvervoer, regiotaxi en andere vormen van 
doelgroepenvervoer. Dit zorgt voor deels lege busjes en 
onnodig veel kilometers. Door slimmer te combineren, kunnen 
vervoersmogelijkheden beter worden benut. We gaan kennis 
en ervaring delen.  

 Uitvoering geven aan de Greendeal autodelen 
 Vanuit de P10 een quickscan naar best practices in duurzame 

mobiliteit, het opstellen van een programmavoorstel duurzame 
mobiliteit op het platteland. 

 Afstemming met provincies, VNG en het Rijk over het te voeren 
beleid. 

 
Wie hebben we 
nodig? 

Provincies, vervoersbedrijven, Rijk 

Planning Kennisdeling; 
Bundeling van ‘best practices’ medio 2020 
 

Leidende 
gemeente 

Hollands Kroon, Theo Meskers (wethouder), Sybren van Dokkum 
(ambtelijk) 

Andere deelnemers -Schouwen Duiveland 
-Winterswijk (niet P10 => wel Achterhoek)  
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Bereikbaarheid (medische) voorzieningen 

Probleemanalyse Bekend probleem is het overeind houden van (medische) 
voorzieningen. Het is begrijpelijk dat niet iedere specialisatie in of 
rond plattelandsgebieden te vinden is. Om de leefbaarheid ook 
voor ouderen en kwetsbare bewoners in plattelandsgebieden op 
peil te houden is de nabijheid van dergelijke voorzieningen wel 
essentieel. 

Wat willen we 
bereiken? 

Kennis delen over de behoefte aan voorzieningen, hoe je 
voorzieningen bereikbaar houdt en hoe je de inwoners erbij 
betrekt. Wat houd je met elkaar overeind en wat heb je hiervoor 
over? Welke rollen of taken kunnen inwoners of dorpen 
overnemen? 

Hoe gaan we dat 
doen? 

 Wij denken aan voorbeelden zoals (mobiele) miniklinieken, met 
specialisten die bijvoorbeeld op meerdere plekken werken. In 
rurale gebieden in niet westerse landen is dat al dagelijkse 
praktijk. Uitdaging is om de zorg toch op kwalitatief niveau te 
houden.  

 Zorgen dat er vanuit de lokale overheid ook planologische 
ruimte voor dergelijke initiatieven is.  

 Tevens kan worden gedacht aan een gezamenlijk fonds voor de 
financiering. 

Wie hebben we 
nodig? 

Ministerie van VWS, VNG, Zorgverzekeraars? 

Planning Q2 2020 uitwerking.  
Leidende 
gemeente 

Hollands Kroon, Theo Meskers (wethouder), Sybren van Dokkum 
(ambtelijk)  

Andere deelnemers - Vacature 
 
 
Dekking breedbandinternet en mobiele telefonie 

Probleemanalyse De lobby uit 2019 heeft gewerkt. De frequenties die dit jaar geveild 
worden 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/plan
nen-voor-5g) hebben een dekkingseis van 98% geografisch per 
gemeente. Tegelijkertijd staat dus de uitrol van 5G voor de deur. Dit 
biedt nieuwe economische perspectieven en tegelijkertijd zijn er 
maatschappelijke zorgen rondom 5G en gezondheid. Daarnaast 
worden in 2022 de frequenties van de small cells (3,5 ghz) geveild. 
Gemeenten moeten zich gaan voorbereiden op de komst van 5G en 
een antwoord formuleren op de vraag onder welke 
omstandigheden 5G kan worden uitgerold en wat ze daarvoor 
moeten doen en regelen. 
 

Wat willen we 
bereiken? 

- Handhaving van de 98% dekkingseis 
- Het Rijk actief een rol laten nemen om de communicatie te 

verzorgen rondom de komst van 5G. 
- Gemeenten moeten door Rijk en/of VNG ondersteund 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/plannen-voor-5g
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/plannen-voor-5g
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worden bij de uitrol van 5G. Bijvoorbeeld door een 
multidisciplinair vliegend team op te richten. 

Hoe gaan we dat 
doen? 

1. We leveren input in de bestuurlijke rondetafelgesprekken met 
de staatssecretaris van EZK. 

2. Actief contact zoeken met de ministeries op ambtelijk niveau. 
3. Werken aan kennisdeling binnen de P10 gemeenten. 

Wie hebben we 
nodig? 

Telecomproviders, VNG, Ministerie, Stichting digitale 
bereikbaarheid. 

Planning Jaarrond. In de periode april – mei wordt een kennisdelingssessie 
over 5G georganiseerd.  

Leidende 
gemeente 

Hollands Kroon, Theo Meskers (wethouder), ambtelijk Sybren van 
Dokkum.  

Andere 
deelnemers 

-Gemeente Sluis (Danielle de Clerck (ambtelijk) 
-Gemeente Borger-Odoorn Niek Wind (wethouder) Henk Brink 
(ambtelijk) 
 

 
 
2.2 PROGRAMMA / 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. 
 
 
Omgevingswet 
 
Probleemanalyse De Omgevingswet wordt per 1 januari 2021 van kracht. In aanloop 

op deze wet worden er op diverse niveaus initiatieven genomen 
en wordt de wet steeds verder ingevuld (AMvB’s, regelingen, 
instrumenten). Hierbij wordt de focus meestal 
gelegd op de Randstad en steden. 
 

Wat willen we 
bereiken? 

Het is de taak van de P10 om ervoor te zorgen dat er voldoende 
aandacht en bewustwording is/ontstaat voor het platteland met 
zijn eigen dynamiek en dat de regelgeving en uitwerkingen ook 
dáárvoor passend moeten zijn. 
 

Hoe gaan we dat 
doen? 

1. In hoofdzaak gaat het om het kritisch volgen van het 
wetgevingsproces in brede zin. Vooral daar waar de 
plattelands-/P10 belangen in het geding zijn. 

2. Lobby voeren en participeren in lopende trajecten. 
3. Onderling uitwisselen van kennis. 
We zitten als P10 inmiddels ‘aan de voorkant’, vergelijkbaar met 
G4 en G40. Binnen de VNG verloopt het proces volgens planning. 
4. Concrete actie betreft het zorgen voor ambtelijke en (zo 

mogelijk) bestuurlijke inbreng bij: 
 Nationale omgevingsvisie – in afronding (NOVI) – 

gereageerd op het ontwerp 3e kwartaal 2019 
 Ontwikkeling staalkaarten omgevingsplan 
 Omgevingsregeling en overige regelingen/wetten 

5. Betrekken van collega’s van andere P10-gemeenten dan 
vertegenwoordigd in de Werkgroep Omgevingswet. 
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6. In vervolg op de workshop tijdens de Wintersessie 2019 willen 
we nader onderzoeken waar binnen P10: 
- kan worden samengewerkt op de inhoud 
- kennis en ervaring kan worden gedeeld 
- inbreng bij m.n. de VNG kan worden gemobiliseerd 

Bijeenkomst van een dagdeel (april/mei) met de medewerkers 
van P10-gemeenten die zich bezig houden met de 
Omgevingswet. Bespreking daarvan in de Werkgroep 
Omgevingswet op 27 februari 2020. 
 

Wie hebben we 
nodig? 

VNG, RIO’s/ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Planning 2020 
Leidende 
gemeente 

Hof van Twente, portefeuillehouder Harry Scholten. Borger-
Odoorn wethouder Freek Buijtelaar (tevens lid van de VNG-
commissie ‘Wonen, Ruimte en Mobiliteit’). 
Ambtelijk programmacoördinator Wouter Kuijper (Hof van 
Twente).  
Harry Scholten en Freek Buijtelaar houden elkaar waar nodig op 
de hoogte. Dat gebeurt eveneens op ambtelijk niveau 

Andere deelnemers Leden van de ambtelijke Werkgroep Omgevingswet, 
Bronckhorst/Martin Jolink, Goeree-Overflakkee/Jan den Braber, 
Borger-Odoorn/Henk Brink, Twenterand/Christiaan Hofstede). 
Alle P10 gemeenten. 
 

 
 
Maatwerk Gemeentefonds 
 
Probleemanalyse Omvang en samenstelling van de algemene uitkering zijn 

voortdurend aan veranderingen onderhevig.  
Onder meer tijdens een bijeenkomst op 18 september 2019 in Hof 
van Twente bleek dat niet of nauwelijks helder is te krijgen hoe 
de verdeling van het Gemeentefonds vorm krijgt, wat de 
verdeelsleutel is, enz. 
 
Voor 2020 staat een wezenlijke Herverdeling Gemeentefonds op 
stapel. Deze wordt bekend in het eerste kwartaal 2020. 

Wat willen we 
bereiken? 

1. Meepraten en meedenken over ontwikkelingen in het 
Gemeentefonds bij o.a. het ministerie van BZK en de VNG; 

2. Scherp krijgen van en reageren op de Herverdeling 
Gemeentefonds eerste kwartaal 2020. 

3. Kennisvergroting P10-gemeenten. 
4. Speciale aandacht vragen de financiële verhoudingen binnen 

het Sociaal Domein. Binnen een aantal gemeenten tekenen 
zich hier forse tekorten af. P10 blijft scherp op mogelijke 
nadelige verschillen ten opzichte van meer stedelijke 
gemeenten. Afstemming op dit punt op de portefeuille 
Sociaal Platteland (gemeente Sluis).  

 
Hoe gaan we dat 
doen? 

Actieve deelname aan werkgroepen Gemeentefonds vanuit het 
ministerie van BZK en de VNG; 
Kennisdeling. 
 
De uitkomsten van de Herverdeling Gemeentefonds worden in 
het 1e kwartaal 2020 bekend gemaakt. 
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Direct na het bekend worden vindt een bijeenkomst plaats om: 
- een analyse te maken 
- te bepalen of er voor P10 een eenduidig beeld is 
- een (concept) standpunt te formuleren 
- te bespreken met welke partijen gezamenlijk wordt 

opgetrokken. 
Hierna vindt bestuurlijk besluitvorming plaats over stellingname, 
te ondernemen actie, enz. 
 

Wie hebben we 
nodig? 

VNG, ministerie van BZK 

Planning  2020. 
Leidende 
gemeente 

Gemeente Bronckhorst, bestuurder Marianne Besselink (tevens 
lid Expertgroep Financiële Verhouding VNG). Marianne Besselink 
en Harry Scholten (tevens lid Commissie Financiën VNG) houden 
elkaar direct op de hoogte en stemmen zaken af. 
Coördinerend ambtenaar t.a.v. gemeentefonds: Chris Sloot 
(Bronckhorst). Contacten met Henk Roosink, gemeente Hof van 
Twente en Danielle de Clerck, gemeente Sluis. 
 

Andere deelnemers Ambtelijk specialisten alle P10-gemeenten (is een actuele lijst 
van) 
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Asbest 
 
Probleemanalyse Het voorgenomen verbod op asbestdaken (uiterlijk 31 december 

2024) is gestrand in de Eerste Kamer.  
De problematiek en de risico’s zijn onverminderd actueel. 
Plattelandsgemeenten hebben hier een andere positie dan 
stedelijke gemeenten gelet op de grote aantallen m2 asbestdaken 
op agrarische en voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. 
 

Wat willen we 
bereiken? 

Met name toereikende budgetten en overige randvoorwaarden die 
sanering voor onze inwoners en bedrijven haalbaar maken, blijven 
noodzakelijk. 
 

Hoe gaan we dat 
doen? 

Blijven volgen van de ontwikkelingen. 
Bij dit item geen aparte Werkgroep maar aanhaken bij de 
bestaande advisering en kennis bij de gemeente Hof van Twente, 
gemeente Berkelland en overige P10-gemeenten. 
P10 haakt feitelijk aan bij de bestaande lobby en overige 
activiteiten. 
 
Nadat het verbod op asbestdaken is verworpen is vanuit Hof van 
Twente deelgenomen aan diverse overleggen over ‘hoe nu verder’, 
met name door deelname van Harry Scholten aan een overleg met 
de betrokken Staatssecretaris op 26 september 2019. 
Daarbij is mede namens P10 gepleit voor: 

- Politieke urgentie 
- Een duidelijke boodschap 
- Instelling van een Landelijk Fonds met 

maatwerkmogelijkheden en een vangnet voor gemeenten. 
 

Wie hebben we 
nodig? 

Provincies, VNG, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
 

Planning 2020 
Leidende 
gemeente Hof van Twente 

Andere deelnemers Berkelland 
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2.3  PROGRAMMA / Samenspel stad en platteland 
 
Platteland en stad vullen elkaar op vele gebieden aan. Dunbevolkte gebieden met kleine 
kernen vullen de gewenste rust en ruimte van de stedeling in, maar zorgen ook voor 
economische dragers zoals voedsel, natuur en recreatie. Anderzijds bieden de steden veel 
waarde voor het platteland, bijvoorbeeld door het economische en culturele aanbod. De 
P10 wil dat het platteland en de stad op basis van gelijkwaardigheid en vanuit de inhoud 
het gesprek met elkaar aangaan over samenwerking. Op het schaalniveau van de directe 
omgeving, maar ook op het schaalniveau van heel Nederland. 
 
 
Duurzame energie / Klimaatwet 
 
Probleemanalyse Er is in Nederland behoefte aan ruimte om meer duurzame 

energie te kunnen produceren. De P10-gemeenten beschikken 
over een groot buitengebied waar duurzame energie 
geproduceerd kan worden. 

Wat willen we 
bereiken? 

Een strategie ten aanzien van de ruimtebehoefte voor de productie 
van duurzame energie waar rekening wordt gehouden met het 
eigenaarschap van de gemeenschappen over hun leefomgeving 
zodat ook (een deel) van de middelen die gegeneerd worden met 
de opwekking van duurzame energie ook ten gunste komen van 
lokale gemeenschappen en de kwaliteit van het landschap 
behouden blijft. Dit is complementair aan de Regionale Energie 
Strategieën (RES) die momenteel uitgewerkt worden. 

Hoe gaan we dat 
doen? 

Project ‘Verbinding tussen platteland en stad: energietransitie’. 
Kennisdeling via werkgroep.  
Aandacht vragen voor rol gemeenschappen bij de energietransitie. 

Wie hebben we 
nodig? 

Onder andere: P10 gemeenten, Platform 31, G40, BZK en M50. 

Planning Ter inspiratie brengen we in kaart welke goede voorbeelden er zijn 
van duurzaamheidsinitiatieven waar gemeenschappen de regie 
hebben en/of waar middelen ten gunste komen van de omgeving 
en/of waar een koppeling wordt gelegd met andere opgaven.  
 

Leidende 
gemeente 

Peel en Maas 

Andere deelnemers Gemeente Hollands Kroon, Goeree-Overflakkee, Bronckhorst, 
Midden-Drenthe, Sluis, Schouwen-Duivenland, Twenterand, 
Opsterland, Medemblik en Het Hogeland.  
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Klimaatadaptatie en water 

Probleemanalyse De klimaatsverandering van de komende jaren zorgt voor meer 
extremen in het weer zoals extreme regenval, extremere stormen, 
grotere periodes van droogte en hitte. Het klimaat trekt zich niets 
aan van het verschil tussen stad en platteland. Hoe passen we ons 
hierop aan en hoe kunnen we als stad en platteland hierin 
samenwerken. 
 

Wat willen we 
bereiken? 

Adequate reageren op klimaatverandering zodat schade beperkt 
blijft en kansen benut worden.  
 
 

Hoe gaan we dat 
doen? 

Voor een adequate reactie is het belangrijk om inzicht te krijgen in 
de kwetsbaarheden en risico’s die ontstaan door de (verwachte) 
klimaatverandering. Inzicht wordt verkregen door zogenaamde 
stresstesten.  
 
Via een werkgroep vindt kennisuitwisseling plaats over de 
uitvoering, de resultaten en de aanpak naar aanleiding van de 
stresstesten. 
 
Andere vraagstukken die in de werkgroep behandeld worden zijn:  
- is er een specifieke plattelandsopgave en vraagt deze om 
maatwerk voor het platteland? 
- in hoeverre is er een relatie met de stedelijke opgave? 
Als de antwoorden op deze vragen aanleiding geven zal actie 
ondernomen worden. 
  

Wie hebben we 
nodig? 

In eerste instantie P10 gemeenten 

Planning Einde 2020 oplevering van de opbrengst van de kennisuitwisseling 
inclusief eventuele vervolgaanpak 

Leidende 
gemeente 

Vacature 
 

Andere deelnemers Werving via platform.  
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2.4 PROGRAMMA /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. Van huisarts tot fysiotherapeut, van huishoudelijke hulp tot 
jeugdzorg, van basis-en voortgezet onderwijs tot middelbaar en hoger onderwijs. De P10 
maakt zich sterk voor de toegang tot deze voorzieningen.  

 

Toegankelijk Toekomstbestendig Onderwijs 
 
Probleemanalyse Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verdeelt 

jaarlijks op 1 januari de budgetten voor het voortgezet onderwijs 
op basis van het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen op 1 
oktober is daarbij leidend. 
 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil 
de verdeling van de basisbekostiging (personeel en materieel) 
aan besturen vereenvoudigen. Daartoe is een wetsvoorstel 
vereenvoudiging bekostigingsmodel voorgezet onderwijs in 
voorbereiding. De verwachte ingangsdatum van het 
vereenvoudigde bekostigingsmodel is 1 januari 2021. 
 
In 2019 is er door diverse partijen (waaronder VO-Raad, K6, P10) 
gelobbyd om aandacht te vragen voor de positie van de ‘laatste’ 
school in een regio. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de 
herverdeeleffecten van de nieuwe bekostigingssystematiek met 
name gericht op de combinatie tussen de nieuwe bekostiging in 
combinatie met een daling van het aantal leerlingen.  
 
Op 28 november 2019 heeft minister Slob aangekondigd naast 
het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging bekostiging 
voortgezet onderwijs twee aanvullende bekostigingsregelingen 
te ontwikkelen. 1 voor de gemengde leerweg in het vmbo en 1 
voor geïsoleerde scholen. Op basis van deze regelingen is een 
nieuwe rekentool beschikbaar die de VO-instellingen inzicht 
biedt in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel.  
 
Binnen de P10 is een analyse gemaakt van de gevolgen van de 
voorstellen van minister Slob voor de bekostiging van de VO-
instellingen in de P10 gemeenten. 
Uit deze analyse blijkt dat op basis van het nieuwe 
basisbekostigingsmodel en de twee aanvullende 
bekostigingsregelingen de meeste VO-scholen in de P10 
gemeenten er op achteruit gaan (gemiddeld rond de 1% met een 
enkele uitschieters van 2.6%). Daar tegenover staan P10 
gemeenten met VO-instellingen die er dankzij de aanvullende 
bekostigingsregelingen ruim op vooruit gaan. 
 
Aan de P10 gemeenten is gevraagd of een vervolg lobby 
wenselijk/nodig is en waar een eventuele lobby zich op moet 
richten. Dit levert geen eenduidig geluid op. De VO-
instellingen/P10 gemeenten die erop vooruit gaan, geven aan dat 
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een lobby niet nodig is.  
Instellingen die er nu wel op achteruitgaan maar veel minder dan 
in het oude voorstel geven aan het huidige model beter te 
vinden dan het oude en daar wel mee uit de voeten kunnen. De 
gemeenten die er sterk op achteruitgaan wensen zeker wel een 
lobby. 
 
Het voortgezet onderwijs is geen primaire verantwoordelijkheid 
van de gemeenten. Tegelijkertijd is de aanwezigheid van het VO 
wel van belang voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat 
binnen de P10 gemeenten.  
Gelet op het ontbreken van een eenduidig P10 beeld wordt 
geadviseerd om als P10 geen individuele lobbyactiviteiten uit te 
voeren, maar wel met andere lobbypartners zoals de K6, VO-
instellingen, provincies gezamenlijke lobbyactiviteiten vorm te 
geven.  

Wat willen we 
bereiken? 

 De P10 wil bereiken dat VO-instellingen in de P10 regio’s 
met het nieuwe bekostigingsmodel voortgezet onderwijs 
inclusief de aanvullende bekostigingsregelingen over 
voldoende financiële mogelijkheden beschikken om een 
kwalitatief aanbod van VO-onderwijs te kunnen bieden nu 
en in de toekomst. Toekomstbestendig onderwijs gericht 
op de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. 

Hoe gaan we dat 
doen? 

 We zorgen ervoor dat we actief geïnformeerd zijn over 
lobbyactiviteiten van VO-instellingen, K6 en vanuit de 
diverse regio’s of provincies. In overleg bepalen we of we 
een lobby mede ondersteunen  

Wie hebben we 
nodig? 

 VNG-commissie zorg, jeugd en onderwijs 
 Lobbyisten P10 gemeenten 
 K6 
 Provincies Zeeland en Friesland (gezamenlijke inspanning 

onderwijs) 
 Ministerie OCW 
 VO-Instellingen 

Planning Afhankelijk van moment behandeling wetsvoorstel, verwachting 
eerste half jaar 2020 

Leidende 
gemeente 

Sluis 

Andere deelnemers Alle P10 gemeenten 
 
 
2.5 PROGRAMMA / Extra DB-projecten 
 
 
Werkgroep Europa 
 
Probleemanalyse Europa is belangrijk voor de P10. Over een belangrijk deel van 

bijvoorbeeld de plattelandsproblematiek wordt in Brussel 
gesproken en beslist. Het netwerk van de P10 bij Europese 
instellingen en andere organisaties is nog onvoldoende. 

Wat willen we 
bereiken? 

Invloed op Europese besluitvorming en een goed netwerk bij 
Europese instellingen en andere organisaties. 

Hoe gaan we dat 
doen? 

In de werkgroep Europa bereiden we lobby voor Europese 
thema’s voor en bespreken we hoe we de P10 bekender kunnen 
maken in Brussel, bijvoorbeeld door deelname aan de European 
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Week of Regions and Cities. 
Wie hebben we 
nodig? 

Een medewerker van de VNG is lid van de werkgroep 

Planning De werkgroep komt viermaal per jaar bijeen. 
Leidende gemeente Opsterland (Rob Jonkman, Piet Brouwer) 
Andere deelnemers Schouwen-Duiveland, Bronckhorst, Hof van Twente (Ellen 

Nauta) , Peel en Maas (Wilma Delissen-Van Tongerlo) VNG 
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Uitwerking vijfpuntenplan naar aanleiding Onderzoek platteland  
 
Probleemanalyse 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. In 2018 
hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de die 
leefbaarheidsinitiatieven; wat kunnen we daarvan leren? Hoe 
kunnen we daar als overheid het best bij aansluiten? Op basis 
van dit rapport is een vijfpuntenplan opgesteld als eerste 
duiding van het onderzoek. In 2019 zijn workshop rondom de 
verschillende punten georganiseerd. In 2020 wordt dit verwerkt 
in een plan van aanpak.  

Wat willen we 
bereiken? 

Goede ondersteuning van lokale initiatieven  

Hoe gaan we dat 
doen? 

Projectleider aanstellen en projectorganisatie inrichten met 
verschillende partijen om de volgende punten te concretiseren 
en een plan van aanpak op te stellen 
1. Hoe we onze rol als eerste overheid voor de burger het beste 

kunnen vormgeven en hoe overheden gezamenlijk het 
beste bij lokale initiatieven kunnen aansluiten vanuit de 
vragen van het initiatief 

2. Een toegankelijke en integrale kennisinfrastructuur, die 
lokale initiatieven faciliteert, motiveert en stimuleert; 

3. Processen en instrumenten ontwikkelen om aan integrale 
benadering van maatschappelijke vraagstukken tegemoet 
te komen (aansluitend op omgevingswet); 

4. Belemmeringen in wet- en regelgeving en beperkingen in 
infrastructuur wegnemen en nagaan hoe we economische 
en sociale verdienmodellen ontwikkelen; 

5. Organiseren van het gesprek met andere instituties om 
nieuwe verdien- en waarderingsmodellen te vinden voor 
lokale initiatieven 

 
Wie hebben we 
nodig? 

Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van 
Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, private partijen en 
organisaties.  

Planning 2020 
Leidende gemeente Opsterland (Ellen van Selm, Lydia van Santen) 

Andere deelnemers Eric Caspers (Schouwen-Duiveland) Alle P10 gemeenten 
 
 

3 VERSTERKING VAN DE NETWERKPOSITIE 
Om succesvol te kunnen lobbyen voor de standpunten van de P10, is massa nodig. Deze 
massa kan gecreëerd worden door medestanders te vinden in ons netwerk. Hiervoor is 
een versterking van het netwerk nodig. In 2020 richten we ons onder meer op: 
 Rijk: versterking relatie gericht op het versterken van het platteland. Grootste 

aandachtspunten in 2020: uitwerking vijfpuntenplan, herverdeling gemeentefonds, 
verdeelmodel sociaal domein en onze vitale dorpen on der de aandacht brengen voor 
de nieuwe kabinetsperiode 

 VNG. De P10 werkt in 2020 verder met de VNG en versterkt daar waar mogelijk haar 
positie verder 
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 G40. De P10 wil in 2020 de relatie met de G32 verder versterken. De aanpak van onze 
opgaven vereist in veel gevallen een samenspel tussen stad en platteland.  

 Europa. de Europese Unie blijft een prioriteit. 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. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen wordt ingezet op verlenging van het lidmaatschap van 
bestuurders van P10-gemeenten van het Comité van de Regio’s 

 Renaissance van het platteland: versterking bestuurlijke samenwerking en ambtelijke 
samenwerking met name gericht op de versterking van en aandacht voor het 
platteland 

 LTO: versterking samenwerking met name gericht op de versterking van en aandacht 
voor het platteland  

 Onderwijsinstellingen: nagaan waar we meer kunnen samenwerken met 
onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van energie en voedsel 

 

4 COMMUNICATIE 
De P10 vindt communicatie erg belangrijk en stelde daarom in 2018 een 
communicatiestrategie vast. De communicatie over de P10 valt uiteen in corporate 
communicatie en communicatie over de activiteiten uit dit uitvoeringsprogramma en 
daarmee de programmalijnen.  
 
Corporate communicatie 
Voor de corporate communicatie is een communicatiestrategie opgesteld. Hoofdpunten 
van deze strategie zijn: 
 duidelijke positionering van de P10; 
 (beter) leren kennen van onze doelgroepen; 
 werken aan de bekendheid van de P10 en haar inhoud; 
 versterken van de interne communicatie.  
 
Speerpunten voor 2020  
In 2020 willen we de basis op orde brengen en ons -naast de reguliere taken- richten op 
een aantal punten: 
 De promotie van het PlatformP10; aanjagen van gebruik, aantrekkelijk maken en 

houden van het PlatformP10; 
 We koppelen aan iedere programmalijn een communicatieadviseur en zetten stevig 

in op communicatie vanuit die lijnen;  
 We blijven inzetten op bijdragen vanuit het netwerk. 
 
Communicatie uitvoeringsprogramma 
In de communicatiestrategie geven we aan dat er per programmalijn een 
communicatieplan of -kalender opgesteld moet worden. Daarin kunnen we beschrijven 
hoe we de communicatie over de voortgang en resultaten van de activiteiten uit het 
uitvoeringsprogramma gaan invullen.  
Dit wordt aangejaagd en ondersteund door de (communicatieadviseur van de) gemeente 
van de bestuurlijke trekker en gaat altijd in met de centrale communicatieadviseur. Deze 
adviseurs zijn nog niet gekoppeld aan de programmalijnen. In 2020 gaan we dit 
organiseren. Dat sluit aan bij de werkwijze zoals die geformuleerd staat in de notitie 
‘Verder bouwen aan een sterk netwerk”. 
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Actiepunten - communicatie 2020 
Voor 2020 hebben we een aantal actiepunten en aandachtsgebieden benoemd. Dit zijn: 

 Website inhoudelijk laten aansluiten bij de Strategische Agenda en het 
uitvoeringsprogramma en de programmalijnen; 

 Ontwikkelen communicatiemiddelen en -acties voor lobby & kennisdeling; 
 Ontwikkelen plan voor de inzet van communicatiemiddelen per programmalijn; 
 Organiseren van de jaarlijkse Henk-Aalderinkprijs (uitbouwen route rond Parels van 

het Platteland); 
 Ondersteunen bij de organisatie van en communicatie voor diverse bijeenkomsten; 
 Ondersteunen organisatie Dorpenfestival/Zomersessie; 
 Introductiepakket voor (nieuwe) leden om de P10 in de organisatie van de leden onder 

de aandacht te brengen; 
 Informatie voor (nieuwe) raadsleden opnieuw onder de aandacht brengen; 
 We gaan door met het aanjagen van het gebruik van ons PlatformP10; 
 We zoeken een communitymanager die in 2020 kan bijdragen aan de ontwikkeling 

van PlatformP10; 
 We willen een tijdelijke interne nieuwsbrief opzetten om daarmee de P10 intern bij de 

deelnemende gemeenten onder de aandacht te brengen en ambtenaren aan te 
sporen het Platform P10 te gebruiken en bezoeken; 

 We blijven zorgen voor zichtbaarheid door te reageren op actuele thema’s. 
 Persberichten ontwikkelen en onder de aandacht brengen;  
 Onze banden met de pers moeten we steviger aanhalen zodat onze publicaties en 

reacties beter opgenomen worden in (landelijke) dagbladen en magazines; 
 Daarom blijven we in 2020 inzetten op meer betrokkenheid en hulp vanuit het 

communicatienetwerk. 
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CONTACT 
Adres  Postbus 10.000 

9244 ZP Beetsterzwaag 
Telefoon 0512 386 222 
E-mail  p10@opsterland.nl 
Webadres www.p-10.nl 


