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VOORWOORD
Hoe anders was het jaar 2020. Het jaar waarin veel niet doorging, waarin we elkaar niet konden
ontmoeten en het samenwerken in onze netwerkorganisatie met name digitaal plaatsvond. Het
bracht ons ook veel; we vroegen namens ruim 80 plattelandsgemeenten aandacht voor een eerlijke
herverdeling van het gemeentefonds en trokken op met andere koepels. En we werkten aan de
Agenda Platteland, een agenda met oplossingen voor de grote vraagstukken van heel Nederland.
De P10 blijft ruimte bieden voor oplossingen en pakt deze graag samen met anderen, met u op. Een
robuust en vitaal platteland. Dat is waar de P10 ook in 2020 weer voor ging.
Ellen van Selm
Voorzitter P10 en burgemeester Opsterland
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1 ORGANISATIE P10
Bestuur
Het bestuur van de P10 wordt gevormd door vijf bestuurders. De voorzitter is Ellen van Selm
(burgemeester van Opsterland). Zij is tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25
november 2020 herbenoemd voor een periode van vier jaar.
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 vier portefeuilles. Dit zijn Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland,
Samenspel met de Stad en Sociaal Platteland.
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)
Eind 2020 herzien we de namen van deze programmalijnen en per 2021 veranderen deze.
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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. U vindt de Strategische Agenda op de website.
Lidmaatschap
In januari sloot Westerkwartier zich aan bij de P10. De gemeente Westerkwartier ligt in het hart van
het Noorden en verbindt Groningen, Friesland en Drenthe met elkaar. Met een oppervlakte van
369,36 km² is Westerkwartier een van de grootste gemeenten van het land. Het is een prachtige
landelijke gemeente en het dorp Niehove is zelfs uitgeroepen tot ‘Mooiste dorp van Nederland’.
In april sloot ook de gemeente Altena zich aan bij de P10. Altena, gelegen in het topje van NoordBrabant, grenzend aan Zuid-Holland en aan Gelderland is volledig omringd door water. Het is de
gemeente waar iedere bezoeker over de brug of met de pont komt, die 21 kernen telt en die met
een oppervlakte van 226km2 de grootste gemeente van de provincie Noord-Brabant is. De parels
van Altena zijn de Biesbosch, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de vesting Woudrichem.
De P10 telt na de toetreding van Westerkwartier en Altena in 2020 22 leden.
De werkwijze rond aanmeldingen voor gemeenten die lid willen worden, hebben we in 2020
aangepast. Nieuwe leden kunnen een aanvraag voor toetreding jaarlijks tot 15 september indienen.
Na goedkeuring van de aanvraag worden gemeenten dan per 1 januari van het volgende
kalenderjaar lid. Meer over het lidmaatschap leest u op onze website.
Wijzingen
In 2020 heeft Marjan van der Weij, gemeentesecretaris van Opsterland, de P10-taken overgenomen
van Martin Broers (Berkelland). Zij is nu als secretaris het aanspreekpunt voor de P10-organisatie en
voorzitter van de Kerngroep.
Gemeentesecretaris Kirsten Werps van Peel en Maas nam zitting in de kerngroep, zij neemt
hiermee de taak over van Leon Breukers.
Wethouder Rudy Tegels van de gemeente Horst aan de Maas neemt de rol van voormalig
wethouder Bob Vostermans als plaatsvervangend lid in het AB over.
Burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland is met pensioen gegaan. Jack van der
Hoek, de nieuwe burgemeester van Schouwen-Duiveland, volgt hem in het AB op. De nieuwe
burgemeester van Twenterand, Hans Broekhuizen, neemt plaats in het AB. Hij volgt oudburgemeester van Twenterand Annelies van der Kolk op. En wethouder Klaas Smidt van Westerveld
is de opvolger van wethouder Jelle de Haas in het AB.
Sybren van Dokkum trad aan als programmacoördinator en verving daarmee Matthijs Beute van
gemeente Hollands Kroon. Programmacoördinator Wouter Kuijper is in augustus met pensioen
gegaan. Wilco Pasman, ook van de gemeente Hof van Twente, volgt hem op. Tekstschrijver en
communicatieadviseur Agnes Nanninga helpt met het schrijven en ontwikkelen van de Krant van
het Platteland en de ontwikkeling van de Agenda Platteland.
In 2020 stelde het Bestuur budget beschikbaar om tijdelijk een community manager in kunnen
huren. De opdracht voor deze Communitymanager luidt: zorg voor meer actie, betrokkenheid,
inbreng en schwung op het PlatformP10. Eind dit jaar zetten we de opdracht uit zodat we naar
verwachting begin volgend jaar kunnen starten.

Vergaderingen
Het Dagelijks Bestuur vergaderde vijf keer, waarvan vier keer online, en kwam twee keer bij elkaar
tijdens zogenaamde ‘Heisessies’. Tijdens deze sessies bespreken bestuurders de verschillende
programmalijnen en portefeuilles en staan zij stil bij een aantal grotere thema’s die van belang zijn
voor het platteland. Het Algemeen Bestuur kwam vier keer bij elkaar waarvan drie keer online. De
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gemeentesecretarissen kwamen dit jaar, wegens de geannuleerde zomersessie, maar een keer
(digitaal) bij elkaar.
De programmacoördinatoren kwamen dit jaar veelvuldig en met name online samen. Zij werkten
aan de voorbereiding van de Agenda Platteland en staken veel tijd en energie in de verschillende
werkgroepen binnen de verschillende programmalijnen.
Ook werd er op verschillende niveaus gesproken met of deelgenomen aan bijvoorbeeld:
Renaissance van het Platteland
NBTC Holland Marketing
Bestuurlijke klankbordgroep Corona
DuurzaamDoor (RVO)
Ruimte voor Lopen

2 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
2020 leidde dat tot de volgende samenwerkingen:
Herijking gemeentefonds > 60 adhesiebetuigende gemeenten
De herijking van het gemeentefonds, daar maakt de P10 zich grote zorgen om. Want om het
platteland vitaal te houden zijn er voldoende middelen nodig. Bovendien willen we voorkomen dat
er doorgaande focus is op de steden en versterking van de randstad. Het uitstel waartoe de minister
van BZK in 2020 besloot, bood mogelijkheden voor het platteland om in het proces van herverdeling
beter in beeld te komen.
Dat geldt niet alleen voor de P10-gemeenten maar voor het gehele platteland. En daarom liet de P10
een massief geluid van het hele platteland laten horen. Doordat plattelandsgemeenten die geen lid
zijn van de P10 hun adhesie betuigden, konden we een grote lobby voeren. De actie van de P10
leverde 60 adhesiebetuigingen op. Meer informatie, de brief en de memo vindt u op onze website.
Resolutie
De P10 pleit in de herverdeling niet alleen voor het eigen platteland. Samen met de G4, G40 en M50
stelden we resolutie ‘Eerlijke financiële verhoudingen’ op voor de ledenvergadering van de VNG van
25 september 2020. De motie werd aangenomen met 100% van de stemmen. De tekst van de
boodschap in de resolutie spreekt voor zich. Kort samengevat wordt aangegeven dat er in de
financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten structureel iets mis is. Duidelijk is dat het
gemeentefonds niet alleen herverdeeld moet worden maar ook groter moet worden om alle taken
goed uit te kunnen voeren. Het is mooi dat grote en kleinere gemeenten hier nu samen in
optrekken. Er zijn natuurlijk verschillen tussen G4, G40, M50 en P10, maar daarboven is er een
gedeeld belang bij eerlijke verhoudingen met het Rijk. Overigens trekken de partijen daar ook
samen met de VNG in op.
Financiële tegemoetkoming voor buurt- en dorpshuizen
De P10 steunde de actie van LVKK waarmee zij in het voorjaar aandacht vroeg voor de financiële
situatie van de dorpshuizen; hele belangrijke plekken voor ontmoeting en verbinding op het
platteland. De dorpshuizen kwamen tijdens de eerste intelligente lockdown in het voorjaar van 2020
ook onder druk omdat zij hun deuren moesten sluiten.
De lobby van LVKK die we steunden was succesvol, want op 12 juni besloot het Rijk dat ook buurten dorpshuizen in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming in de kosten (de zogenaamde
TOGS-regeling).
Ambtelijke vertegenwoordiging
Ambtelijk is de P10 vertegenwoordigd in:
- Overleg VNG/G4/G40/M50/P10 en Provinciale afdelingen over begrotingen en verkiezingen
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-

VNG Werkgroep over de gevolgen van corona voor de economie en de inrichting van het
herstelprogramma post-corona en het Nationaal Groeifonds
Afstemmingsoverleg WMO en Jeugd
Afstemmingsoverleg participatie, schuldhulpverlening en integratie
Diverse overleggen over financiën
Werkgroep Europees Landbouwbeleid
Propositie Sociaal Domein G40

Interbestuurlijke programma’s
Leden van de P10 nemen ook dit jaar weer deel aan werkgroepen van de Interbestuurlijke
programma’s onder andere IBP Vitaal platteland.
P10 leden actief in VNG-werkgroepen Klimaatakkoord
Binnen het P10-programma Platteland en stad is de werkgroep Duurzame Energie actief. In deze
werkgroep zijn 13 gemeenten vertegenwoordigd. Via de werkgroep wordt de kennis op dit thema
binnen de P10 gebundeld en ingezet als dat nodig is. De P10 heeft voor alle meedenkgroepen in het
kader van het Klimaatakkoord van de VNG-kandidaten geleverd. Zo klinkt het plattelandsgeluid
door in de meedenkgroepen: Elektriciteit/Energie-Infa, Gebouwde Omgeving, artikel 2 onderzoek
van de Raad van Openbaar Bestuur en in de Integrale meedenkgroep.
Blijvend sterke positie P10 binnen VNG
We zijn anno 2020 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

Commissie Bestuur en
Veiligheid

Fred Veenstra

Burgemeester De Fryske
Marren

Lid AB

Ard van der Tuuk

Burgemeester Westerkwartier

Frans Veltman

Wethouder De Fryske Marren

Paul Hofman

wethouder Bronckhorst

Ellen Nauta-van Moorsel

burgemeester Hof van Twente

Lid AB, Lid commissie
Europa en
Internationaal

Freek Buijtelaar

wethouder Borger-Odoorn

Lid AB

Jos Boerland

Wethouder De Fryske Marren

Cees van den Bos

wethouder SchouwenDuiveland

Mark Paters

Wethouder Twenterand

Mary van Gent

wethouder Hollands Kroon

Ellen Nauta-van Moorsel

burgemeester Hof van Twente

Wilma Delissen-van
Tongerlo

burgemeester Peel en Maas

Rob Jonkman

wethouder Opsterland

Werkgroep Europa

Ellen van Selm

Burgemeester Opsterland

Werkgroep Europa
Voorzitter P10

Robert Lievense

raadslid Schouwen-Duiveland

Heleen van DijkBeekman

Griffier De Fryske Marren

EU-achterban overleg

Joop Spijkers

Strategisch adviseur
Bronckhorst

Commissie Financiën

Harry Scholten

wethouder Hof van Twente

Lid DB

Bert Nederveen

Wethouder Westerkwartier

Lid AB

Sylvester ter Wal

secretaris Hulst

Niek Wind

wethouder Borger-Odoorn

Commissie Economie,
Klimaat, Energie en Milieu
Commissie Ruimte, Wonen
en Mobiliteit

Commissie Zorg, Jeugd en
Onderwijs

Commissie Europa en
Internationaal

Commissie Raadsleden &
Griffiers

Commissie
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Informatiesamenleving
Werkgroep
arbeidsmigranten

Rian van Dam
Paul Sanders

Wethouder Hollands Kroon
Wethouder Peel en Maas

Lid AB
Lid DB

College voor arbeidszaken

Jan Seton

burgemeester Borger-Odoorn

Lid AB

3 ACTIVITEITEN > WAT DEDEN WE IN 2020
We organiseerden bijeenkomsten
Zomersessie / Dorpenfestival
In juni stond de Zomersessie van de P10 gepland. Onze Zomersessie zou dit jaar onderdeel zijn van
het Dorpenfestival in de gemeente Aa en Hunze. Vanwege de pandemie konden het festival en ook
de Zomersessie niet plaatsvinden. De vergadering van het Algemeen Bestuur -die normaal
plaatsvindt op de Zomersessie- hebben online plaatsgevonden. De vergadering van
gemeentesecretarissen die normaal plaatsvindt tijdens de Zomersessie werd geannuleerd.
Proeverij voor Kamerleden en bestuurders
Jaarlijks, direct na het zomerreces verzorgt de P10 een proeverij voor Kamerleden en bestuurders in
Den Haag. Omdat samenkomen dit jaar niet mogelijk was, koos de P10 ervoor om Kamerleden en
bestuurders op een andere manier te informeren. In de Krant van het Platteland konden zij lezen
over waar de P10 aan werkt en wat voor het platteland belangrijk is. We brachten de eerste Krant
van het Platteland in oktober uit. De tweede volgde in november.
GreenDeal: opportunities for rural areas
Als onderdeel van de European Week of Regions and Cities organiseerde de P10 op 14 oktober de
webinar ‘Green Deal kansen voor landelijk gebied. Deelnemers konden er meer leren over de
kansen die de Europese Green Deal-maatregelen bieden voor de leefbaarheid en
aantrekkingskracht van landelijke gebieden. Onder leiding van voorzitter Ellen van Selm en met
inbreng van sprekers Diederik Samsom (Kabinetschef van Frans Timmermans), Sandra Piesik (ARB
FRGS, Director Architect – 3 ideas B.V.) en Wilma Delissen-van Tongerlo (burgemeester van Peel en
Maas en lid van het Congress of Local and Regional Authorities) was dit een erg succesvol webinar.
U kunt het webinar terugkijken via onze website.
Goed oud op het platteland
Eind oktober organiseerde de P10 vanuit de programmalijn Sociaal Platteland de kennissessie Goed
oud op het platteland. Dat deden we samen met de Taskforce Wonen & Zorg.
Ouder worden en goed wonen, je ergens thuis voelen: dat maakt gelukkiger en gezonder.
Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in
hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Op het platteland zijn de vraagstukken deels anders en
complexer dan elders. Tijdens deze onlinebijeenkomst gingen bestuurders en ambtenaren met
elkaar in gesprek over de opgaven die P10-gemeenten binden aan de hand van inspirerende
voorbeelden.
Wintersessie online
De Wintersessie organiseerden we dit jaar online. We vergaderden met het algemeen Bestuur en
de gemeentesecretarissen en we organiseerden drie online webinars. Daarin spraken we met
experts over de programmalijnen waar de P10 aan werkt. Ruim 140 fans van het platteland meldden
zich aan. Belangrijk doel van de Winterwebinars was input ophalen voor de Agenda Platteland, waar
de P10 aan werkt. Dat is gelukt, met dank aan de sprekers: Bettina Bock (bijzonder hoogleraar
Bevolkingsdaling en leefbaarheid), Leon Groenemeijer (senior onderzoeker/adviseur ruimte ABF
Research) en Michael Stuart-Fox (onderzoeker bij ABF Research). Senior projectleider Frank
Wassenberg (Platform31 en TU Delft), Frank van Dam (Planbureau voor de Leefomgeving) en Andres
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Bauer (projectleider windenergie Zuidenwind). Ook veel dank aan de deelnemers die een bijdrage
leverden. De webinars zijn terug te kijken via ons Youtube-kanaal.
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We vroegen aandacht voor het platteland en lieten onze stem horen
Oproep aan programmacommissies
In april stuurde de P10 een brief aan de programmacommissies om te vragen om regionale
ontwikkeling en een sterk platteland op te nemen als speerpunt in de verkiezingsprogramma’s voor
de Tweede Kamerverkiezingen. Een krachtig platteland is een voorwaarde voor een
toekomstbestendig Nederland. We schreven daarom: “De verkiezingen van 2021 lijken 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
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 brief aan de programmacommissies vindt u op onze website.
Energietransitie
De P10 is dit jaar samen met Platform31, het ministerie van BZK, G40 en M50, een project gestart om
inzichtelijk te maken hoe energie-initiatieven positief bijdragen aan de verbinding stad en
platteland. Het resultaat is mooie voorbeelden die voorzien in de energiebehoefte en tevens
bijdragen aan de leefbaarheid. Namens de P10 werkt Petro Kuipers (gemeente Peel en Maas) mee
aan dit initiatief. Hij zegt hierover: “Ik hoop van harte dat stad en platteland zich door deze
voorbeelden laten inspireren om samen aan de slag te gaan met de energietransitie.” In de
publicatie van Platform31 leest u meer.
Krant van het Platteland
In oktober stuurde we de eerste editie van de Krant van het Platteland. “Oplossingen voor de grote
vraagstukken van ons land: ze zijn er. Op en samen met het platteland!” Deze boodschap ontvingen
de leden van de Tweede Kamer van de P10, in de eerste editie van de Krant van het Platteland. Deze
krant roept hen op om samen met ons en andere koepelorganisaties en partners, een Agenda
Platteland op te stellen. Om samen plannen te smeden voor die grote uitdagingen, zoals de
energie- en zorgtransitie en het woningtekort. In november stuurden we de tweede editie van de
Krant van het Platteland. Deze twee kranten vormen de aanloop naar de publicatie van de Agenda
Platteland die de P10 in 2021 aanbiedt aan de formateurs na de Tweede Kamerverkiezingen.
Reactie op de Troonrede
Verbinding en aandacht, dat waren twee belangrijke thema’s uit de Troonrede van de Koning, zoals
hij < klinkt een beetje gek, anders formuleren op Prinsjesdag. Het zijn woorden die ons ook passen,
ze horen bij de cultuur op het platteland waar Nabuurschap, het naar elkaar omkijken en zorg
hebben voor elkaar, de gewoonste zaak van de wereld is. We zijn trots op ons platteland en zetten
ons blijvend in voor onze vitale dorpen. De Troonrede en miljoenennota bieden een aantal
aanknopingspunten voor de P10. In een reactie op de Troonrede liet de P10 weten welke dat zijn. U
vindt deze reactie op de Troonrede terug op onze website.
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4 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 2020 verstuurden we
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 vijf persberichten naar regionale en landelijke media. We maakten bekend
dat de gemeente Westerkwartier toetrad tot het netwerk, riepen op voor de Agenda Platteland,
brachten de bijeenkomst Greendeal, kansen voor het landelijk gebied onder de aandacht en
lanceerden onze eerste editie van de Krant van het Platteland met een persbericht. Ook brachten
we een persbericht uit over de herbenoeming van onze voorzitter Ellen van Selm.
Brieven aan ministers en Kamerleden
Opvallend dit jaar is dat we vaker direct een appel doen door middel van een brief. We verstuurden
een brief aan alle plattelandsgemeenten in Nederland om zich aan te sluiten in de lobby rond de
herverdeling van het gemeentefonds. 60 gemeenten tekenden de adhesiebetuiging. Er ging ook
een brief naar de programmacommissies waarin we hen vroegen het platteland op te nemen in de
verkiezingsprogramma’s. Ook stuurden we een brief aan minister Wiebes om (aansluitend bij de
lobby van LVKK) te vragen om steun voor onze dorpshuizen.
Overige publicaties
De P10 werkte in 2020 mee aan verschillende publicaties. Een opsomming:
Resolutie ‘Eerlijke financiële verhoudingen’
https://p-10.nl/nieuws/resolutie-eerlijke-financiele-verhoudingen/
‘Platteland onleefbaar na herijking gemeentefonds’, interview met Ellen van Selm voor
BinnenlandsBestuur
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/platteland-onleefbaar-na-herijkinggemeentefonds.12291083.lynkx
‘Dorpshuizen kind van de rekening’, interview met Ellen van Selm voor BinnenlandsBestuur
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/dorpshuizen-kind-van-derekening.13178897.lynkx
‘De energietransitie als verbinder van stad en platteland’ een uitgave van Platform31 met een
bijdrage van Petro Kuipers
https://p-10.nl/nieuws/breng-energietransitie-en-leefbaarheid-platteland-samen/
De stem van het platteland, interview met Ellen van Selm in de Leeuwarder Courant
https://p-10.nl/nieuws/p10-de-stem-van-het-platteland/
‘ De reconstructie van het Buitengebied’ interview met Paul Hofman voor VNG Magazine >
https://vng.nl/artikelen/de-reconstructie-van-het-buitengebied
Massief plattelands geluid Massief plattelandsgeluid tegen herverdeling gemeentefonds,
interview met Ellen van Selm voor BinnenlandsBestuur
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/massief-plattelandsgeluid-tegenherverdeling.13098229.lynkx
300 miljoen extra voor jeugdzorg te weinig, interview met onder meer Ellen van Selm voor
BinnenlandsBestuur
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/300-euro-miljoen-extra-voor-jeugdzorg-teweinig.14513025.lynkx
Online magazine DuurzaamDoor van RVO, Lydia van Santen en Ellen van Selm leverden een
bijdrage met een interview over de Omgevingswet
https://p-10.nl/nieuws/p10-levert-bijdrage-aan-online-magazine-duurzaamdoor-rvo/
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