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DE KRANTVAN HET

PLA TTELA ND
Oplossingen voor de grote
uitdagingen van ons land: ze zijn er.
Op en samen met het platteland!
In deze krant leest, hoort en ziet u
waarom het platteland zo nodig is en
met welke kracht het u de komende
kabinetsperiode kan helpen.

Als in Den Haag het woord ‘platteland’ valt, is de P10 nooit ver weg.
We worden genoemd, betrokken of om een mening gevraagd.
Dat is niet altijd zo geweest. In 2008 nam daarom Henk Aalderink,
toen burgemeester van Bronckhorst, het initiatief om de P10 op
te richten. Hij zag al de waarde en noodzaak van samen optrekken in een netwerk, kennis delen, de krachten bundelen. En hij
had gelijk. We hebben in de afgelopen 12 jaar laten zien dat we
een prettige, toekomstgerichte gesprekspartner voor u zijn en
dat we een waardevolle en innovatieve bijdrage kunnen leveren
aan de opgaven waar Nederland voor staat.
In 2008 begonnen we met 10 gemeenten. Sindsdien zijn we sterk
gegroeid. In ledenaantal (die is verdubbeld en groeit nog ieder
jaar) én in inhoud. We zitten steeds vaker aan tafel en steeds
vaker als het écht ergens over gaat. We laten de stem van het
platteland horen in onderwerpen als energietransitie, stikstof, 5G,
onderwijs en zorg. Want op al deze grote opgaven kan het platte
land een cruciale rol vervullen. Krachtig, prachtig en nodig. Dat
zijn niet alleen mooie woorden. Uit onderzoek van de Wageningen
Universiteit blijkt dat onze inwoners een sterk organiserend ver
mogen hebben en dat de dorpen heel goed in staat zijn om grote
projecten aan te pakken voor de verduurzaming van ons land.
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Van 10 naar samen
grote uitdagingen
aanpakken

Vanuit deze wetenschap deed ik in 2018 de oproep om samen
met het rijk een Agenda Platteland op te stellen. Om samen
plannen te smeden voor de grote uitdagingen van ons land. De
opgaven die vragen om visie en een lange adem. In de Agenda
Platteland maken we concreet wat we willen en kunnen realiseren
voor Nederland en hoeveel investeringen dat vraagt. Onze visie
is dat er structurele middelen moeten worden vrijgemaakt. Zo
kunnen we ervoor zorgen dat het platteland leefbaar blijft en dat
mensen er prettig kunnen blijven wonen. Voor heel Nederland is
het belangrijk dat er een vitaal platteland is. Daarmee sluiten we
aan bij het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland van de
Nederlandse overheden.
Wij zijn alvast begonnen. In deze eerste editie van de Krant van
het Platteland nemen we u mee. En nodigen we u uit!

Ellen van Selm

voorzitter van de P10 en burgemeester van Opsterland
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Introductie P10
Uitdagingen Nederland vragen om ruimte & kracht
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Zo doen we dat
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WIJ ZIJN 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 – Altena

natuur

Het platteland

dat is krachtig, prachtig,
nodig & kwetsbaar
KRACHTIG

PRACHTIG

‘Dorpen zijn in
staat tot grote
projecten in ver
duurzaming van ons land’
Wageningen Universiteit

‘Rustig, ruim en
mooi en we delen
de ruimte graag’

In onze dorpen is het heel gewoon: inwoners steken de handen uit de mouwen.
Met grote en kleine initiatieven zorgen
ze ervoor dat hun dorp vitaal en leefbaar
blijft. Uit onderzoek van de Wageningen
Universiteit blijkt dat de inwoners zich
er betrokken voelen en maar wat graag
willen bijdragen aan de leefbaarheid in het
dorp. Ook laat het zien dat de dorpen heel
goed in staat zijn om grote projecten aan
te pakken voor de verduurzaming van ons
land. En dat is mooi. Immers, de landelijke
agenda voor energie, klimaat en zorg gaan
uit van actieve betrokkenheid van burgers.
Het platteland heeft bovendien verhoudingsgewijs meer ondernemers. We zijn
de kraamkamer van de BV Nederland!

Op het platteland is het rustig, ruim en
mooi. Mensen wonen er graag en hebben
aandacht voor elkaar. Die sociale cohesie
koesteren we, net als de bijzondere landschappelijke waarden.

Onze ruimte delen we graag. Om te wonen:
met betaalbare woningen bieden we ruimte
voor de enorme krapte op de woningmarkt in meer stedelijke gebieden. Om
te ontspannen en te recreëren. En om te
innoveren. Want voor veel opgaven hebben
we in Nederland simpelweg ruimte nodig.

NODIG
‘Zelfwerkzaamheid en ruimte voor de grote
transities in klimaat, wonen, energie en zorg‘
Nederland staat voor grote opgaven. Het
platteland is daarbij nodig. Omdat hier die
opgaven voor een belangrijk deel plaatsvinden (energie), omdat hier de gevolgen
worden opgevangen (klimaat), omdat hier
talloze innovatieve bedrijven zitten (landbouw), omdat hier ruimte is (wonen en
recreatie) en omdat hier mensen leven die
aandacht en zorg hebben voor elkaar en
dat zelf organiseren (zorg).
Initiatieven zijn er te over op het platteland. De lokale zorg- en energiecoöperaties schieten er als paddenstoelen uit de
grond. Net als ons voedsel trouwens: ook
daar kunnen we natuurlijk niet zonder.

KWETSBAAR
‘Het behoud van het platteland
is een zorg van ons allen’
Ondanks onze kracht zijn we ook kwetsbaar.
We hebben te maken met vergrijzing,
huisartsentekort, asbestdaken en een
groeiende leegstand van stallen. Door het
uitgestrekte gebied en de lage bevolkingsdichtheid zijn de uitgaven groot (veel
infrastructuur, veel riolering, veel landschapsonderhoud en grote afstanden) en
de rijksinkomsten laag. Daarnaast kunnen
we onvoldoende eigen inkomsten genereren, doordat significante woningbouw
ontbreekt en de bedrijvigheid niet groot
genoeg is om bijvoorbeeld bedrijventer
reinen te ontwikkelen. De bereikbaarheid
staat onder druk, ook digitaal. Daarom
maken we ons sterk voor glasvezelprojecten,
5G en bereikbaarheid. En onze bijzondere
natuur en landschappen verdienen constant
onze bescherming.

Ook in de bewonersinitiatieven zit naast
kracht kwetsbaarheid. Ze ontstaan van
onderop en naarmate ze groter en impactvoller worden, lopen ze tegen allerlei
obstakels en belemmeringen aan: wetten
en regels die het resultaat in de weg zitten
en instituties die nog niet (voldoende) klaar
zijn voor deze initiatieven van bewoners,
vooral als initiatieven het niveau ‘leuk en
aardig’ ontstijgen. Het is hoog tijd dat we
meer vanuit de samenleving gaan denken
en ondersteuning gaan bieden vanuit
flexibelere kaders.

Agenda Platteland
Oplossingen voor de grote opgaven van ons land: het platteland biedt ze. Met kracht en
met pracht. En met kwetsbaarheid. Al met al onze en uw volle aandacht waard. Daarom
werken wij aan de Agenda Platteland.
Dat vinden ook
Paul Depla (voorzitter G40 stedennetwerk)
Jos Vranken (managing director NBTC Holland Marketing)
Erik Jan van Kempen (programma-directeur-generaal Omgevingswet ministerie BZK)
Leonard Geluk (algemeen directeur VNG)
In dit filmpje laten zij en P10-voorzitter Ellen van Selm horen waarom een
Agenda Platteland nodig is.

‘Op het gebied van
sociale cohesie hebben
plattelandsgemeenten
een voorbeeldfunctie.
Inwoners werken samen aan het bouwen
van gemeenschappen.
We kunnen daar veel
van leren.’

‘Stad en platteland,
vaak worden ze tegenover elkaar gezet, maar
wat een onzin! Erken
elkaars verschillen en
benut ze om als regio
krachtig naar voren te
kunnen stappen.’

‘Investeren in het
landschap en de
vitaliteit van het
platteland is essentieel
voor de toekomst van
Nederland.’
Jos Vranken,
managing director NBTC

Paul Depla,
Leonard Geluk,

voorzitter G40 en

directeur VNG

burgemeester van Breda

Holland Marketing

OP STAPEL
okt
nov
dec

Opstellen Agenda Platteland

14
okt

Webinar Green Deal opportunities for rural areas



26
okt

Digitale kennissessie Wonen & Zorg: Goed oud op het platteland



nov

2e editie Krant van het Platteland

25
nov

Jaarlijkse Wintersessie P10 (voor AB en gemeentesecretarissen P10)

2, 3
en 9
dec

3 Winterwebinars P10 (Online, doet u mee? Een uitnodiging volgt.)

feb
2021

Agenda Platteland is klaar

feb
2021

3e editie Krant van het Platteland

Winterwebinars: doet u mee?
In onze drie Winterwebinars pakken
we graag samen met u de volgende
thema’s bij de kop:

Leefbaar Platteland
Duurzaam Platteland
Sociaal Platteland

2 december
3 december
9 december

U kunt via Zoom aan de sessies meedoen. Ze zijn steeds van 14.00 tot 15.30 uur.
Zet ze vast in uw agenda! Een uitnodiging met meer informatie volgt.

www.p-10.nl
info@p-10.nl

