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VOORWOORD

Ondanks de beperkingen was 2021 een jaar vol kansen en groei voor de 
P10. We maakten een vliegende start met zeven nieuwe plattelandsge-
meenten die we mochten verwelkomen. Niet lang daarna lanceerden 
we de Agenda Platteland met tien concrete punten die van belang zijn 
voor heel Nederland: platteland én stad. Samen met onze partners on-
dernamen we verschillende acties en deelden we onze kennis. Zo deel-
den we de Agenda met de Tweede Kamer en formateurs en deden we 
onder andere een oproep voor een structureel Volkshuisvestingfonds. 
Ook op Europese thema’s zijn we zichtbaar en doen we mee, onder an-
dere door deelname aan de European Week of Regions and Cities. 

In 2021 én in de toekomst laten we de stem horen van ons krachtige en 
prachtige platteland. In samenwerking met medeoverheden en part-
ners zetten we onze schouders onder de opgaven waar heel Nederland 
voor staat. Want de oplossingen zijn er, en die zijn te vinden op  
ons platteland. 

Bent u benieuwd wat we nog meer hebben bereikt als P10? Ik nodig u 
van harte uit ons jaarverslag te lezen.

Ellen van Selm
Voorzitter van de P10 en 
burgemeester van Opsterland



1 | Organisatie

De P10 is een samenwerkingsverband van 
grote plattelandsgemeenten. De P10-ge-
meenten worden gekenmerkt door een 
groot grondoppervlakte, de aanwezigheid 
van veel kleine kernen en het ontbreken 
van een stedelijke kern. Dat zorgt ervoor 
dat deze gemeenten veelal dezelfde maat-
schappelijke opgaven hebben om de 
leefbaarheid en vitaliteit op peil te houden. 
Door samen te werken is het delen van 
kennis makkelijker en hebben de gemeen-
ten de massa die nodig is om hun geza-
menlijke belangen te behartigen. Samen 
willen we de randvoorwaarden scheppen 
die ervoor zorgen dat onze gemeenten ook 
in de toekomst aantrekkelijk blijven. Tege-
lijkertijd willen we met onze ruimte bijdra-
gen aan de opgaven die heel Nederland 
heeft op het gebied van klimaatadaptatie, 
energietransitie en circulaire economie. 
Kenmerkend voor de P10 is dat voor, door 
en met de leden meerwaarde wordt gecre-
eerd in het belang van de inwoners van de 
deelnemende gemeenten. 

De P10 is in 2008 gestart met 10 leden en is 
in 2021 gestegen naar 29 leden. Het aantal 
inwoners bedraagt meer dan 1 miljoen en 
het totale grondoppervlak is 9004 km2. In 
alle provincies bevinden zich P10-gemeen-
ten met uitzondering van Flevoland. 

Dit is de P10

Bestuur

De P10 wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur, bestaande uit vijf bestuurders: 

Ellen van Selm Burgemeester van Opsterland voorzitter

Theo Meskers Wethouder Hollands Kroon 

Harry Scholten Wethouder Hof van Twente 

Paul Sanders Wethouder Peel en Maas 

Jack Werkman  Wethouder Sluis 
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Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken binnen 
de P10. De voorzitter vormt het boegbeeld 
van de P10. In de uitvoering focust het 
Dagelijks Bestuur zich op vier programma-
lijnen. Per programmalijn is een lid van het 
Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de 
uitvoering. De programmalijnen worden 
later in dit jaarverslag toegelicht. 

Algemeen Bestuur
Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording 
af aan het Algemeen Bestuur, waarin alle 
29 leden zijn vertegenwoordigd. Het Alge-
meen Bestuur bestaat uit één of twee be-
stuurder(s) van iedere P10-gemeente. Ellen 
van Selm is de voorzitter.

Kerngroep gemeentesecretarissen
Het Dagelijks Bestuur wordt ondersteund 
door de Kerngroep gemeentesecretarissen. 
De Kerngroep bestaat uit de gemeentese-
cretarissen van de leden van het Dagelijks 
Bestuur, aangevuld met een aantal ge-
meentesecretarissen van de deelnemende 
gemeenten. De kerngroep wordt in 2021 
voorgezeten door Marjan van der Weij, ge-
meentesecretaris van Opsterland. De Kern-
groep is belast met de inhoudelijke voor-
bereiding van de vergaderingen van het 
Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur 
en met het functioneren van de netwerk-
organisatie. De Kerngroep komt minimaal 
vier keer per kalenderjaar bijeen.

De P10 beschikt over een kleine kernorgani-
satie die zich inzet voor de coördinatie (0,5 
fte), strategisch advies (0,6 fte) en commu-
nicatie (0,5 fte). 

Programmalijnen

Bij de leden van het Dagelijks Bestuur zijn vier programmalijnen ondergebracht: leefbaar 
platteland, sociaal platteland, duurzaam platteland en maatwerk platteland. Per pro-
grammalijn is een programmacoördinator aangesteld. Hieronder volgt een beschrijving 
per programmalijn:

Leefbaar platteland
Om goed te wonen, werken en recreëren 
in gemeenten met relatief weinig inwoners 
en een groot 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 functi-
onerende economie is zowel fysieke als digi-
tale bereikbaarheid van het grootste belang. 
Aandachtspunten zijn: fysieke bereikbaarheid 
& vervoer, digitale bereikbaarheid, werken & 
economie en toerisme.

Programmacoördinator Leefbaar Platteland

Abel Hoekstra 
Gemeente Hollands Kroon  

Werkgroepen: 
 ◆ Werkgroep Mobiliteit
 ◆ Werkgroep Bereikbaarheid  

medische voorzieningen
 ◆ Werkgroep Economie
 ◆ Werkgroep Agrarische Sector
 ◆ Platform Platteland
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Sociaal platteland
Lange afstanden, vergrijzing en de veran-
derende bevolkingssamenstelling hebben 
invloed op de toegang tot zorg en onderwijs. 
Van huisarts tot fysiotherapeut, van huis-
houdelijke hulp tot jeugdzorg, van basis-en 
voortgezet onderwijs tot middelbaar en ho-
ger onderwijs. De P10 maakt zich sterk voor 
de toegankelijkheid en bereikbaarheid van 
en tot deze voorzieningen. Aandachtspunten 
zijn: eerste- en tweedelijnszorg en wonen.

Duurzaam platteland
Platteland en stad vullen elkaar op veel ge-
bieden aan. Dunbevolkte gebieden met klei-
ne 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 samen-
werking. Op het schaalniveau van de directe 
omgeving, maar ook op het schaalniveau van 
heel Nederland. 

Maatwerk platteland 
Voor de P10 is het cruciaal dat in financiële 
en wettelijke regelingen ruimte is voor maat-
werk voor gemeenten met relatief weinig 
inwoners en een groot oppervlak. De uitge-
strektheid en het ontbreken van een stedelij-
ke kern zorgen ervoor dat maatschappelijke 
vraagstukken een grotere impact hebben 
dan in een gemiddelde plattelandsgemeente.

Programmacoördinator Sociaal Platteland

Daniëlle de Clerck
Gemeente Sluis

Werkgroepen:
 ◆ Werkgroep Wonen en zorg
 ◆ Werkgroep Toegang tot zorg

Programmacoördinator Duurzaam Platteland

Petro Kuijpers
Gemeente Peel en Maas

Werkgroepen:
 ◆ Werkgroep Duurzame Energie/Klimaatwet
 ◆ Werkgroep Klimaatadaptatie en Water 

(in oprichting)

Programmacoördinator Maatwerk Platteland

Wilco Pasman
Gemeente Hof van Twente

Werkgroepen: 
 ◆ Werkgroep Omgevingswet
 ◆ Werkgroep Gemeentefonds

Extra projecten Dagelijks Bestuur

De werkgroep Europa zet zich in voor meer invloed op Europese besluitvorming en een 
goed netwerk bij Europese instellingen en andere organisaties. De coördinator is Ellen van 
Selm. Een ander project is de uitwerking van het Vijfpuntenplan naar aanleiding van het 
onderzoek leefbaarheid op het platteland. 
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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. De Strategische Visie is door het Algemeen Bestuur geëvalueerd in 2021. 
De evaluatie vindt u hier. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt in 2022 de nieuwe 
Strategische Agenda opgesteld.

Lidmaatschap
Per 1 januari 2021 hebben we zeven nieuwe leden verwelkomt, waarmee het totale ledental 
op 29 leden uitkwam. We heetten de gemeenten Leudal, Noardeast-Fryslân, Weststelling-
werf, Dinkelland, Tubbergen, West Betuwe en De Wolden van 
harte welkom. 

Nieuwe leden kunnen een aanvraag voor toetreding jaarlijks tot 15 september indienen. Na 
goedkeuring van de aanvraag worden gemeenten per 1 januari van het volgende kalender-
jaar lid. Meer informatie over het lidmaatschap leest u op onze website. 

ZEVEN NIEUWE
LEDEN VOOR HET

P10 NETWERK
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Wijzigingen 
Vanuit de zeven nieuwe leden zijn in 2021 
de volgende bestuurders toegetreden in 
het Algemeen Bestuur: Roger de Groot 
(burgemeester De Wolden), John Joosten 
(burgemeester Dinkelland),  
Désirée Schmalschläger (burgemeester 
Leudal), Johannes Kramer (burgemeester 
Noardeast-Fryslân), Servaas Stoop (bur-
gemeester West Betuwe), André van de 
Nadort (burgemeester Weststellingwerf), 
Piet Verlinden (wethouder Leudal) en Erik 
Volmerink (wethouder Tubbergen).

In het Algemeen Bestuur hebben de vol-
gende wisselingen plaatsgevonden:
Burgemeester Harry Oosterman van Oost-
stellingwerf nam in augustus 2021 afscheid 
vanwege zijn pensioen. Marcel Bos, wethou-
der van Ooststellingwerf, volgt hem op in 
het Algemeen Bestuur.
Wethouder Pieter van der Zwan van Wes-
terkwartier vervangt tijdelijk wethouder 
Bert Nederveen in verband met ziekte.

Vanuit gemeente Hollands Kroon is Abel 
Hoekstra programmacoördinator gewor-
den, als opvolger van Sybren van Dokkum. 
Lid van de Kerngroep gemeentesecreta-
rissen Marleen Tent nam begin november 
afscheid vanwege een nieuwe functie. De 
Kerngroep is uitgebreid met drie nieuwe 
leden: Wim Eppinga (gemeentesecretaris 
van Hollands Kroon), Dorine Rensen 

(gemeentesecretaris van Borger-Odoorn) 
en Willem Mutter (gemeentesecretaris van 
Ooststellingwerf).

Aan de kernorganisatie is Inez Satter toege-
voegd. Samen met Nienke Ripperda werkt 
zij vanaf november 2021 aan de communi-
catie van de P10. Larissa Braam is tijdelijk 
als community manager aangenomen en 
zij werkt aan de doorontwikkeling van het 
PlatformP10. Dit zal zij de eerste helft van 
2022 nog voortzetten.

Vergaderingen
In het tweede coronajaar konden fysieke 
bijeenkomsten vaak niet doorgaan wegens 
de beperkende maatregelen. De P10 heeft 
altijd veel online vergaderd en plukte daar 
de vruchten van. We hebben elkaar veel 
online ontmoet en veel werk verzet. Het 
Dagelijks Bestuur kwam vier keer samen 
evenals het Algemeen Bestuur. Tweemaal 
was er een overleg voor alle gemeentese-
cretarissen en viermaal heeft de kerngroep 
van gemeentesecretarissen vergaderd. De 
programmacoördinatoren kwamen dit jaar 
vier maal samen. Zij werkten aan de voor-
bereiding van de Agenda Platteland en 
staken veel tijd en energie in de verschillen-
de werkgroepen binnen de verschillende 
programmalijnen. De beleidsstrategen zijn 
tweemaal samengekomen dit jaar, waarvan 
één keer fysiek. 
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2 | Samenwerkingen
De P10 werkt als vertegenwoordiger van het platteland graag samen met andere par-
tijen. Waar nodig trekken we samen op, delen we onderling kennis of stellen we onze 
kennis beschikbaar. In 2021 leidde dat tot de volgende samenwerkingen:

De Agenda Platteland 
De agendapunten van onze Agenda Plat-
teland voeren we samen met veel enthou-
siaste medestanders uit zoals NLConnect, 
NBTC, Woningcorporatie Oost west wonen, 
Aedes en Waterschap Hollandse Delta. De 
samenwerking met Aedes, vereniging van 
woningcorporaties, heeft zich onder an-
dere geuit in een gezamenlijke brief over 
het Volkshuisvestingsfonds aan de Tweede 
Kamer en formateur. Daar waar mogelijk en 
zinvol wordt eveneens samengewerkt met 
ministeries, provincies, VNG, IPO, G40, K6, 
M50, LTO, DuurzaamDoor, Renaissance van 
het platteland, Platform31, Universiteit van 
Wageningen, Vereniging van Plattelands-
gemeenten, Landelijke Vereniging van Klei-
ne Kernen en lokale en regionale instanties. 
Zo wordt met het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koningsrelaties verkend of 
we kunnen komen tot een ‘villagedeal’ als 
vervolg op de citydeal aanpak. Met de uni-
versiteit van Wageningen wordt nagegaan 
hoe we kunnen komen tot nieuwe waarde-
ringsmodellen voor lokale initiatieven.

Europese Unie
Er vonden diverse (bestuurlijke) overleggen 
plaats tussen de VNG, het IPO en de P10 
om te kijken waar we gezamenlijk kunnen 
optrekken. 

Ambtelijke vertegenwoordiging
Ambtelijk is de P10 vertegenwoordigd in:

 ◆  Afstemmingsoverleg WMO/jeugd met 
VNG, G4 en G40

 ◆   Afstemmingsoverleg Participatie, Schuld- 
dienstverlening en Integratie met VNG, 
G40 en G4

 ◆ Afstemmingsoverleg met VNG, G4,  
G40, M50 en K80 over de inzet richting 
regeerakkoord

 ◆  Overleg met VNG, G4 en G40 over de 
propositie sociaal domein

 ◆ Overleg economie met G40

Interbestuurlijke programma’s
Leden van de P10 nemen in 2021 deel aan 
werkgroepen IBP Vitaal Platteland, IBP 
Regionale Economie en IBP Klimaat van de 
Interbestuurlijke programma’s.
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Blijvend sterke positie P10 binnen VNG

We zijn anno 2021 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

Robbert Lievense Raadslid Schouwen-Duiveland

Commissie Bestuur en 

Veiligheid

Ard van den Tuuk Burgemeester Westerkwartier

Fred Veenstra Burgemeester Fryske Marren Lid AB

Commissie Economie,  

Klimaat, Energie en Milieu

Paul Hofman Wethouder gemeente Bronckhorst

Commissie Ruimte,  

Wonen en Mobiliteit

Freek Buijtelaar Wethouder Borger-Odoorn Lid AB

Ellen Nauta-van Moorsel Burgemeester Hof van Twente Lid AB

Jos Boerland Wethouder De Fryske Marren

Commissie Raadsleden 

en griffiers

Robbert Lievense Raadslid Schouwen-Duiveland

Commissie Europa en 

Internationaal

Ellen Nauta-van Moorsel Burgemeester Hof van Twente Lid AB

Wilma Delissen-van Ton-

gerlo

Burgemeester Peel en Maas Lid AB

Rob Jonkman Wethouder Opsterland Werkgroep Europa

EU achterbanoverleg Colin Rijmers Adviseur Public Affairs Bronckhorst

Ilse Kramer Bestuurlijk Ondersteuner Opsterland

Commissie Financiën Harry Scholten Wethouder Hof van Twente Lid DB

Sylvester ter Wal Secretaris Hulst

Bert Nederveen (tijdelijk 

vervangen door Pieter van 

der Zwan)

Wethouder Westerkwartier Lid AB

Commissie Informatie- 

samenleving

Niek Wind Wethouder Borger-Odoorn

Rian van Dam Burgemeester Hollands Kroon Lid AB

Bestuurlijke Klankbord-

groep Arbeidsmigranten

Rian van Dam Burgemeester Hollands Kroon Lid AB

Paul Sanders Wethouder Peel en Maas Lid DB

College voor arbeidszaken Jan Seton Burgemeester Borger-Odoorn Lid AB
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3 | ACTIVITEITEN
Hoewel het tweede coronajaar ook beperkende maatregelen met zich meenam, heeft 
de P10 niet stil gezeten. Hieronder vindt u een overzicht van onze activiteiten. 

We ontwikkelden nieuwe producten en deden 
nieuwe kennis op
Routeplan deelmobiliteit
De werkgroep mobiliteit heeft in 2021 de 
QuickScan deelmobiliteit uitgevoerd. Deze 
QuickScan heeft de behoefte naar (onder-
steuning bij) deelmobiliteit bij P10-gemeen-
ten in kaart gebracht. Het merendeel is op 
zoek naar kennisuitwisseling onderling. 
Sommige gemeenten zijn al een stap ver-
der, zoals Hollands Kroon, waar een netwerk 
van veertien Mobipunten is uitgerold. Mobi-
punt BV. is een initiatief van de gemeenten 
Hollands Kroon, Den Helder en Schagen om 
deelmobiliteitshubs werkelijkheid te maken 
op het platteland, zie ook  
www.mobipunt.nu. Om deze kennis ade-
quaat te kunnen delen en in te zetten 
is aan de hand van de resultaten van de 
QuickScan het Routeplan deelmobiliteit 
opgesteld.

Het Routeplan stippelt een gefaseerde on-
dersteuning uit voor gemeenten die inte-
resse hebben in deelmobiliteit op het plat-
teland. Verschillende gemeenten hebben 
een andere motivering om met deelmobi-
liteit aan de slag te gaan, zoals woon-werk-
verkeer of toerisme. Om deze verschillende 
smaken goed te kunnen weergeven gaat 
deesy.nl een ondersteuningstraject bouwen 
samen met de werkgroep. De financiering 
komt van de deelnemende gemeenten, 
deesy.nl en externe partijen zoals eventueel 
het Rijk of Europese fondsen. 

In 2021 was er een werkbezoek gepland om 
de resultaten van de QuickScan de presen-
teren en een business case van de Mobi-
punten toe te lichten. Dit werkbezoek is 
door de coronapandemie uitgesteld naar 17 
februari 2022. Geïnteresseerde partijen (P10 
gemeenten, Hanze Hogeschool, buurge-
meenten uit Noord-Holland Noord) hebben 
de beide presentaties bijgewoond en heb-
ben een Mobipunt bekeken. 

Werkdocument agrarische sector
In de Agenda Platteland wordt benoemd 
dat er voor de agrarische sector een aparte 
uitwering wordt opgesteld. De werkgroep 
agrarische sector heeft hier handen en voe-
ten aan gegeven. In eerste instantie werd er 
van een lobbydocument gesproken. Later 
is besloten hier een werkdocument van te 
maken die twee onderdelen in zich heeft. 
Enerzijds wordt er lobby ontwikkeld: dat wil 
zeggen dat de werkgroep de P10 in verbin-
ding brengt met agrarische organisaties, in-
stanties, gremia enzovoorts. Burgemeester 
Rian van Dam (Hollands Kroon), wethouder 
Anko Postma (Opsterland) en wethouder 
Pieter van der Zwan (ter vervanging van 
wethouder Bert Nederveen, Westerkwar-
tier) zetten dit uit binnen hun netwerken en 
zoeken de verbinding met externe partijen. 
Anderzijds ontwikkelt de werkgroep kennis-
sessies om kennisuitwisseling te faciliteren. 
Over verschillende onderwerpen wordt een 
verscheidenheid aan sprekers uitgenodigd 
om het een en ander toe te lichten waarna 
deelnemers de ruimte krijgen om vragen 
te stellen.
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Bezoek Medibus in Hessen, Duitsland
Op 14 en 15 oktober 2021 is een bezoek 
gebracht aan de deelstaat Hessen in Duits-
land om de Medibus te bekijken. Op bezoek 
waren Theo Meskers (wethouder Hollands 
Kroon), Jack Werkman (wethouder Sluis), 
Jos Boerland (wethouder De Fryske Mar-
ren) en ambtelijke ondersteuning Gerlof 
Born (De Fryske Marren) en Abel Hoekstra 
(Hollands Kroon). In de Agenda Platteland 
en onze Strategische Agenda is de bereik-
baarheid van medische voorzieningen en 
de bereikbaarheid en beschikbaarheid van 
de eerste- en tweedelijnszorg een belang-
rijk thema. In het uitvoeringsprogramma 
2021 was een bezoek opgenomen aan de 
Medibus in Duitsland in het kader van het 
huisartsentekort en mogelijke oplossings-
richtingen. 

Dashboard Gemeentefonds 
De werkgroep Gemeentefonds heeft de 
veranderingen bijgehouden die de her-
ijking van het gemeentefonds met zich 
meebrengt door middel van een dash-
board. Daardoor zijn de gevolgen van de 
herijking goed in beeld. Het dashboard is 
eind oktober 2021 gepresenteerd en met 
onze 29 leden besproken. De belangrijkste 
conclusie is dat er nog veel onduidelijkhe-
den en vragen zijn. De scherpe analyse van 
het ROB op het herverdelingsvoorstel is 
eveneens besproken. Naar aanleiding van 
het ROB-advies bleek later in 2021 dat 

er rekenfouten zijn gemaakt. Voor diverse 
P10-gemeenten lijkt een herberekening na-
delig uit te pakken. Inmiddels is er een VNG 
resolutie aangenomen met als belangrijkste 
advies dat het nieuwe verdeelmodel pas 
kan worden ingevoerd als dit verdeelmodel
in lijn met de aanbevelingen van het 
ROB-advies is aangepast en wanneer ‘de 
koek’ is vergroot. Dit sluit goed aan op de 
ingebrachte standpunten vanuit de P10.

P10-Europa Agenda
Vanuit de werkgroep Europa is het afgelo-
pen jaar een P10-Europa Agenda opgesteld. 
Hierin is een overzicht gemaakt van de 
P10-thema’s die aansluiten op het werkpro-
gramma van de Europese Commissie en 
de aankomende Europa prioriteiten van de 
VNG en het HNP.

PlatformP10
De P10 heeft in 2021 met de inzet van een 
community manager het PlatformP10 beter 
op de kaart gezet en gezorgd voor meer 
betrokkenheid en interactie. Het platform is 
binnenstebuiten gekeerd en opnieuw inge-
richt, zodat alle leden daar optimaal gebruik 
van kunnen maken. De community mana-
ger heeft ook tweemaal met alle contact-
personen een online zoommeting gehad 
met ruimte voor vragen en het delen van 
kennis. Eind 2021 is een focusplan opgesteld 
voor het nieuwe jaar. 
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We organiseerden bijeenkomsten
Januari | Kennisconferentie Regio Deals
P10-voorzitter Ellen van Selm was op 28 januari te gast bij minister Schouten in een live uitzending. 

Juli | Dorpenfestival / P10 Zomersessie
Het Interbestuurlijk Programma (IBP) organiseerde het Dor-
penfestival 2021 in samenwerking met gemeente Aa en Hunze 
en het P10-netwerk. De P10 zomersessie was onderdeel van het 
Dorpenfestival. De kracht van het dorp stond centraal en de Agen-
da Platteland werd gepresenteerd aan de deelnemers.
 
Oktober | Webinar Plattelandsontwikkeling
Op 13 oktober vond het P10-webinar ‘Plattelandsontwikkeling: De toekomstige kansen en uitdagin-
gen voor plattelandsgebieden in de EU’ plaats. Dit Webinar was onderdeel van de Europese week van 
de Regio’s en Steden. Tijdens dit evenement bespraken we de toekomstige kansen en uitdagingen 
voor plattelandsgebieden in de Europese Unie aan de hand van de nieuwe langetermijnvisie voor 
plattelandsgebieden en de Boer-tot-Bordstrategie. 

Oktober | Kennissessie Wonen en zorg, goed oud op het platteland
Op 6 oktober organiseerden we voor de tweede keer een kennissessie over wonen en zorg, goed 
oud op het platteland. Het doel? Delen van kennis, inspireren en het bespreken van knelpunten en 
kansen. Tijdens de sessie werd vanuit de gemeente Berkelland een presentatie verzorgd over de stu-
ringsmogelijkheden vanuit gemeenten ten aanzien van woonzorginitiatieven. Daarnaast was er een 
bijdrage van Vereniging Zorg Ontmoeting Erfgoed Deurningen over hun initiatief om een woon-zorg-
complex te ontwikkelen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de P10 met medewerking van de 
Taskforce Wonen en Zorg.

We vroegen aandacht voor het platteland en 
lieten onze stem horen
Januari | ‘De Zeeuwse Kamer’ van Omroep Zeeland
Op vrijdag 15 januari was voorzitter Ellen van Selm te gast in het radioprogramma 'De Zeeuwse Ka-
mer' van Omroep Zeeland. Zij voerde het gesprek over ons netwerk en de Agenda Platteland.

Februari | Festival van Bestuur
Voorzitter Ellen van Selm was een van de sprekers tijdens de talkshow over regionale verschillen. 

Februari | Werkplaats Vitaal Platteland 
Op donderdag 4 februari 2021 was de werkplaats Vitaal Platteland, met als onderwerp “Handelings-
perspectieven in het trappenhuis”. De werkplaats is georganiseerd door het Interbestuurlijk Program-
ma Vitaal Platteland. P10-voorzitter Ellen Van Selm was één van de sprekers en sprak over het belang 
van leefbaarheid op het platteland.

September | Reactie op de troonrede
P10-voorzitter Ellen van Selm onderschrijft de boodschap van de Koning dat we dichter bij elkaar 
moeten komen. ‘In de troonrede komt naar voren dat er veel problemen zijn die we alleen samen het 
hoofd kunnen bieden. Daar sluit de P10 bij aan.’
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https://p-10.nl/nieuws/samen-voor-krachtige-regios/
https://www.dorpenfestival.nl/home
https://p-10.nl/nieuws/webinar-plattelandsontwikkeling-de-toekomstige-kansen-en-uitdagingen-voor-plattelandsgebieden-in-de-eu/
https://omroepzeeland.bbvms.com/view/regiogrid/4099334.html
https://www.festivalvanhetbestuur.nl
https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/uitgebreid-verslag-werkplaats-4-februari/
https://p-10.nl/nieuws/we-moeten-het-samen-doen/
https://www.youtube.com/watch?v=9HF3x1EDI3s


4 | PUBLICATIES
Agenda Platteland
In maart 2021 hebben we de Agenda Platteland 
opgesteld en gelanceerd voor de kabinetsforma-
tie. In de Agenda geven we tien concrete punten 
die opgepakt moeten worden in het belang van 
heel Nederland: platteland én stad. De Agen-
da Platteland hebben we aangeboden aan de 
formateur en aan alle Kamerleden. We hebben 
eveneens een onderbouwing gemaakt voor de 
tien agendapunten.

Krant van het Platteland
De derde editie van de Krant van het Platteland 
was eveneens onze Agenda Platteland. In no-
vember 2021 hebben we de vierde editie van de 
Krant van het Platteland gepubliceerd. In deze 
editie leest u over de mogelijkheden die het 
platteland biedt voor de opgaven waar we in 
Nederland voor staan. Aan het woord zijn onder 
meer ambassadeurs van de Agenda Platteland, 
voorzitter Ellen van Selm en gemeente De Wol-
den als nieuw P10-lid.

Nieuwsbrieven
Jaarlijks is het streven in ieder geval drie nieuws-
brieven te ontwikkelen om onze P10-collega’s, 
netwerkpartners en andere geïnteresseerden te 
informeren over onze activiteiten en bijdragen. 
In 2021 verstuurden we twee nieuwsbrieven, 
respectievelijk in april en december. Alle nieuws-
brieven publiceren we ook op onze website en 
delen we via de sociale media.

 
 
 
 
 

 

Persberichten 
Bij het ontwikkelen van de Agenda Platteland 
hebben we besloten om in de toekomst aan te 
sluiten bij actualiteiten die betrekking hebben 
op de agendapunten. Zodoende kunnen we de 
Agenda Platteland steeds meer onder de aan-
dacht brengen.  

In 2021 hebben we vier 
persberichten gepubliceerd:
In mei gaven we een reactie op het advies van 
de Raad van het Openbaar Bestuur (ROB). Het 
persbericht vindt u hier. Het ROB oordeelde dat 
de samenwerking tussen overheden op het spel 
staat doordat de belevingswereld tussen rijk en 
regio ver uit elkaar ligt. Met onze Agenda Plat-
teland hebben we hetzelfde geluid laten horen: 
een robuust platteland met vitale dorpen is al-
leen mogelijk als er samengewerkt wordt als één 
overheid, er ruimte is voor een regionale aanpak 
met goed samenspel tussen stad en platteland 
en voldoende financiële middelen. 
In mei reageerden we op een bericht van 
vervoersbedrijf Arriva dat in Friesland naast de 
(bel)bussen andere vervoersmiddelen mocht 
inzetten om het platteland bereikbaar te hou-
den. De P10 juicht deze ontwikkeling van harte 
toe en ondertekende al eerder de Green Deal 
Autodelen. Deze ontwikkeling past ook bij ons 
eerste agendapunt van de Agenda Platteland 
waarin we pleiten voor landelijke souplesse en 
ondersteuning voor combivervoer goederen en 
personen. 

In december gaven we een reactie op het 
nieuwe regeerakkoord. Met onze reactie op het 
regeerakkoord hebben we vooral gekeken naar 
welke aanknopingspunten het regeerakkoord 
biedt voor de punten van de Agenda Platteland. 
De P10 vindt het een gemiste kans dat er tijdens 
het schrijven van het nieuwe regeerakkoord niet 
met plattelandsgemeenten is gesproken, terwijl 
het platteland onmisbaar is voor de realisatie van 
dit regeerakkoord.  

We maakten begin 2021 ook bekend dat de 
gemeenten Leudal, Noardeast-Fryslân, Weststel-
lingwerf, Dinkelland, Tubbergen, West Betuwe 
en De Wolden toetraden tot ons netwerk. Het 
persbericht vindt u hier.  
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https://p-10.nl/agendaplatteland/
https://p-10.nl/nieuws/krant-van-het-platteland/
https://p-10.nl/publicaties/
https://p-10.nl/nieuws/p10-steunt-advies-rob/
https://p-10.nl/nieuws/p10-platteland-onmisbaar-voor-regeerakkoord/
https://p-10.nl/nieuws/zeven-nieuwe-leden-voor-het-p10-netwerk-van-plattelandsgemeenten/
https://www.youtube.com/watch?v=VZ7b2JKV82M


Brieven aan ministers en Kamerleden 
In juni is, mede namens de P10, een brief verzonden aan minister Koolmees en minister 
van Engelshoven en in cc de Kamercommissie SZW. De brief gaat in op de zorgen over de 
Onderwijsroute in de nieuwe Wet Inburgering. Verzocht wordt om met de aanbieders in 
gesprek te gaan en samen tot een passende oplossing te komen. 
In oktober spraken we met Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Tijdens dat ge-
sprek is de basis gelegd voor de roep om tot een structureel Volkshuisvestingsfonds te 
komen met voorwaarden die passen bij de opgaven op het platteland. We hebben brieven 
aan de informateurs en de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken verzonden en ons 
pleidooi toegelicht. Daarmee hebben we handen en voeten gegeven aan ons zevende 
agendapunt waarin we pleiten voor een structureel Volkshuisvestingfonds.

Overige publicaties

De P10 werkte in 2021 mee aan verschillende publicaties. Een opsomming: 

Februari | ‘Het gebeurt in de gemeente: tijd om het zwaartepunt in de decentralisaties 
 te verplaatsen.’ 
Voorzitter Ellen van Selm schrijft een essay voor De Staat van het Bestuur.

Maart | ‘Ook voor bewoners op het platteland moet zorg bereikbaar blijven.’ 
Voorzitter Ellen van Selm leverde een bijdrage aan De Derde Kamer in Trouw met een opi-
niestuk over zorg op het platteland.

Maart | ‘P10: Nederland moet goed voor het platteland zorgen.’ 
Een artikel van het Binnenlands Bestuur over de lancering van de Agenda Platteland.

Oktober | ‘Friesland is meer dan alleen landschap.’
Een reactie van voorzitter Ellen van Selm op Geert Mak over de leefbaarheid in Friesland bij 
Binnenlands Bestuur.

December | ‘Gemeenten voelen zich door nieuw kabinet aan kant gezet.’ 
Een reactie vanuit de VNG, G40, M50 en de P10 op het regeerakkoord Rutte IV bij Binnen-
lands Bestuur. 

September | ‘Grote vraagstukken oplossen? Kijk naar het platteland’ 
Een interview met voorzitter Ellen van Selm voor de Groene Amsterdammer. Het eenzijdige 
verhaal over de kloof tussen stad en land bestaat niet, redeneert ze. Van Selm benadrukt 
dat stad en land altijd nauw met elkaar verbonden zijn geweest en dat een vitale stad en 
een vitaal platteland van elkaar kunnen profiteren. De Agenda Platteland wordt toegelicht 
met actuele voorbeelden.
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https://p-10.nl/nieuws/p10-pleit-voor-een-structureel-volkshuisvestingfonds/
https://p-10.nl/nieuws/p10-levert-bijdrage-aan-staat-van-het-bestuur-2020/
https://p-10.nl/nieuws/p10-levert-bijdrage-aan-staat-van-het-bestuur-2020/
https://www.trouw.nl/opinie/ook-voor-bewoners-op-het-platteland-moet-de-zorg-bereikbaar-blijven~bd011936/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nederland-moet-goed-voor-het-platteland-zorgen
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/ook-forse-kritiek-van-netwerken-g40-en-m50-op-regeerakkoord
https://www.groene.nl/artikel/grote-vraagstukken-oplossen-kijk-naar-het-platteland


5 | COMMUNICATIE 
PlatformP10
Met de inzet van een community manager 
hebben we in 2021 het PlatformP10 beter 
op de kaart gezet en gezorgd voor meer 
betrokkenheid en interactie. Dat is begon-
nen met een plan van aanpak. Gelijktijdig is 
het platform binnenstebuiten gekeerd en 
opnieuw ingericht, zodat alle leden daarvan 
optimaal gebruik kunnen maken. 

Om verder alles uit het platform te halen is 
de vergadermodule onderzocht, getest en 
toegepast. Daarnaast deelt de community 
manager kennis over het PlatformP10 door 
middel van de #wegwijsjes. De communi-
ty manager heeft ook tweemaal met alle 
contactpersonen een online zoommeting 
gehad met ruimte voor vragen en het delen 
van kennis. Eveneens is een contentplan-
ning opgesteld met daarin de wegwijsjes, 
maar ook onderwerpen uit de verschillende 
projectgroepen en vraagstukken die bij ie-
dere gemeente spelen. Vorig jaar verscheen 
al een artikel over de herverdeling van het 
Gemeentefonds en de omgevingsvisie van 
de gemeente Ooststellingwerf. 

Als laatste is alle communicatie vanuit het 
platform richting de leden in kaart gebracht 
en aangepast. Denk aan de allereerste mail 

die een nieuw lid ontvangt. Hierdoor is dui-
delijk wat de meerwaarde van het platform 
is én wat er gelijk van hen wordt verwacht. 
Eind 2021 is een focusplan opgesteld voor 
het nieuwe jaar. 

Uitvoerend communicatie adviseur
De kernorganisatie is in november 2021 uit-
gebreid met de komst van een uitvoerend 
communicatie adviseur. Samen met de 
strategische communicatie adviseur wer-
ken zij aan verdere professionalisering. Deze 
verdeling en samenwerking werkt goed. 

Professionaliseren
We hebben onze (interne) communicatie 
verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. 
De focus lag vooral op de ontwikkeling en 
het uitdragen van de Agenda Platteland, 
die we zowel online als fysiek aanbieden. Bij 
het ontwikkelen van de Agenda Platteland 
hebben we besloten om aan te sluiten bij 
actualiteiten die betrekking hebben op de 
agendapunten om de Agenda steeds meer 
onder de aandacht brengen. Daarnaast 
hebben we ons blijvend digitaal ingezet 
met het PlatformP10, de nieuwsbrieven, de 
Krant voor het Platteland, een informatie-
pakket voor nieuwe P10-leden en diverse 
online bijeenkomsten zoals het dorpenfestival. 
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6 | DE TOEKOMST 
De P10 blijft groeien en is anno 2021 een gesprekspartner waar men niet omheen kan. 
We zitten aan de juiste tafels en zijn aangesloten bij de juiste commissies. Wat is onze 
visie voor de toekomst van het platteland?

  Het platteland biedt ruimte maar de verschillende opgaven moeten in onderlinge 
samenhang beschouwd worden. We kiezen voor een integrale benadering, waarbij 
we gaan voor kwaliteit, lange termijn en circulaire economie, op basis van gelijkheid 
met onze partners en met ruimte voor de kracht van de plattelandsgemeenschap-
pen. Én in balans met de kwaliteiten van het landschap.

  Een effectieve aanpak kan alleen gerealiseerd kan worden als we werken als één 
overheid met maatschappelijke organisaties en bedrijven.

  Een regionale aanpak is vaak nodig met goed samenspel tussen platteland en stad.


