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DE KRANT VAN HET

PLATTELAND
Oplossingen voor de grote uitdagingen:
Samen met het platteland!
In deze krant leest, hoort en ziet u hoe de
kracht van het platteland kan bijdragen

OLUM

Als lid van het Dagelijks Bestuur weet Harry Scholten als geen ander waar de P10 voor staat en welke vraagstukken er spelen op het
platteland. Niet vreemd dus dat hij, na het afscheid van voorzitter
Ellen van Selm, de rol van interim-voorzitter vervult tot de nieuwe voorzitter wordt aangesteld op 30 november 2022. Tot die tijd
neemt hij graag het stokje over:

Met mekaar!
Wat ik zo mooi vind aan de P10 is dat we met de poten in de klei staan.
We weten wat er speelt bij onze inwoners en dat is onze kracht. En als
inwoners samenkomen, dan gebeurt er ontzettend veel! Zo leest u in
deze vijfde Krant van het Platteland over drie inspirerende bewonersinitiatieven uit onze P10-gemeenten, die bijdragen aan een leefbaar en
toekomstbestendig platteland. Maar ook in Europa wordt er gebouwd
aan een platteland dat klaar is voor de toekomst. Een mooi voorbeeld is
het Rural Diversity project van de Wageningen University and Research.
Ook de P10 zet zich hiervoor in met als doel de diverse kenmerken van
het platteland te onderzoeken voor beter beleid. Het platteland vraagt
immers een andere aanpak dan de stad. Dit blijkt ook uit het artikel
over woningbouw. Een belangrijk thema dat voortvloeit uit onze
Agenda Platteland die we als P10 hebben opgesteld: een richtlijn voor
(woningbouw)beleid over het platteland en nu actueler dan ooit.
Als P10 blijven we ons inzetten voor deze Agendapunten, maar nu met
een iets andere samenstelling. Want naast het vertrek van voorzitter
Ellen van Selm, hebben we afscheid genomen van wethouders Paul
Sanders en Theo Meskers als leden van het Dagelijks Bestuur. We
verwelkomden wethouders Robert Leever, Wilko Pelgrom en Erik
Nijssen. In deze krant maakt u kennis met het nieuwe Dagelijks Bestuur en de portefeuilleverdeling.
Er komt veel af op het platteland en dat zal nog wel even zo blijven.
Maar de enige manier waarop we de uitdagingen het hoofd kunnen
bieden is door samen te werken als één overheid. We doen het met
mekaar! Doet u mee?

Harry Scholten

Waarnemend P10-voorzitter en wethouder van gemeente Hof van Twente

Bewonersinitiatieven gaan voor een
toekomstbestendig platteland
Dit jaar won Vereniging de Hamerlanden uit de gemeente Aa en Hunze de Henk Aalderink-prijs, die werd uitgereikt door de P10. Met deze prijs ondersteunt de P10 bewonersinitiatieven die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun gemeenschap. Initiatieven
Warmtenet Balk en de Groene Dorpsploats uit Lutjesgast kwamen op de tweede en derde
plek. Lees verder en ontdek hoe deze bewonersinitiatieven zich inzetten voor een platteland
dat klaar is voor de toekomst.

De Hamerlanden
Wat doe je, als een natuurgebied in je ‘achtertuin’ verkocht dreigt te worden waardoor
het niet meer vrij toegankelijk is? Dan koop
je het zelf, dachten de inwoners van de
Drentse buurtschap Kostvlies, in de gemeente Aa en Hunze. Ze richtten vereniging
De Hamerlanden op en zamelden in korte
tijd maar liefst €30.000,- in. Dat was genoeg
om, samen met het Drentse Landschap, het
natuurgebied te kopen.
Zo eenvoudig was het natuurlijk niet, vertelt
Marjan Doijer, secretaris van vereniging
De Hamerlanden glimlachend. ‘Nadat de
zandwinning uit het ‘Zandgat’ stopte, ontstond er een mooi natuurgebied waar we als
buurtbewoners graag wandelden en onze
kinderen speelden. Tot het verkocht dreigde te worden aan een commerciële partij.
Om het voor de toekomst als natuurgebied

te behouden hebben we onze vereniging
opgericht en gingen we op zoek naar financieringsmogelijkheden. Dat laatste bleek
helemaal niet eenvoudig te zijn en daarom
zamelden we als bewoners geld in en kochten we het uiteindelijk zelf, samen met het
Drentse Landschap.’

Balk aardgasvrij in 2030
De tweede plek ging naar “Warmtenet Balk”,
een initiatief van Energie Coorperatie Gaasterland (ECG). Hun uitgangspunten? Onafhankelijk zijn van aardgas, de energierekening voor de inwoners van Balk betaalbaar
houden, positief bijdragen aan het klimaat
en daarmee Balk toekomstbestendig en
leefbaar houden. ‘Met een haalbaarheidsonderzoek hebben we gekeken of het mogelijk
is om in 2030 in Balk aardgasvrij te wonen en
te werken’, zo vertellen Tjeerd Osinga en
Goffe Venema van ECG. ‘Hieruit is gebleken

dat we het merendeel van de woningen
kunnen verwarmen met een collectief
warmtenet dat gebruik maakt van de
warmte uit rivier de Luts en restwarmte van
AVK Plastics in Balk. Voor de woningen die
meer aan de rand van Balk liggen zijn er
individuele oplossingen.’
Bij de uitwerking van het project wordt
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale
kennis en expertise, waarvan er verrassend
veel in het eigen dorp aanwezig is. ‘Aanvankelijk zijn we het project gestart vanuit de
ambitie om positief bij te dragen aan een
beter klimaat. Maar inmiddels weegt het
sociaaleconomische aspect ook zwaar. Ook
inwoners met een kleinere portemonnee
moeten de energierekening kunnen blijven
betalen. Verder is ons doel een collectief
warmtebedrijf zonder winstoogmerk, dat
van ons allemaal is’, klinkt het beslist. Het
project versterkt de sociale cohesie en er
wordt een toekomstbestendige duurzame
leefomgeving mee gecreëerd.

De Groene Dorpsploats;
verbindende schakel in Lutjegast
Voor de derde plek zijn we aangekomen in
Lutjegast. In 2009 nam de Vereniging
Dorpsbelangen van Lutjegast het initiatief
tot het ontwikkelen van een dorpsvisie. Om
in de toekomst de leefbaarheid in het dorp

te behouden, kwamen toerisme, recreatieve
mogelijkheden en speelgelegenheden voor
kinderen als speerpunten naar voren. ‘Van
daaruit ontstond het idee om ontmoetingsplek ‘de Groene Dorpsploats’ te creëren. Een
mooie plek waar kinderen spelenderwijs
kunnen leren en genieten van de natuur en
waarbij er specifieke aandacht is voor kinderen met een beperking. Verder verbindt ‘de
Groene Dorpsploats’ het dorp met een aantal
bestaande elementen, zoals het Abel Tasman
wandelpad en het kunstwerk de Baak’, legt
Boele Dijkstra van Dorpsbelangen uit.
Het is een plek geworden waar cultuur,
educatie, recreatie en natuur samen komen. ‘Er is onder andere een waterrijke
Speelploats voor kinderen, een boomgaard
waar in het najaar appels en peren geplukt
kunnen worden, een Boerenploats die met
insectenhotels bijdraagt aan de biodiversiteit en een amfitheater waar plaatselijke
verenigingen op kunnen treden’ somt
Boele op. ‘De Dorpsploats is een verbindende ontmoetingsplek geworden die
écht van de inwoners is. Sommigen volgen zelfs een imker- of een boomsnoeicursus om hun steentje bij te kunnen
dragen aan het behoud en onderhoud.’ Zo
houden de Lutjegasters hun leefomgeving
aantrekkelijk, óók voor de toekomst.

Het moment om samen
problemen aan te pakken
P10 reageert op de miljoenennota
“Er moet perspectief zijn voor alle mensen, voor mensen uit steden én voor mensen van
het platteland.” De inmiddels 30 plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, zijn blij dat de
Koning deze woorden uitsprak in de troonrede. En dat het kabinet al het mogelijke zal
doen om een breed draagvlak te krijgen voor de aanpak van het stikstofprobleem. De
Koning legde de bal daarbij niet alleen bij de landbouw, maar net zo goed bij de industrie
en mobiliteitssector.
Een zorgvuldige en gebiedsgerichte aanpak
is dan ook dé aanpak waar de P10 voor pleit.
Samen met de gebruikers van de gebieden;
de mensen die er wonen, ondernemen en
verblijven. Niet alleen het terugbrengen van
de totale stikstofuitstoot moet het doel zijn.
De P10 pleit voor een echt integrale aanpak
waarbij ook ruimte is voor innovatie, voor
het combineren van meerdere functies en
diensten op de landbouwbedrijven en voor
maatwerk. De werkelijke uitstoot per bedrijf
is het uitgangspunt.
“Want alleen door op
deze manier -en van
onderop- te werken
kan ingezoomd worden op de lokale situatie en kunnen passende, op maat gemaakte afspraken gemaakt worden. Die afspraken kunnen rekenen op draagvlak”, aldus
P10 voorzitter Harry Scholten.

onrust te verminderen. De gevolgen van de
hoge energiekosten moeten hierbij meegenomen worden, hetgeen ook geldt voor
het MKB.
In de miljoenennota is het ‘Transitiefonds
landelijk gebied’ opgenomen. Doel van
dit fonds is een vitaal platteland. Harry
Scholten: “Ik roep Den Haag op om vooral
ook te kijken naar alle gebiedsprocessen
die al lopen. En zorg
ervoor dat voor die
processen binnen
afzienbare tijd, daadwerkelijk geld vrijkomt.
Er zijn, ook vanuit P10
gemeenten, al diverse plannen ingediend
en goedgekeurd, maar nu willen we ook
boter bij de vis!” Deze oproep doet de P10
vanuit de overtuiging dat het de onrust in
de landbouw verlaagt en nodig is voor het
opbouwen van vertrouwen. Snelle actie en
daadkracht is nodig!

Nu willen we ook
boter bij de vis!

Daarnaast pleit de P10 ervoor om snel perspectief te bieden aan de agrarische sector.
Dat is hard nodig om de maatschappelijke

Kennismaken met het Dagelijks Bestuur van de P10

Het college van B&W van Bronckhorst hecht belang aan een

sterke P10. Gesteund door het college, de ambtelijk ondersteuning en een netwerk van Achterhoeks plattelandsgemeenten
zet ik mij in als verbindende schakel tussen gemeenten en de

Wilko Pelgrom
Wethouder gemeente Bronckhorst
Portefeuille Leefbaar Platteland
DB lid sinds juni 2022

Erik Nijssen
Wethouder gemeente Peel en Maas
Portefeuille Duurzaam Platteland
DB lid sinds juni 2022

Robert Leever
Wethouder gemeente Hollands Kroon
Portefeuille Leefbaar Platteland
DB lid sinds juni 2022

P10. Als DB-lid van de P10 zal ik mij vooral richten op versterking
van de leefbaarheid en duurzaamheid van het platteland.

Als wethouder, met een hart voor zelfsturing en vitale gemeenschappen, heb ik ervaren hoe krachtig het is wanneer inwoners
zich samenpakken en met elkaar waardevolle initiatieven
ontplooien die het platteland helpen om een volgende stap te
zetten. Met deze ervaring kan ik de kracht van de plattelandsgemeenschappen goed overbrengen.

Ik werkte eerder voor de overheid als programmamanager voor
grootschalige gebiedsontwikkeling op het snijvlak van stad en
platteland. Daarbij was het cruciaal dat we vanuit een perspectief werkten dat voor alle belanghebbenden meerwaarde voor
samenwerking bood. Goed kijken en luisteren naar elkaar helpt
om dat perspectief scherp te krijgen én te houden. De P10 kan
meerdere invalshoeken belichten en belangen samenbrengen
op een evenwichtige manier. Dat is een aanpak waar ik voor sta.

De P10 behartigt actief de belangen van het platteland. Dat is

hard nodig, omdat de oplossingen op landelijke vraagstukken

op het platteland vaak wezenlijk iets anders vragen dan elders.

Met de kennis en ervaring vanuit mijn verschillende portefeuil-

Jack Werkman
Wethouder gemeente Sluis
Portefeuille Sociaaleconomisch Platteland
DB lid sinds juni 2018

les draag ik graag mijn steentje bij aan de P10. Daarnaast doe ik
een beroep op mijn netwerk waar dat nodig is.

De P10 brengt als enige écht het platteland naar Den Haag
met lobby en inhoud die komt vanuit de inwoners van het
platteland, kortom de verbindende factor voor en van het

Harry Scholten
Wethouder gemeente Hof van Twente
Portefeuille Maatwerk Platteland
DB lid sinds september 2016

platteland. Ik draag hieraan bij door actief mee te doen binnen
de P10 én de P10 uit te dragen waar mogelijk.

De stem van
de P10 in Europa
Rob Jonkman, wethouder van Opsterland en Ellen Nauta, burgemeester van Hof van Twente
hebben twee dingen gemeen: ze zijn algemeen bestuurslid van de P10 én maken zich hard
om de stem van het platteland te laten horen in Europa. Dit doen ze onder meer als leden
van het Europees Comité van de Regio’s, door hun lidmaatschap van de VNG commissie
Europa en Internationaal én als deelnemers aan de P10-werkgroep Europa.
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Ook op Europees niveau is de kracht van het
P10 netwerk zichtbaar. Ellen: ‘Als lid van de
VNG commissie Europa en Internationaal
ben je automatisch agendalid van andere
commissies. En dan zie je vanzelf een olie-

De zichtbaarheid van de P10
wordt steeds groter
De P10 is de afgelopen jaren een belangrijke
gesprekspartner geworden in Europa als het
gaat over het platteland. Wat is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst? Ellen
vertelt: ‘Het is in Brussel de kunst om focus
te houden. Wat is voor de P10 van belang
en waar willen we op inspringen? Er komt
enorm veel langs maar de Agenda Platteland
helpt om focus te houden en als P10 op
koers te blijven.’
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De thema’s die langskomen zijn divers.
Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid,
Leefbaar Platteland en de langetermijnstrategie voor het platteland zijn
momenteel de hoofdthema’s.
Maar natuurlijk moet er ook
ingespeeld worden op actualiteiten. ‘Denk bijvoorbeeld aan het stikstofdossier. Je merkt dan dat
ook P10-gemeenten heel
verschillend zijn en dan
kan het best lastig zijn om
op één lijn te komen. De
ge
Elle
ur
b
n Nauta
kracht van de P10 is dat we
daar toch elke keer uitkomen’,
zegt Ellen trots.

vlek ontstaan. Zelf ben ik
agendalid van de commissie Ruimte, Wonen
en Groen, en daar
kom ik andere P10’ers
tegen. Als daar iets
op de agenda staat
waarvan we zeggen
et
“Dat is belangrijk voor de
n
ho
rla
ud
er van Opste
P10”, dan bellen we voorafgaand aan de vergadering
en stemmen we het af.’ Ellen vervolgt: ‘De helft van de Nederlandse delegatie
bestaat uit provinciale bestuurders en ook
daar zijn veel dwarsverbanden. Provincies
hebben een sleutelrol in sommige Europese
dossiers en korte lijntjes helpen dan enorm.’
Rob Jonkman onderstreept dit: ‘Het helpt
als je de krachten kunt bundelen. Ik zie dat
mensen van de VNG samenwerken met
leden van onze Europa werkgroep en dat
daar wederzijds belangrijke informatie wordt
gedeeld. De zichtbaarheid van de P10 wordt
daardoor steeds groter. Ook Europarlementariërs weten de P10 te vinden.’
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Rob Jonkma

‘Als je kijkt naar het plattelandsbeleid dan
zie je dat Europa een belangrijke rol speelt
in de besluitvorming’ beargumenteert Rob
Jonkman. ‘Daarom is binnen de P10 een
werkgroep Europa actief. Het doel van de
werkgroep is op de hoogte blijven van de
wet- en regelgeving zodat je daar tijdig op
kunt anticiperen en waar nodig je inbreng
kunt leveren. Dit gebeurt allemaal in nauwe
samenwerking met de VNG, want we werken effectiever samen dan los van elkaar.’
Ellen Nauta vult aan: ‘We kijken daarbij wat
er speelt binnen de P10 wat meegenomen
kan worden naar Brussel. Daarnaast voeren
we diverse Europese projecten uit met
Wageningen University Research.’

Europese projecten waar
de P10 aan deelneemt
SHERPA

Het platteland beter verbinden met het beleid van de Europese Unie: dat is het doel
van project Sherpa waar de P10 samen met Wageningen University Research (WUR)
aan deelneemt. Samen staan ze aan de lat voor één MAP, oftewel een Multi Actor Platform: een dialoog tussen maatschappij, onderzoek en beleid rondom lokale thema’s.
De MAPs leveren directe input aan de lange termijnvisie van de Europese Unie voor
plattelandsgebieden. Vanaf september 2022 worden drie dialogen gevoerd rondom het
thema klimaatadaptatie in de Achterhoek, Noord-Limburg en Schouwen-Duiveland.
Tijdens de P10 Wintersessie wordt vervolgens een brede dialoog georganiseerd. Het
eindresultaat is een position paper, die wordt ingezet bij de gesprekken in Den Haag en
Brussel voor de uitwerking van de langetermijnvisie van de Europese Unie voor plattelandsgebieden.

Rural diversity

Vanuit Europa wordt Nederland vaak als één groot stedelijk gebied gezien. De diversiteit aan plattelandsgebieden en veel kenmerken van het landelijk gebied worden
daardoor onvoldoende herkend. Daarom heeft de Europese Unie het onderzoek Rural
Diversity ontwikkeld. In het onderzoek werken wetenschappers nauw samen met lokale
partijen om een instrumentarium te ontwikkelen dat de kenmerken van het platteland
uiteenzet. Vanuit Nederland nemen de WUR en de P10 deel aan dit project. Het project
sluit naadloos aan bij de missie van de P10: meer bekendheid geven aan de diverse
kenmerken van het landelijk gebied en daar gericht beleid op inzetten. Het project start
1 oktober 2022 en heeft een looptijd van vier jaar. Heleen Huiskamp, programmamanager
Vitaal Platteland, Duurzaamheid & Energietransitie in de gemeente Berkelland begeleidt
dit project vanuit de P10.

“Ik hoop vooral de praktijk te laten zien, wat er lokaal speelt, zodat theorie en praktijk
goed op elkaar aansluiten. Dat er straks een instrument ligt dat écht goed bruikbaar
en dat laat zien wat de specifieke kenmerken zijn van het platteland. Het lijkt me
een ontzettend leuke uitdaging om daar een bijdrage aan leveren!”
- Heleen Huiskamp, P10-projectleider Rural Diversity

Bouwen op het
platteland is hard nodig
en vraagt een gerichte aanpak
In de Agenda Platteland vragen we als P10 aandacht voor verschillende thema’s. Wonen is daar een van. Want een dak, een thuis, is een primaire levensbehoefte. Die behoefte is op het platteland niet anders dan in de stad. Een geschikte en passende plek
om te wonen hebben we allemaal nodig, maar om dat te realiseren vraagt het platteland om een andere aanpak. In onze Agenda vertellen we dat wij als P10 inzetten op:

• H
 et bouwen van
nieuwe woningen
Het is nodig nieuwe woningen te bouwen
om de huishoudensgroei te faciliteren. In
veel regio’s sluit de woningvoorraad onvoldoende aan bij de woonwensen van zowel
de huidige inwoners als eventuele nieuwkomers. Zo wonen veel senioren opvallend
ruim, terwijl starters moeite hebben met
het vinden van een koopwoning. Het is
nodig om straten en wijken toe te voegen
aan onze dorpen mét oog voor de ruimte
die nodig is voor andere functies, zoals de
voedselproductie van onze boeren, klimaatadaptatie en natuur en versterking van de
biodiversiteit. De woningen zijn bedoeld om
het aantal inwoners te laten groeien maar
ook voor het evenwichtiger maken van de
bevolkingsopbouw en om de doorstroom
te bevorderen. Dit is weer nodig voor het
behouden van de kracht van het platteland.
Op het platteland is nu nog sprake van
zelfredzaamheid en wordt er gezamenlijk
gewerkt aan Brede Welvaart. Voorzieningen worden gedragen door de inwoners,
van onderwijs, zorg, sport en cultuur tot

detailhandel en horeca. De P10 vindt het
belangrijk die sociale structuur en kracht te
behouden en te versterken. Daar zijn nieuwe woningen voor nodig die het platteland
in staat stellen om te groeien en de bevolkingsopbouw in evenwicht te brengen.

• H
 erstructurering van
bestaande woningen
Daarnaast moet een groot deel van de
huidige woningvoorraad aangepast worden
om te voldoen aan de behoefte van deze
tijd: levensloopgeschikt en duurzaam. Verduurzaming is nu nóg belangrijker door de
hoge energieprijzen. We moeten voorkomen
dat mensen de energierekening niet kunnen
betalen. Herstructurering en transformatie
van de woningvoorraad is noodzakelijk. Dit
kan door woningen te verbouwen of door
een gebiedsgerichte aanpak van sloop en
nieuwbouw. Het platteland heeft echter
veel particuliere en vrijstaande woningen
waardoor de opgave complex is. Een grootschalig projectmatige aanpak is daardoor
lastiger dan wel onmogelijk. Voor deze opgave in plattelandsregio’s is op dit moment
te weinig aandacht.

Wat is er nodig?
De P10 roept op om samen te werken als één overheid (Rijk,
provincies en gemeenten) om de woningvoorraad op het
platteland toekomstbestendig te maken. Hiervoor is het nodig
de voorwaarden uit het volkshuisvestingsfonds en de woningbouwimpuls beter te laten aansluiten bij de schaal van
de opgave op het platteland. Het platteland heeft ruimte,
capaciteit, expertise en financiële ondersteuning nodig om
de Brede Welvaart op het platteland een impuls te geven.

Ellen van Selm neemt afscheid
als voorzitter van de P10
De nieuwe uitdaging is Purmerend: waar ‘haar’ platteland samen komt met de stad
Na bijna zes jaar voorzitterschap neemt Ellen van Selm afscheid van de P10. Aanleiding is
haar nieuwe functie; ze is sinds 22 september burgemeester van Purmerend.
Een uitdagende plek waar stad en platteland samenkomen. Met de voorzittershamer in Van Selms hand groeide het P10-netwerk van 17 naar 30
leden. De stem van het platteland werd steeds sterker, net als de verbinding tussen de leden. Ellen van Selm blikt terug én kijkt vooruit.
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In de regio’s, maar
“De P10 was één van de redenen dat ik
ook in den Haag
destijds solliciteerde als burgemeester
en Brussel.
van de gemeente Opsterland. En ik werd
na twee jaar ook nog voorzitter! Ik wilde
Een echt hoogtepunt
graag het netwerk van de P10 versterken
n
va
voor mij was ons onderen de onderlinge kennisdeling stimuleren.
nS
elm
zoek naar leefbaarheidsiDaarnaast wilde ik mij inzetten voor de
nitiatieven op het platteland,
positie van het platteland in Den Haag en
dat we hebben uitgevoerd ter
Brussel; het lobbywerk verstevigen. Eigenere van ons tienjarig bestaan. De Agenda
lijk zijn beide doelen wel behaald en dat is
Platteland, die
voor de P10 - en
daaruit voortook voor mij als
Mijn wens voor de P10 is dat ze zich
vloeide, is een
voorzitter - wel
blijft
inzetten
voor
het
platteland
en
enorme aaniets om trots op
daarbij haar eigen, soms eigenwijze, winst geweest
te zijn. De P10 is
voor de P10 en
de laatste jaren
stemgeluid laat horen.
een leidraad voor
gegroeid naar
de toekomst.
dertig leden. De
Juist nu, met stikstofproblematiek en anambtelijke organisaties van die dertig gedere ontwikkelingen die op ons afkomen,
meenten weten elkaar te vinden en samen
is de Agenda actueler dan ooit. Ons plattegeven we het platteland een stem. De P10
land is veerkrachtig en vitaal en daar is extra
is goed bekend en we spreken actief mee
aandacht voor nodig.“
op een groot aantal beleidsterreinen die te
maken hebben met een vitaal platteland.

WINTERSESSIE
Zet u ‘m in de agenda?

Samen met Wageningen University & Research organiseert de P10
op 30 november 2022 de Wintersessie. Met een divers programma
en op een mooie locatie, belooft het een prachtige dag te worden!
Houdt u deze datum ook vrij?

www.p-10.nl

