
Rondleiding campus & workshop subsidies
We beginnen met een rondleiding, begeleid door studenten, over de campus. Aansluitend volgt de workshop over de P10-werkgroep
subsidies, geleid door Dick Oudman, trekker van de werkgroep en adviseur in gemeente Westerkwartier. We ontdekken waar de 
werkgroep subsidies zich mee bezig houdt en gaan in gesprek over de wensen die er zijn rondom subsidies. 

Excursie Voedselbos Droevendaal
Wat zijn de voor- en nadelen van een voedselbos? En welke rol speelt de gemeente in het mogelijk maken ervan? Ontdek 
de antwoorden tijdens de fietsexcursie naar voedselbos Droevendaal onder begeleiding van Jeroen Kruit, onderzoeker aan de WUR.

Workshop Samenspel met bewoners 
Het is een kunst om je als gemeente op een goede manier te verhouden tot bewonersinitiatieven. Onze formele werkwijze botst 
vaak met de informele werkwijze van inwoners. In deze workshop gaan we onder andere in gesprek met initiatiefnemers. We 
bespreken waar zij tegen aan lopen en hoe we daar als gemeenten mee om gaan. Ook bespreken we een voorstel om de 
komende jaren op reis te gaan langs voorbeelden binnen onze P10-gemeenten om te leren van de waardevolle initiatieven. 
We ontdekken hoe we onze krachten kunnen bundelen om hardnekkige patronen zoals regels en wetgeving te beïnvloeden. 
De workshop wordt begeleid door Eric Caspers (adviseur Schouwen-Duiveland), Will Smits (adviseur Peel en Maas) 
en Roel During (onderzoeker aan de WUR).

WINTERSESSIE
30 november 2022 | 09.30-16.30 uur | Campus Wageningen University & Research 

U bent van harte welkom bij de Wintersessie! Dit jaar organiseren we het in samenwerking met 
Wageningen University & Research. We starten om 9.30 uur op de campus van de WUR en bieden u een
divers programma vol actuele thema's. Bent u er ook bij? Aanmelden kan tot uiterlijk 16 november 2022. 

samenwerkingsverband
plattelandsgemeenten

09.00 uur           Inloop
09.30 uur           Welkom
10.00 uur           Vergadering Algemeen Bestuur
10.00 uur           Ochtendsessies
12.00 uur           Aankondiging nieuwe voorzitter 
12.15 uur           Lunch & ontmoeting

PROGRAMMA

OCHTENDSESSIES

12.15 uur           Vergadering Gemeentesecretarissen
13.00 uur           Middagsessies deel 1
14.45 uur           Middagsessies deel 2
16.00 uur           Plenaire terugkoppeling
16.30 uur           Borrel & ontmoeting

https://forms.gle/jPhKNnrhor5MkuZs5


Workshop Spel van de Toekomst
Speel het spel van de toekomst en ga met studenten in gesprek over de toekomst van de landbouw. De workshop wordt begeleid
door Marcel Vijn, onderzoeker aan de WUR. 

Presentatie Aanvalsplan Landschapselementen voor Nederland
Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft het Aanvalsplan landschapselementen opgesteld en op 28 september 2022
aangeboden aan minister Van der Wal, zie deze link. Sabine van Rooij, onderzoeker aan de WUR, neemt ons mee in het Deltaplan, de
operationele doelen en hoe gemeenten daarmee om kunnen gaan. 

Workshop Academic Consultancy Training kweekvijver van nieuwe kennis en ideeën   
In deze workshop gaan we in gesprek met studenten over hun lopende of net afgeronde onderszoeksproject, gerelateerd aan actuele
onderwerpen in het landelijk gebied. Als P10 kunnen wij ook vragen stellen of actuele onderwerpen, die verband houden met hun
onderzoek, met hen bespreken. Wellicht kan dit leiden tot een toekomstig onderzoeksproject in opdracht van de P10 of een van de
gemeentes. In de workshop wordt dit nader toegelicht en vertellen studenten hoe zij diverse onderwerpen hebben opgepakt. De
workshop wordt geleid door Michel Kropman, onderzoeker aan de WUR.
 
Dialoog Gebiedsgerichte aanpak bij klimaatverandering
Aan de hand van ervaringen in de regio's Achterhoek, Noord-Limburg en Schouwen-Duiveland voeren we de dialoog 
over de gebiedsgerichte aanpak van klimaatverandering. Ook de rol van Europa komt aan bod: hoe kan Europa het proces in 
jouw gemeente ondersteunen? Het dialoog wordt begeleid door Martin Broers (gemeentesecretaris van Berkelland) 
en Jorieke Potters (onderzoeker aan de WUR) en is onderdeel van het project SHERPA waar de P10 en de WUR 
samen aan deelnemen.

Excursie Energieopwekproject 
Friso van der Zee (onderzoeker aan de WUR) neemt ons tijdens deze fietsexcursie mee naar Zonnepark Haarweg. 
Hij laat ons zien hoe zonnepanelen gecombineerd kunnen worden met het verrijken van de biodiversiteit. 

Workshop Rural Diversity
De P10 neemt samen met de WUR deel aan het Europese project Rural Diversity. Het is de bedoeling een instrumentarium te
ontwikkelen dat de kenmerken van het platteland op een meer fijnmazige manier in kaart brengt. Dit is belangrijk voor de (Europese)
beleidsvorming. In het project willen we focussen op Brede Welvaart. Henk Oostindie (onderzoeker aan de WUR) en Heleen Huiskamp
(P10-projectleider Rural Diversity) vertellen u er meer over tijdens deze workshop en ze horen graag uw input. 

Stoomcursus Stikstofproblemen herkennen 
Tijdens deze workshop leren we van Wieger Wamelink, onderzoeker aan de WUR, hoe we stikstofproblemen in het veld kunnen
herkennen. Dit vindt plaats op de campus van de WUR.

Workshop NPLG
In deze workshop nemen Colijn Rijmers (programmacoördinator NPLG en Landbouw) en Wilco Pasman (programmacoördinator
Maatwerk Platteland) u mee in de stand van zaken rond het Nationaal Programma Landelijk Gebied en welke rol de gemeenten daarin
spelen. Dit doen zij samen met Sander Simonse (adviseur bij de VNG) en een vertegenwoordiger van het ministerie van LNV.

Workshop Leefbaarheid op het Platteland
In opdracht van het ministerie van LNV doet de WUR onderzoek naar de leefbaarheid op het platteland. Dit moet inzicht bieden in
welke beleidsmaatregelen invloed uitoefenen op leefbaarheid maar ook op welke bestuurlijke tafels de oplossingen gezocht moeten
worden. Roel During, onderzoeker aan de WUR, gaat met u in gesprek en zal enkele hypotheses en vragen aan u voorleggen.

www.p-10.nl

MIDDAGSESSIES deel 1

MIDDAGSESSIES deel 2
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https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/lancering-aanvalsplan-landschap/814
http://www.p-10.nl/

