
AGENDA PLATTELAND

Workshop Toerisme

Toerisme biedt veel kansen voor de opgaven van het platteland, mits het op de juiste manier wordt aangepakt. Maar hoe rol je dat
uit als gemeente? En wat zijn de kansen die toerisme biedt? In deze workshop wordt u geïnformeerd en geïnspireerd door Thijs de
Groot van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). U ontvangt concrete handvatten om het toeristisch beleid
vorm te geven op een manier die een positieve bijdrage levert aan de opgaven van uw gebied.   

Workshop Vitale gemeenschappen

Het platteland levert een beeld van vitaliteit en veerkracht; uitdagingen niet uit de weg gaan en trots zijn op het dorp. Maar nieuwe
uitdagingen liggen voor het oprapen, zoals gezonder leven met een duidelijke plaats voor de natuur of eigen regie als het gaat om
klimaat. Roel During, van Wageningen University Research (WUR), helpt ons vitale gemeenschappen te duiden in de context van
deze tijd. In deze workshop zult u kennis en ervaringen delen over wat gemeenschappen nodig hebben om vitaler te worden en
hoe dorps/wijkbelangen en duurzaamheidsbelangen elkaar kunnen versterken. 

Workshop Klimaatadaptatie en water

De doorwerking van klimaateffecten is complex en verschilt tussen gebieden en vormen van landgebruik. Klimaatverandering
bedreigt sommige functies maar biedt ook nieuwe kansen. Om deze kansen te benutten en de bedreigingen het hoofd te bieden is
klimaatadaptatie nodig. Maar hoe kun je hier als plattelandsgemeente op inspelen? Wat is het handelingsperspectief? Hierover
zullen Jan Bonjer, Dijkgraaf bij Waterschap Hollandse Delta, en Martijn Kramer, Platform 31, met u in gesprek gaan. 

3 februari. 09.00 uur . De ReeHorst . Ede

Komt u ook 
naar de Wintersessie? 
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U bent van harte welkom bij de Wintersessie op 3 februari 2022! Het
programma staat in het teken van de Agenda Platteland. We starten om 9.00
uur en sluiten af rond 17 uur met een borrel. De locatie is de ReeHorst in
Ede. Meldt u zich alvast aan? We treffen u graag weer.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDAz-FaX9oMCFydQLsACiIGkcQ2KqYYroRZP3e4mVs4HOIfg/viewform


Workshop Zorg en wonen

Tijdens deze workshop staat de woonzorgvisie centraal. Eerst wordt plenair ingegaan op de woonzorgvisie en de
onderdelen ervan. Daarna wordt in subgroepen informatie uitgewisseld over de aanpak van de woonzorgvisie in uw
gemeente. Welke tips en dilemma’s zijn er bij het ontwerpen van de visie? We gaan met elkaar in gesprek onder begeleiding
van Kees Telder en Susan van Klaveren, senior projectleiders bij Platform31. 

Workshop De strijd om de ruimte

De doorwerking van klimaateffecten is complex en verschilt tussen gebieden en vormen van
landgebruik. Klimaatverandering bedreigt sommige functies maar biedt ook nieuwe kansen. Om
deze kansen te benutten en de bedreigingen het hoofd te bieden is klimaatadaptatie nodig. Maar
hoe kun je hier als plattelandsgemeente op inspelen? Wat is het handelingsperspectief? Hierover
zullen Jan Bonjer, Dijkgraaf bij Waterschap Hollandse Delta, en Martijn Kramer, Platform 31, met u
in gesprek gaan.

Workshop Regionale samenwerking voor bestuurders 

We staan voor grote opgaven die overheden, taken en regio’s overstijgen zoals woningtekort, energietransitie etc. De samenleving
heeft daarvoor overheden nodig die door intensieve samenwerking als één overheid opereren. Tijdens deze workshop gaan we in
op de kansen en uitdagingen van regionale samenwerking. Er is volop ruimte voor uitwisseling van goede ideeën, knelpunten en
mogelijke oplossingen. De workshop wordt gegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  

Workshop Regionale samenwerking voor gemeentesecretarissen

Regionale samenwerking lijkt niet te stuiten: een P10-gemeente zit in gemiddeld 32 samenwerkingsverbanden. Dat zijn er
gemiddeld vijf meer dan in 2017. Een steeds groter deel van het gemeentelijke budget wordt uitgegeven in die
samenwerkingsverbanden. Tijdens de workshop gaan we, onder begeleiding van Diederik Hommes van Rijnconsult, vanuit drie
perspectieven met elkaar in gesprek over de rol van de gemeentesecretaris in die regionale samenwerking: als
eindverantwoordelijke van de organisatie, als eerste adviseur van het college en als collega in de regio. 

Workshop Kracht van de Agrarische Sector

De landbouw is een belangrijke sector en drager van landschap en leefbaarheid op het platteland. Daarom is er ruimte en
perspectief nodig voor krachtige agrarische bedrijven die werken aan een toekomstbestendige landbouw. Hoe kunnen wij vanuit
P10 gemeenten daarin een rol spelen? Tijdens de workshop zal Eric Kleissen met ons in gesprek gaan over de kansen die er liggen
en wat er nodig is om de kracht van de agrarische sector te benutten. Eric Kleissen is melkveehouder, adviseur bij Aveco de Bondt,
directeur van Mineral Valley Twente en was voorheen wethouder van P10 gemeente Dinkelland. 

Goed om te weten
Wij hanteren de geldende corona maatregelen. Daarom is er plek voor een beperkt
aantal deelnemers en is het belangrijk dat u zich aanmeldt. Bij wijzigingen in beleid
zullen we gepaste maatregelen nemen en u daarvan op de hoogte brengen. Als u bij
nader inzien niet kunt komen, bijvoorbeeld omdat u corona-gerelateerde klachten
heeft, meldt u zich dan af. Dat kan per mail via p10@opsterland.nl. 

Workshop Duurzame energie

De warmtetransitie is voor een plattelandsgemeente extra uitdagend doordat er minder tot geen collectieve oplossingen
voorhanden zijn. En de instrumenten die door het Rijk worden aangereikt kennen een gebiedsgerichte aanpak, die minder
goed past bij plattelandsgemeenten. Tijdens deze workshop verkennen we hoe we komen tot een aanpak rondom
warmtetransitie die beter aansluit bij onze opgaven als grote plattelandsgemeenten. De workshop wordt geleid door een lid
van het programmateam Aardgasvrijewijken van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDAz-FaX9oMCFydQLsACiIGkcQ2KqYYroRZP3e4mVs4HOIfg/viewform

