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1 INLEIDING 
 

Voor u ligt het uitvoeringsprogramma 2021 waarin u leest welke activiteiten de P10 in 2021 
oppakt. Deels zijn dit activiteiten die in 2020 niet door konden gaan vanwege de 
Coronapandemie. Op dit moment wordt gewerkt aan de Agenda Platteland. Er zijn drie 
documenten die als basis dienen voor deze Agenda Platteland. Dat zijn de Strategische 
Agenda 2019-2023, het onderzoek naar leefbaarheidsinitiatieven en het daarop gebaseerde 
Vijfpuntenplan van de P10. 
In de Agenda Platteland gaan we in op de oplossingen die het platteland kan bieden voor 
de uitdagingen waar Nederland voor staat. Uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld 
energie, klimaat, wonen en zorg.  Om de kracht en ruimte van het platteland te kunnen 
blijven bieden, is het nodig goed voor het platteland te zorgen. Want onze regio is ook 
kwetsbaar. Daarom werken wij -met anderen samen- aan de Agenda Platteland die we 
aanbieden bij de kabinetsformatie in 2021. De kernpunten van deze Agenda zijn integraal 
meegenomen in dit uitvoeringsprogramma maar de uitvoering is afhankelijk van de 
resultaten van de kabinetsformatie.  
 
Bij de uitvoering van de Agenda Platteland hanteren we de volgende uitgangspunten:  
1. Werken vanuit een gezamenlijk perspectief 

• Vertrouwen: vanuit verbinding met de ‘eigenaren’ van initiatieven. Ruimte bieden 
voor initiatieven vanuit Vitale Gemeenschappen 

• Integraal  
• Samen: als één overheid en met maatschappelijke organisaties en bedrijven 
• Mindset: het kan wél  

2. Voldoende geld 
• Voldoende middelen in Gemeentefonds voor uitvoering van de huidige taken. 
• Nieuwe taken alleen met extra geld 
• Investeringsbudget voor specifieke opgaven van het platteland 

3. Krachtige regio’s 
• Ruimte voor regionale aanpak met goed samenspel tussen platteland en stad. 

 
Per 1 januari 2021 verwelkomen we zeven nieuwe leden, waarmee het totale ledental op 29 
leden komt. Deze nieuwe leden maken we bekend met de werkwijze en inzet van de P10 
gemeenten: we doen het als P10 met elkaar en de kracht zit in het zelf doen.  
De groei en de toenemende importantie van het netwerk is aanleiding om in het voorjaar 
van 2021 de werkwijze van het netwerk te evalueren. Basis voor deze evaluatie vormt de 
notitie ‘Verder bouwen aan een sterk netwerk’.   
Parralel aan de Agenda platteland hebben we de programmalijnen aangepast. De vier 
programmalijnen waar de P10 in 2021 op inzet zijn: 

• Leefbaar platteland 
• Sociaal platteland 
• Duurzaam platteland (voorheen Samenspel met de stad) 
• Ondersteuning platteland (voorheen maatwerk Platteland) 

Binnen deze programmalijnen zijn de activiteiten gerangschikt. Lopende het jaar kan de 
actualiteit er overigens voor zorgen dat we de programma’s aanpassen. 
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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 (doorlopend)  

Probleemanalyse Door het gebrek aan alternatieven heeft de auto als traditioneel 
vervoersmiddel nog vrij spel. Vaak hebben huishoudens op het 
platteland meer dan één auto en dat is duur en niet duurzaam. 
Daarom moeten er alternatieve vormen van vervoer worden 
onderzocht en willen we de deelauto als alternatief van een 
tweede auto stimuleren. 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 en landelijke partners bewust maken van de 
verschillen in vervoersvraag tussen stad en platteland. 

Hoe gaan we dat doen? - Uitvoering geven aan de Greendeal autodelen 
- Het omzetten van de verzamelde best practises in een 

menukaart 
- Het opzetten van een P10 autodeel-probeervloot 
- Het maken van een rode loper voor autodelen op het 

platteland 
- Afstemming met provincies, VNG en het Rijk over het te voeren 

beleid. 
Wie hebben we nodig? Provincies, vervoersbedrijven, Rijk, gemeenten 
Planning Na invulling van vacatures in te vullen. 
Verantwoordelijk DB lid Theo Meskers 
Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

Hollands Kroon/ vacature 

Bestuurlijke trekker Theo Meskers 
Ambtelijk trekker  Hollands Kroon/ Abel Hoekstra 
Werkgroepleden vacatures 
Stand van zaken eind 
2020 

Er is een inspiratiegids die aan het AB van februari kan worden 
gepresenteerd. Daarnaast is de greendeal autodelen op het 
platteland ondertekend en zijn er ideeën om via de greendeal een 
werkgroep autodelen op het platteland in te richten. De 
werkgroep autodelen op het platteland is echter door 
capaciteitsproblemen van het netwerk stil komen te liggen. 
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Bereikbaarheid medische voorzieningen (doorlopend) 

Probleemanalyse Het overeind houden van (medische) voorzieningen is op het 
platteland een bekend probleem. Het is begrijpelijk dat niet 
iedere specialisatie in of rond plattelandsgebieden te vinden is. 
Maar 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? 

Oplossingen vinden om voorzieningen bereikbaar te houden 
Wij denken aan de inzet van bijvoorbeeld (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.  
.  

Hoe gaan we dat doen? - Kennis delen over de behoefte aan voorzieningen. We willen 
weten hoe je voorzieningen bereikbaar houdt en hoe je de 
inwoners erbij betrekt of hoe rollen of taken door inwoners of 
dorpen zelf overgenomen kunnen worden 

- 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 Door de enorme drukte op de zorg en de aanhoudende 

reisbeperkingen zal er waarschijnlijk pas in Q4 van 2021 weer 
voortgang op dit dossier kunnen worden gemaakt. 

Verantwoordelijk DB lid Theo Meskers 
Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

Hollands Kroon/vacature 

Bestuurlijke trekker Theo Meskers 
Ambtelijk trekker  Hollands Kroon/ Abel Hoekstra 
Werkgroep leden De Fryske Marren/ Jos Boerland, Gerlof Born, Sluis/ Jack Werkman 
Stand van zaken eind 
2020 

Er is een begin gemaakt met het onderzoek naar een medibus als 
oplossing voor het huisartsentekort op het platteland. Het 
werkbezoek dat hiervoor gepland stond is helaas door de 
pandemie niet doorgegaan en zal in 2021 plaats vinden. Doordat 
de pandemie extra drukte legt op de zorgprofessionals waar we 
mee in gesprek moeten, is ook het onderzoek naar de 
miniklinieken dit jaar niet doorgegaan. Er is wel een reactie 
afgegeven op de internetsconsultatie: Houtskoolschets acute zorg 
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Platform platteland (vervolg op Dekking breedbandinternet en mobiele telefonie) 

 
Probleemanalyse Digitalisering is noodzakelijk voor een vitaal platteland. Als P10 

moeten we daarom inzetten op digitale dienstverlening en de 
digitale infrastructuur om dat mogelijk te maken. In 2022 worden 
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. Daarnaast moeten we ons als P10 inzetten om de 
onrendabele top in Nederland van glasvezel te voorzien zodat een 
economische- en sociale tweedeling wordt voorkomen. Daarnaast 
kunnen we als gemeenten nog veel van elkaar leren als het gaat 
om digitale dienstverlening. 
 

Wat willen we 
bereiken? 

- Informatiedeling over hoe om te gaan met small cells. 
- Verglazing van de onrendabele top. 
- Actief delen van voorbeelden van digitale dienstverlening 

(overheid, zorg, enz.) en elkaar ondersteunen bij de 
implementatie daarvan. 

Hoe gaan we dat doen? 1. Uitleggen aan onze partners waarom digitalisering op het 
platteland zo belangrijk is. 

2. Actief contact zoeken met de ministeries (op ambtelijk 
niveau). 

3. Werken aan kennisdeling binnen de P10-gemeenten. 
4. Onderzoeken welke digitale diensten gemeenten gemakkelijk 

van elkaar kunnen kopiëren. 
Wie hebben we nodig? Telecomproviders, VNG (afd. realisatie), Ministerie, 
Planning Na invulling van de vacature nader te bepalen 
Verantwoordelijk DB lid Theo Meskers 
Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

Hollands Kroon/Vacature in Hollands Kroon 

Bestuurlijke trekker Theo Meskers 
Ambtelijk trekker  Hollands Kroon/ Abel Hoekstra 
Werkgroepleden vacatures 
 
Economie (nieuw) 
Probleemanalyse De aanwezigheid van het MKB op het platteland is onder meer 

geconcentreerd op bedrijventerreinen. Door de lange en diepe 
economische crisis van tien jaar geleden is daar planologisch iets 
veranderd. Menig bedrijventerrein is qua omvang en ontsluiting 
ingesloten of op een andere manier beperkt, zodat doorgroeien 
niet mogelijk is. Daarnaast liggen de banen en carrières voor het 
oprapen. De gemiddelde werkeloosheid in de P10-gemeenten ligt 
22% lager dan in de rest van Nederland. Doordat jongeren 
wegtrekken en het platteland vergrijst hebben bedrijven steeds 
meer moeite om (het juiste) personeel te vinden. Door bedrijven 
de ruimte en te helpen aan de juiste medewerkers, versterken we 
de economie op het platteland. 
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Wat willen we 
bereiken? 

- Investeren in bedrijventerreinen op het platteland met een 
goede landschappelijke inpassing, ontsluiting en 
voorzieningen  

- Aanvullend budget voor subregionaal arbeidsmarktbeleid om 
jeugd en jonge professionals te interesseren voor carrières op 
het platteland. 

Hoe gaan we dat doen? 1. Contact met het Rijk en provincies over extra budgetten voor 
het aantrekkelijk maken van werken op het platteland. 

2. Het sluiten van een landelijk convenant agrarische 
bedrijventerreinen. 

Wie hebben we nodig? Provincies, RVO 
Planning Na invulling van de vacature nader te bepalen 
Verantwoordelijk DB lid Theo Meskers 
Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

Hollands Kroon/vacature 

Bestuurlijke trekker Theo Meskers 
Ambtelijk trekker  Hollands Kroon/ Abel Hoekstra 
Werkgroepleden Vacatures 
 
Werkgroep agrarische sector (nieuw) 
Probleemanalyse De agrarische sector is drager van ons landschap en de 

leefbaarheid maar het platteland staat onder druk 
Wat willen we 
bereiken? 

- De P10 wil meepraten over de randvoorwaarden voor de 
agrarische transitie.  

- P10 staat voor een agrarische transitie die in balans is, met 
ruimte voor leefbaarheid, landbouw en landschap. 

Hoe gaan we dat doen? 1. We volgen ‘’de routekaart P10 aan tafel’’ (nog vast te stellen)  
en sluiten af met een werkbezoek 

2. We lobbyen voor een goede stoppersregeling en behoud van 
historische landschapsstructuren. 

Wie hebben we nodig? P10 gemeenten, Ministerie LNV, Provincies en overige partners 
(zoals LTO) 

Planning Afhankelijk van invulling vacature 
Verantwoordelijk DB lid Theo Meskers 
Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

Hollands Kroon/vacature 

Bestuurlijke trekker Hollands Kroon/Rian van Dam, Opsterland/Anko Postma 
Ambtelijk trekker  Hollands Kroon/ Abel Hoekstra 
Werkgroepleden Jan Hartog en Anko Postma (Opsterland); Desiree van der Wijk, Jos 

Robot en Bert Nederveen (Westerkwartier); Martijn Vervaet (Peel & 
Maas); Albertien Perdok (Altena); Suzan Brand (Westerveld), 
Andrea van Langen(Medemblik);  
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2.2 PROGRAMMA / ondersteuning 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 groot oppervlak. De 
uitgestrektheid en het ontbreken van een stedelijke kern zorgen ervoor dat 
maatschappelijke vraagstukken een grotere impact hebben dan in een gemiddelde 
plattelandsgemeente. 
 
 
Omgevingswet (doorlopend) 
Probleemanalyse Het doel is om de omgevingswet per 1-1-2022 in te voeren. De 

uitwerking van de omgevingsvisie en vervolgens het 
omgevingsplan vergt voor plattelandsgemeente een enorme 
inzet. Daarnaast zijn er zorgen over het op orde krijgen van de ICT. 

Wat willen we 
bereiken? 

Door het delen van kennis en ervaringen tussen 
plattelandsgemeenten willen we zorgen voor een efficiënte 
uitwerking en vertaling. Waarbij er voldoende aandacht en 
bewustwording is/ontstaat voor het platteland met zijn eigen 
dynamiek 

Hoe gaan we dat doen? 1. Afstemming VNG en leveren van input voor de ontwikkeling 
van de Staalkaart Buitengebied 

2. Delen van kennis en goede voorbeelden van 
plattelandsgemeenten 

3. Kritisch volgen van het  landelijke proces rondom ICT -proces 
waarbij scherp gelet wordt op praktische uitvoerbaarheid en 
haalbaarheid qua planning 

Wie hebben we nodig? VNG, RIO’s/ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Planning Gehele jaar 2021 
Verantwoordelijk DB lid Harry Scholten 
Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

Hof van twente/Wilco Pasman 

Bestuurlijke trekker Harry Scholten en Freek  Buijtelaar (Borger Odoorn) 
Ambtelijk trekker  Hof van Twente/Wilco Pasman  
Werkgroepleden Bronckhorst/Martin Jolink, Goeree-Overflakkee/Jan den Braber, 

Borger-Odoorn/Henk Brink, Twenterand/Christiaan Hofstede). 
Berkelland/Klaas Kelly, Westerkwartier/Ankie Fennema, 
Sluis/Gabrielle Naeije 

Stand van zaken eind 
2020 

In 2020 is duidelijk geworden dat de invoering van de 
omgevingswet wordt  uitgesteld tot 1-1-2022. Veel gemeenten zijn 
inmiddels aan de slag met een omgevingsvisie en omgevingsplan. 
De P10-werkgroep richt zich op het delen van kennis en goede 
voorbeelden en levert input aan de VNG voor de ontwikkeling van 
de Staalkaart Buitengebied. 

 
 
 
Maatwerk Gemeentefonds (doorlopend) 
 
Probleemanalyse De herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld en zal 

waarschijnlijk pas vanaf 1-1-2023 aan de orde zijn. De mogelijke 
herverdeling lijkt zeer nadelig uit te pakken voor 
plattelandsgemeenten. De onduidelijkheid en onzekerheid blijft.  
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Wat willen we 
bereiken? 

Eerlijke financiële verhoudingen 

Hoe gaan we dat doen? Actieve lobby en communicatie voortzetten. Op het moment dat 
er duidelijkheid is, worden doorrekeningen uitgewerkt en de 
effecten voor plattelandsgemeenten concreet gemaakt. 

Wie hebben we nodig? Input van BZK 
Planning 2021 uitvoering consultatie en op basis van de uitkomsten een 

concrete vertaling van effecten opmaken. 
 

Verantwoordelijk DB lid Harry Scholten 
Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

Hof van twente/Wilco Pasman 

Bestuurlijke trekker 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. 
. 

Ambtelijk trekker  Bronckhorst/ Chris Sloot  
In nauw contact met Henk Roosink, gemeente Hof van Twente en 
Danielle de Clerck, gemeente Sluis  

Werkgroepleden Bronckhorst/Chris Sloot, Sluis/Danielle de Clerck, Hof van 
Twente/Henk Roosink en Wilco Pasman 

Stand van zaken eind 
2020 

De besluitvorming over de herverdeling gemeentefonds is over de 
verkiezingen (maart 2021) heen getild. De consultatie is uitgesteld 
maar wordt nog wel verwacht in 2021. 
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Asbest (doorlopend) 
 

Probleemanalyse De snelheid om asbestdaken te saneren stagneert. Het effect van 
het niet doorgaan van het wettelijk verbod in combinatie met het 
afschaffen van de landelijke subsidie wordt dus zichtbaar.  

Wat willen we 
bereiken? 

Voortgang in de sanering van asbestdaken. 

Hoe gaan we dat doen? Meer uitwisselingen van ervaringen van de integrale aanpak. 
Wie hebben we nodig? Provincies, VNG, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
Planning Voorjaar 2021 à inventarisatie voortgang saneringen P10 

gemeenten en kennisdeling integrale aanpak via een position 
paper met concrete voorbeelden 

Verantwoordelijk DB lid Harry Scholten 
Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

Hof van Twente/Wilco Pasman 

Bestuurlijke trekker Harry Scholten 
Ambtelijk trekker  Hof van Twente/Wilco Pasman  
Werkgroepleden Momenteel geen werkgroep actief 
Stand van zaken eind 
2020 

Voor particulieren is er een fondsgevormd voor leningen. Voor 
bedrijven is er nog geen regeling beschikbaar 

 
 
2.3  PROGRAMMA / Duurzaam 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 (doorlopend) 
 

Probleemanalyse Het klimaatakkoord vraagt om een extra inspanningen van het 
platteland.  
1. Het platteland wordt geconfronteerd met een steeds grotere 

ruimtevraag van verschillende activiteiten. Ook de 
energietransitie vraagt om ruimte. 

2. Door de lage woningdichtheid, De warmtetransitie is voor 
plattelandsgemeenten een extra uitdaging.  

Wat willen we 
bereiken? 

1. De energietransitie is in goede handen bij plattelanders. 
Daardoor blijven de baten van de energietransitie in het 
gebied en zijn er koppelkansen met andere 
plattelandsopgaven. De P10 wil daarom lokale 
energiecoöperaties beter positioneren, beperkende 
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regelgeving (zoals bijvoorbeeld de Energiewet en Warmtewet) 
wegnemen en voorkomen dat marktpartijen voorrang krijgen. 
Randvoorwaarde hierbij is de verzwaring van het 
energienetwerk en realisatie van voorzieningen voor de opslag 
van warmte en energie.  

2. Financieringsinstrument warmtetransitie voor verduurzaming 
particulier woningbezit op platteland en in lintbebouwingen 

Hoe gaan we dat doen? Kennisdeling via werkgroep.  
Aandacht vragen voor specifieke plattelandsopgave via VNG 
werkgroepen en lobby. 

Wie hebben we nodig? VNG, BZK. 
Planning Doorlopend 
Verantwoordelijk DB lid Paul Sanders 
Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

Peel en Maas/ Petro Kuijpers 

Bestuurlijke trekker Paul Sanders  
Ambtelijk trekker  Peel en Maas/ Petro Kuijpers 
Werkgroepleden Hollands Kroon/Pierre Kas, Goeree-Overflakkee/Erik Roeland, 

Bronckhorst/Erik Mol, Midden-Drenthe/Tiny van Hoek/Christiaan 
Viersen/Theo Vlaar, Sluis/Daniëlle de Clerck, Schouwen-
Duivenland/Baukje Bruinsma, Twenterand/Herman Zwerink, 
Opsterland/Timo Veen, Medemblik/Sigrid van der Valk, Peel en 
Maas/Frank Wijnen, Westerkwartier/Jochem Pennekamp, Hof van 
Twente/René Hazenkamp en Het Hogeland/Anouk Blok. 

Stand van zaken eind 
2020 

In 2020 is als tussenproduct van het Platform 31 project 
‘Verbinding tussen platteland en stad: energietransitie’ de 
publicatie ‘De energietransitie als verbinder van stad en 
platteland?’ verschenen.  
De publicatie bevat mooie voorbeelden om de energietransitie te 
verbinden met andere plattelandsopgaven.  
De werkgroep is in 2020 één maal digitaal bij elkaar geweest 
Leden van de  werkgroep nemen deel aan de volgende 
meedenkgroepen van de VNG: Elektriciteit / Energie-Infra, 
Gebouwde Omgeving, artikel 2 onderzoek van de Raad van 
Openbaar Bestuur en de integrale groep. 
 

 
 

Klimaatadaptatie en water (doorlopend) 

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. Hoe passen we ons hierop 
aan. 

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 
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uitvoering, de resultaten en de aanpak naar aanleiding van de 
stresstesten. 
 
De vraag is of er een specifieke plattelandsopgave en of dit vraagt 
om maatwerk. Zo ja, dan wordt hierop verdere actie ondernomen. 

Wie hebben we nodig? In eerste instantie P10 gemeenten, communitymanager 
Planning Einde 2021 oplevering van de opbrengst van de kennisuitwisseling 

inclusief eventuele vervolgaanpak 
Verantwoordelijk DB lid Paul Sanders 
Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

Peel en Maas/ Petro Kuijpers 

Bestuurlijke trekker Paul Sanders  
Ambtelijk trekker  Peel en Maas/ Petro Kuijpers 
Werkgroepleden vacatures 
Stand van zaken eind 
2020 

Er zijn geen acties ondernomen. 

 
 
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, dubbele 
vergrijzing en de veranderende bevolkingssamenstelling hebben invloed op de 
woonbehoefte en de toegang tot zorg. De P10 maakt zich sterk voor de toegang tot zorg en 
een goede match tussen vraag- en aanbod zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin op de 
woningmarkt.  

 

Toegankelijk Toekomstbestendig Onderwijs (verantwoording 2020) 
 
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 
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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 vooruitgaan, geven aan dat 
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 
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onderwijs) 
- Ministerie OCW 
- VO-Instellingen 

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

Verantwoordelijk DB lid Jack Werkman 
Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

Sluis/ Daniëlle de Clerck 

Bestuurlijke trekker Jack Werkman 
Ambtelijk trekker  Sluis/ Daniëlle de Clerck 
Werkgroepleden Geen maar input gevraagd van alle P10 gemeenten 
Stand van zaken 
december 2020 

In aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel op 1 juli 
2020 is de lobby gericht geweest op de aanvullende regeling voor 
geïsoleerde VO-scholen en de positie van Brede 
Scholengemeenschappen. 
Op 1 juli is het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging 
voortgezet onderwijs en aanvullende regelingen plenair 
behandeld en aangenomen. Tevens is een amendement 
aangenomen waardoor vestigingen met een breed 
onderwijsaanbod van vbo tot vwo, van brugklas tot en met 
eindexamen aanspraak kunnen maken op een aanvullende 
bekostiging van € 200.000,- per vestiging. 
Met het aangenomen wetsvoorstel is voor de P10 dit dossier 
afgerond. In het AB van september 2020 is het AB over de 
resultaten en afronding geïnformeerd.  

Doorgaan ja of nee 
 

Nee 

 

Woonopgave/Wonen op het platteland (nieuw) 

Probleemanalyse Op het platteland is sprake van huishoudensgroei, bestaat de 
woningvoorraad voor het merendeel uit koopwoningen en zijn er 
relatief veel eengezinswoningen. We zien dat er op het platteland 
behoefte is aan nieuwbouw om de huishoudensgroei te kunnen 
opvangen. Ook constateren we dat de huidige woningvoorraad: 
- Gedateerd is; 
- Niet duurzaam is; 
- Duur is; 
- Niet levensloopgeschikt; 
- Onvoldoende aansluit op de behoefte. 
 
Daarbovenop komt de uitdaging hoe om te gaan met de 
vrijkomende agrarische bebouwing in de buitengebieden en de 
huisvesting van steeds langer thuiswonende ouderen. Een groep 
die gelet op de dubbele vergrijzing toeneemt. 
Naast de behoefte aan nieuwbouw op het platteland om 
huishoudensgroei op te vangen bestaat de woonopgave op het 
platteland uit herstructurering, verduurzaming en het 
levensloopgeschikt maken van de huidige woonvoorraad. Een 
opgave die complex is gelet op het relatief hoge aandeel van 
particuliere woningen op het platteland.  
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Wat willen we 
bereiken? 

Ons doel is dat onze huidige en toekomstige inwoners, 
ondernemers en bezoekers kunnen wonen en ondernemen in 
betaalbare huizen en gebouwen die aansluiten bij de woon- en 
vestigingsbehoefte ongeacht leeftijd, gezinssamenstelling, 
bedrijfssamenstelling of hulpvraag. Zodat iedereen een fijn thuis 
heeft. 

Hoe gaan we dat doen? Lobby inzet gericht op: 
- Fysieke en financiële ruimte voor nieuwbouw voor opvang 

huishoudensgroei, inloop woningtekort en herstructurering; 
- Financiële middelen en passende wet- en regelgeving voor 

sloop, verduurzaming, herstructurering bestaande 
woningvoorraad inclusief agrarisch vastgoed en het 
levensloopbestendig maken van woningen;  

- Ruimte voor alternatieve innovatieve woonvormen, flexwonen 
en extra inzet op combinatie wonen en zorg. 

 
Lobby inzet gericht op Kabinet: aankomende kabinetsperiode 
jaarlijks een volkshuisvestingsfonds vorm geven wat beschikbaar is 
voor plattelandsgebieden om o.a. samen met gemeenten te 
investeren in nieuwbouw, sloop, verduurzaming, herstructurering  
en alternatieve innovatieve woonvormen zodat vraag en aanbod 
op de woningmarkt zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin 
weer op elkaar aansluiten  
 
Kennisdeling: 
We wisselen binnen de P10 de verschillende woonvisies uit. We 
organiseren kennissessies tussen de P10 gemeenten onderling om 
best practises of vraagstukken te bespreken en te delen. Denk dan 
specifiek aan thema’s nieuwbouw, sloop (herstructurering) en de 
combinatie met de energietransitie. Waar mogelijk leggen we de 
verbanden met kennisorganisaties op het gebied van wonen. 
 
 

Wie hebben we nodig? Kabinet, woonpartners als AEDES, ABF Research 
Planning Inzet gericht op periode Kabinetsformatie 
Verantwoordelijk DB lid Jack Werkman 
Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

Sluis/ Danielle de Clerck 

Bestuurlijke trekker Jack Werkman 
Ambtelijk trekker  Sluis/ Danielle de Clerck 
Werkgroepleden vacatures 
 
Wonen en zorg 
Probleemanalyse In Nederland worden we steeds ouder en blijven we langer thuis 

wonen. Ontwikkelingen die nieuwe vraagstukken met zich 
meebrengen. Hoe zorgen we dat mensen ook op latere leeftijd 
passende huisvesting hebben en hoe organiseren we de 
combinatie wonen en zorg. Op dit moment zien we dat we in 
Nederland onvoldoende in staat zijn om de groeiende groep 
thuiswonende ouderen te faciliteren. Ook zien we naar de 
toekomst toe een tekort aan plaatsen in verpleeghuizen. De 
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specifieke P10 kenmerken als lange afstanden en veel kernen 
maken de uitdagingen anders dan in stedelijke omgevingen.  

Wat willen we 
bereiken? 

- We bouwen verder op de kennissessie wonen en zorg van 
eind 2020 

- We willen inzicht in de woonzorgopgaven, en de 
onderbouwing daarvan, die ons als P10-gemeenten binden 

- We willen op basis van een analyse van deze 
woonzorgopgaven komen tot kennisuitwisseling, een 
lobbydoel en een lobbystrategie 

 
Hoe gaan we dat 
doen? 

- We zetten dit voorjaar een korte vragenlijst uit in alle P10 
gemeenten om de woonzorgopgaven en de 
onderbouwing daarvan  inzichtelijk te maken 

- We analyseren de uitkomsten van de vragenlijst en 
bepalen aan de hand daarvan lobbydoelen en strategie 

- We bouwen aan een werkgroep binnen de P10 en 
stimuleren kennisuitwisseling 

Wie hebben we nodig? Taskforce wonen en zorg, VNG, ministeries VWS, BZK, P10 
gemeenten, zorgaanbieders 

Planning 1ste + 2de kwartaal 2021 analyse 3de en 4de kwartaal lobbystrategie- 
doel 

Verantwoordelijk DB 
lid 

Jack Werkman  

Verantwoordelijk 
programmacoördinato
r 

Sluis/ Danielle de Clerck 

Bestuurlijke trekker Maikel van der Neut, Berkelland 
Ambtelijk trekker  Sluis/ Danielle de Clerck en Kim Oude Luttikhuis Berkelland 
Werkgroepleden Vacatures en taskforce wonen en zorg 
 
 
Toegang tot zorg (nieuw) 
 
Probleemanalyse Hoe houdbaar is de organisatie van de zorg als de bewoners zelf 

steeds ouder worden en de beroepsbevolking afneemt? De steeds 
ouder wordende bevolking op het platteland zorgt enerzijds voor 
meer en complexere zorgvragen en anderzijds neemt het 
zorgaanbod er door af. Daaraan gekoppeld speelt het vraagstuk 
van opvolging. Hoe bereikbaar is de zorg? Op ons platteland zijn 
de fysieke afstanden groot en is er maar in beperkte mate sprake 
van bijvoorbeeld een goed netwerk van openbaar vervoer. Nu al 
zijn er zorgen over de aanrijtijden van ambulances en de 
bereikbaarheid en beschikbaarheid van de spoedeisende hulp.  
 
Ook zien we dat door de fysieke afstanden, de reisafstanden voor 
zorgprofessionals fors zijn en dat betekent dat daar 
verhoudingsgewijs ook veel tijd en middelen voor nodig zijn. Het 
alternatief van digitale zorg is een mooie gedachte en wens die 
breed onderschreven wordt, maar daarvoor moet wel de digitale 
infrastructuur op orde zijn. Dat is tot op heden een ontbrekende 
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schakel. 
 
Deze problematiek vraagt om een integraal aanbod aan 
ondersteuning. Waarbij organisatie van zorg, zowel fysiek als 
digitaal vormgegeven moet worden en sterkere verbindingen 
nodig zijn tussen bijvoorbeeld de huisartsen, specialisten en 
medewerkers die werken in het sociale domein zoals de 
wijkverpleegkundigen en huishoudelijke hulp. De verbinding 
tussen het sociale en medische domein.  

Wat willen we 
bereiken? 

- Betere en bereikbare eerste- en tweedelijnszorg 
(ondersteunen/ faciliteren van ingezette samenwerking tussen 
gemeenten, ziekenhuizen, kennisinstituten en 
zorgverzekeraars, door te werken aan een integrale toegang 
tot zorg en ondersteuning en de wetgeving en geldstromen 
daaraan aanpassen) 

 
- Aanrijtijden van ambulances worden gehaald en 

bereikbaarheid van spoedeisende hulp 
 

Hoe gaan we dat doen? • Lobby via agenda platteland 
• Kennisdeling over wijze waarop samenwerking tussen 

gemeenten, ziekenhuizen, kennisinstituten en 
zorgverzekeraars binnen de P10 gemeenten is 
georganiseerd. 

• Onderzoek naar aanrijtijden van ambulances binnen P10 
gemeenten. Probleemanalyse mogelijk gevolgd door 
lobby 

Wie hebben we nodig? P10 gemeenten, ministerie VWS 
Planning Q1 en Q2 onderzoek naar aanrijtijden ambulances 

Kennisdeling afhankelijk van capaciteit netwerk  
Verantwoordelijk DB lid Jack Werkman 
Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

Sluis/ Danielle de Clerck 

Bestuurlijke trekker Jack Werkman of ander AB lid? 
Ambtelijk trekker  Sluis/ Danielle de Clerck? 
Werkgroepleden vacatures 
 

 
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. 
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Hoe gaan we dat doen? In de werkgroep Europa bereiden we de lobby voor Europese 
thema’s voor en bespreken we hoe we de P10 bekender kunnen 
maken in Brussel, bijvoorbeeld door deelname aan de European 
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. 
  
Verantwoordelijk DB lid Ellen van Selm 
Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

- 

Bestuurlijke trekker Opsterland/Rob Jonkman 
Ambtelijk trekker  Opsterland/Piet Brouwer 
Werkgroepleden Opsterland/ Rob Jonkman, Ilse Kramer, Piet Brouwer, Hof van 

Twente/ Ellen Nauta, Wilco Pasman, Peel en Maas/ Wilma 
Delissen, Stynke Douma, Hollands Kroon/ Rian van Dam, 
Bronckhorst/ Joop Spijkers, Berkelland/ Winny Scheeringa, 
Schouwen-Duiveland/ Eric Caspers  
Vanuit de VNG aangesloten: Caspar Sluiter, Nicole van Eeden  

Stand van zaken 
december 2020 

In 2020 heeft de werkgroep een internationaal seminar 
georganiseerd over de kansen die de Europese Green Deal biedt 
aan het platteland. Daarnaast is met name gesproken over 
beïnvloeding van het Europese landbouwbeleid en subsidies. 
Beïnvloeding loopt via de VNG en het Rijk. Verder is met de 
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten gesproken over 
samenwerkingsmogelijkheden. 
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Uitwerking Vijfpuntenplan naar aanleiding Onderzoek leefbaarheid op het platteland  
 
Probleemanalyse Door de sociale verbinding en zelfredzaamheid die we op het 

platteland kennen, zijn ondernemers en inwoners in staat om 
lokale initiatieven van onschatbare waarde te ontplooien en 
ontwikkelen. Er wordt verantwoordelijkheid genomen om 
problemen zélf op te lossen. De initiatieven lopen - naar mate ze 
toenemen in grootte en impact- nu tegen diverse obstakels en 
belemmeringen aan. Er is te veel oog voor het naleven van wetten 
en regels en te weinig voor het resultaat van deze initiatieven, 
bijvoorbeeld op het gebied van sociaal kapitaal. Het huidige 
institutioneel kader is nog onvoldoende ontvankelijk voor 
bewonersinitiatieven die de categorie ‘leuk en aardig’ ontstijgen. 
Dit maakt de initiatieven kwetsbaar. Het is belangrijk om vanuit 
de samenleving te gaan denken en dergelijke initiatieven te 
ondersteunen met flexibelere kaders. 
 
Dit is gebleken uit het onderzoek dat we in 2018 hebben laten 
uitvoeren naar de leefbaarheidsinitiatieven. Op basis van dit 
rapport is een vijfpuntenplan opgesteld. In 2019 zijn workshops 
rondom de verschillende punten georganiseerd. In 2020 is het 
onderzoek gebruikt als onderlegger van de Agenda Platteland. 
Het faciliteren van lokale initiatieven is een continue bron van 
aandacht waarbij wel al lerende door ontwikkelen. 

Wat willen we 
bereiken? 

Een robuust platteland met vitale dorpen.  

Hoe gaan we dat doen? Er zullen kennisateliers worden georganiseerd rondom de vraag 
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. Bij mogelijke belemmeringen in wet- en regelgeving kan 
vanuit de P10 een lobby gestart worden. In het Dorpenfestival dat 
in 2021 wordt georganiseerd wordt ingegaan op de kracht van 
lokale initiatieven en de mogelijke handelingsperspectieven.  
 
De omgevingswet speelt een belangrijke rol bij de integrale 
benadering van maatschappelijke vraagstukken. In het 
programma Ondersteuning platteland is een werkgroep 
Omgevingswet actief die zich hierop richt.  
 
Het P10 platform zal meer ingezet worden voor het delen van 
informatie over lessen die opgedaan worden bij het ondersteunen 
van lokale initiatieven. Bij dit laatste speelt de 
communitymanager een belangrijke rol. 
 
Voor het nadenken over nieuwe verdien- en waarderingsmodellen 
voor lokale initiatieven zal contact gezocht worden met 
onderwijsinstellingen. 
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Wie hebben we nodig? Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van 
Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, Steden, private partijen 
en organisaties. Onderwijsinstellingen voor het onderzoek naar 
nieuwe verdien en waarderingsmodellen  

Stand van zaken eind 
2020 

Het onderzoek en het vijfpuntenplan zijn gebruikt als onderlegger 
voor de Agenda Platteland. Het laat de kracht van het platteland 
zien. De kracht die nodig is voor de opgaven van Nederland. 
In het programma maatwerk platteland is een werkgroep actief 
rondom de uitwerking van de omgevingswet 

Planning 2021 en verder 
Verantwoordelijk DB lid Ellen van Selm 

Verantwoordelijk 
programmacoördinator 

- 

Bestuurlijke trekker Ellen van Selm 

Ambtelijk trekker  Lydia van Santen 

Werkgroepleden Schouwen-Duiveland/Eric Caspers 

Berkelland/ Naomi Hofkes 

Voor kennisdeling: alle P10 gemeenten 

 

3 SAMENWERKING TER VERSTERKING VAN DE NETWERKPOSITIE  
 
In 2021 is onze aandacht gericht op de kabinetsformatie: Met de Agenda Platteland richten 
we ons op het versterken van het platteland. Grootste aandachtspunten in 2021 zijn naast de 
Agenda Platteland het vergroten van de omvang en herverdeling Gemeentefonds en eerlijke 
bestuurlijke verhoudingen. Daarnaast houdt de Europese Unie 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.  
 
Als P10 zijn we verbonden met veel andere netwerken. Steeds wordt gekeken waar 
samenwerking loont en leidt tot versterking van het platteland. Ook in 2021 richten we ons 
onder meer op: 
- VNG. De P10 werkt sluit aan bij de kabinetsinzet van de VNG met haar specifieke punten 

voor het platteland. De P10 is in alle relevante commissies aanwezig en ook ambtelijk 
wordt samengewerkt. Daar waar mogelijk versterken we onze positie verder 

- G40. De samenwerking met de G40 is goed; daar waar mogelijk en zinvol wordt zowel 
bestuurlijk als ambtelijk samengewerkt.  

- K6: Waar samenwerking loont, werken we samen met de K6. Nagedacht wordt over een 
gezamenlijk conferentie naar de kabinetsformatie 

- M50: De samenwerking met de M50 is goed; daar waar mogelijk en zinvol wordt zowel 
bestuurlijk als ambtelijk samengewerkt 

- LTO: Versterking samenwerking met name gericht op de versterking van en aandacht 
voor het platteland  
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Daarnaast wordt samengewerkt met een groot aantal organisaties als DuurzaamDoor, 
Renaissance van het platteland, NBTC Holland Marketing, Platform 31 en lokale en regionale 
instanties 
In 2021 willen we onderzoeken hoe we ook meer kunnen samenwerken met 
onderwijsinstellingen. 
 

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 bekendheid van het netwerk en de communicatie.  
 
Speerpunten voor 2021 
- Updaten en aanscherpen van de communicatiestrategie 
- Met de inzet van een communitymanager gaan we in 2021  het PlatformP10 beter 

bekendmaken, zorgen voor meer betrokkenheid en interactie.  
- We blijven onze (interne) communicatie verder ontwikkelen en professionaliseren, 

doordat we met steeds meer leden samenwerken is dat blijvend nodig. PlatformP10, 
Nieuwsbrieven, Toolbox, informatie voor bestuurders & gemeenteraden, online 
bijeenkomsten. Er is een groot scala aan middelen waar we vorm en inhoud aan geven 
en die we blijvend succesvol willen inzetten.  

- De Krant van het Platteland, die we in 2020 hebben geïntroduceerd is succesvol. Deze 
krant willen we in 2021 blijven gebruiken. We maken hier een voorstel voor.  

- De website van de P10 is verouderd. In 2021 maken we een webvisie, op basis van de 
wensen van onze leden, van de communicatiestrategie en natuurlijk van onze 
Strategische Agenda. Deze visie voorzien we van een planning en begroting om tot een 
nieuwe website te komen in 2022.   

 
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 2021 gaan we dit organiseren 
zodat het ‘staat’ in de nieuwe bestuursperiode.  Dit sluit aan bij de werkwijze zoals die 
geformuleerd staat in de notitie ‘Verder bouwen aan een sterk netwerk”. 
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Actiepunten - communicatie 2021 
Voor 2021 hebben we een aantal actiepunten en aandachtsgebieden benoemd. Dit zijn: 

• Website bijhouden, updaten en waar nodig vernieuwen.  
• Ontwikkelen communicatiemiddelen en -acties voor lobby & kennisdeling; 
• Organiseren van de jaarlijkse Henk-Aalderinkprijs (uitbouwen route rond Parels van het 

Platteland); 
• Ondersteunen bij de organisatie van en communicatie voor diverse bijeenkomsten zoals 

de Zomer en Wintersessie en het Dorpenfestival. 
• Updaten van introductiepakket voor (nieuwe) leden om de P10 in de organisatie van de 

leden onder de aandacht te brengen; (bestuurders, ambtenaren, gemeentesecretarissen, 
raadsleden). 

• We gaan met de inzet van een communitymanager dit jaar flink inzetten op gebruik van 
het PlatformP10.  

• 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 onderhouden en nog steviger aanhalen zodat 

onze publicaties en reacties beter opgenomen worden in (landelijke) dagbladen en 
magazines; 

• We blijven inzetten op bijdragen vanuit het netwerk; we hopen in 2021 aan iedere 
programmalijn een communicatieadviseur te koppelen en zetten stevig in op 
communicatie vanuit die lijnen. 
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CONTACT 
Adres  Postbus 10.000 

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


