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Oplossingen voor de grote
uitdagingen van ons land: ze zijn er.
Op en samen met het platteland!
In deze krant leest en hoort u over de
Agenda Platteland. Daarin smeden we
plannen en maken we concreet hoe
het platteland u kan helpen bij die grote
uitdagingen én wat daarvoor nodig is.

Oplossingen voor de grote
opgaven van Nederland

OLUM

Benut de ruimte en kracht van het platteland!
Energie, wonen, zorg, onderwijs, klimaat: op allerlei fronten staat
Nederland voor grote opgaven met stijgende urgentie. Opgaven die
vragen om visie en een lange adem, om ruimte en kracht. Het
platteland heeft die ruimte. En die kracht: de inwoners van plattelandsdorpen hebben een sterk organiserend vermogen en zijn goed
in staat om grote en innovatieve projecten aan te pakken voor de
verduurzaming van ons land.
Om die kracht en ruimte te kunnen blijven bieden en benutten,
moeten we voor het platteland zorgen. De juiste voorwaarden
creëren. Daarom zet de P10 zich in voor een robuust platteland met
vitale dorpen en namen we het initiatief tot de Agenda Platteland.

De Agenda Platteland
is klaar: stroopt u met
ons de mouwen op?
Een robuust platteland met vitale dorpen is voor heel Nederland
van levensbelang. Want we hebben ze hard nodig voor de grote
opgaven waar we met z’n allen voor staan. Daarom deed ik in 2018
bij ons tienjarig bestaan de oproep om samen met het Rijk een
Agenda Platteland op te stellen. Om samen plannen te smeden.
Om concreet te maken wat we willen en kunnen realiseren voor
Nederland en hoeveel investeringen dat vraagt. Om er samen
voor te zorgen dat het platteland leefbaar blijft, dat mensen er
prettig kunnen blijven wonen, dat het zijn kracht behoudt en dat
we in samenhang zorgen voor het beste gebruik van de beschikbare ruimte.
We hebben de daad bij het woord gevoegd. Hij is klaar, de Agenda
Platteland. In deze derde editie van de Krant van het Platteland
leest u welke punten wij op de agenda zetten. En nodigen wij u
uit om hier samen met ons, in het belang van heel Nederland,
van stad én platteland, de mouwen voor op te stropen.

Ellen van Selm

voorzitter van de P10 en burgemeester van Opsterland

Agenda Platteland
we doen het samen
Bij alles wat we doen als P10, werken we samen. Dat zit in ons DNA: wij zijn het
samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten. In de filmpjes in de eerste
twee edities van deze krant heeft u al meerdere samenwerkingspartners voorbij
zien komen: de G40, het ministerie van BZK, de VNG, de provincie Drenthe, NBTC
Holland Marketing en het ministerie van LNV. We werkten met hen en andere
partners samen bij het samenstellen van de Agenda Platteland. En we blijven met
hen samenwerken bij het realiseren daarvan.
Deze keer vertellen de leden van ons Dagelijks Bestuur waarom de Agenda Platteland
zo belangrijk is en waar zij zich zelf voor willen inzetten.

‘Het platteland wil invulling geven aan de
grote opgaven. Daarom is de Agenda
Platteland enorm van belang.’
Jack Werkman,

‘We hebben meegetekend met de
Green Deal Autodelen. Op het platteland
hebben we een mooie oplossing voor de
verdwijnende mobiliteit.’

wethouder Sluis en DB-lid P10

Theo Meskers,
wethouder Hollands Kroon en DB-lid P10

‘Wij kunnen ruimte bieden voor de energietransitie.’
Paul Sanders,

‘Taken erbij, knaken erbij, voor een leefbaar
platteland.’

wethouder Peel en Maas en DB-lid P10

Harry Scholten,
wethouder Hof van Twente en DB-lid P10

Agenda Platteland
Op de Agenda Platteland staan tien punten. We verdeelden ze onder in de drie hoofdlijnen waar wij als P10 op werken en waar u in de vorige editie van deze krant al veel over
heeft kunnen lezen: Leefbaar platteland, Sociaal platteland en Duurzaam platteland.
De volledige Agenda Platteland en een uitgebreide toelichting op de thema’s en agendapunten vindt u op p-10.nl/agendaplatteland.

Dit zijn ze: DE 10 VAN DE P10
Leefbaar platteland
Voor een leefbaar platteland werkt de P10 aan thema’s als bereikbaarheid,
werken & economie, voorzieningen, landbouw & agrarische sector en toerisme.
Deze punten zetten we op de Agenda Platteland:

1 Landelijke souplesse en ondersteuning
voor combivervoer goederen en
personen
Want: Bereikbaarheid is een groot en
groeiend issue op het platteland. In het
combineren van goederen- en
personenvervoer is veel winst te halen.
Strenge regels houden dit echter tegen.
2 Verdergaande digitalisering platteland:
met name voor die delen van het
platteland waar de aanleg van glasve
zel niet rendabel is voor marktpartijen
Want: Snel internet hebben is inmiddels
een eerste levensbehoefte. Duizenden
gezinnen en bedrijven hebben dit nog
steeds niet en staan daardoor buiten
het maatschappelijke en economische
verkeer.
3 Investeren in bedrijventerreinen op
het platteland met een goede land
schappelijke inpassing, ontsluiting en
voorzieningen

Want: In steden is nauwelijks meer plek
voor bedrijven. Op het platteland hebben we volop ruimte en zijn bedrijven
zeer welkom. Alleen…op het platteland
zitten veel bedrijventerreinen op slot.

4 Subregionaal arbeidsmarktbeleid om
jeugd en jonge professionals te interes
seren voor carrières op het platteland
Want: Op het platteland is het werkloosheidspercentage lager dan in de
stad. Toch trekken jongeren naar de
stad. Arbeidsmarktbeleid focust vooral
op stadsregio’s. We willen studenten en
jonge professionals interesseren voor
een carrière buiten de stad.
5 Landelijke toeristische gebieds
marketingcampagne voor het
Nederlandse platteland
Want: Zowel het platteland als onze
steden hebben belang bij een verdere
spreiding van het toerisme.

Sociaal platteland
De zo kenmerkende sociale structuur en kracht van het platteland behouden en versterken: met dat doel werkt de P10 voor een sociaal platteland aan diverse thema’s, zoals bereikbaarheid van zorg, wonen en ontmoeting en jagen we crosssectorale samenwerking
en eigenaarschap aan. Deze punten zetten we op de Agenda Platteland:

6 Betere en bereikbare eerste- en
tweedelijnszorg: stimuleren en onder
steunen van ingezette samenwerking
tussen gemeenten, ziekenhuizen,
kennisinstituten, zorgkantoren en
zorgverzekeraars
Want: Nieuwe, innovatieve zorg- en
financieringsvormen zijn nodig om de
zorg ook op lange termijn betaalbaar,
beschikbaar en bereikbaar te houden.
Er is al veel mogelijk, er is draagvlak om
samen te werken, maar er zijn ook
drempels.

7 Volkshuisvestingsfonds om samen te
investeren in nieuwbouw, sloop,
verduurzaming, herstructurering
bestaande woningvoorraad en alter
natieve innovatieve woonvormen op
het platteland
Want: De druk op de woningmarkt is
enorm. Het platteland kan een grote rol
spelen in de oplossing maar heeft zelf
ook een complexe opgave op het
terrein van herstructurering, verduur
zaming en levensloopgeschikt maken
van de woonvoorraad.

Duurzaam platteland
Duurzaamheid is een hot item op het platteland. De P10 zet in op thema’s als energietransitie, warmtetransitie, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw, nieuwe natuur en de
aanpak van stikstof. Deze punten zetten we op de Agenda Platteland:

8 Energiecoöperaties beter positioneren,
beperkende regelgeving (zoals de
Energiewet en Warmtewet) wegnemen
en voorkomen dat marktpartijen voor
rang krijgen. Randvoorwaarde hierbij is
de verzwaring van het energienetwerk
en realisatie van voorzieningen voor de
opslag van warmte en energie.
Want: Lokale energiecoöperaties leveren
een actieve bijdrage aan de energietransitie. Ze lopen nu tegen een aantal
muren op, in wet- en regelgeving op
het gebied van energie en warmte, en
in het elektriciteitsnetwerk.
9 Financieringsinstrument warmte
transitie voor verduurzaming particulier
woningbezit op platteland en in
lintbebouwingen

Want: De warmtetransitie is voor plattelandsgemeenten extra uitdagend door
de lage woningdichtheid, de lagere
woningwaarde en de gemiddeld hogere
leeftijd van bewoners. Het risico van
armoede door te hoge energiekosten
ligt op de loer.

10 Ruimte voor de kracht van lokale
gemeenschappen en krachtige agrari
sche bedrijven bij de aanpak van
klimaatverandering en wateradaptatie
(door rijk en provincie)
Want: Vanuit allerlei dossiers zijn maatregelen in de leefomgeving nodig. Dit
moet in samenhang gebeuren. Een
integrale aanpak is vooral gebaat bij
gebiedsgericht werken en bij experimenteerruimte voor initiatieven van
inwoners en gebruikers van het gebied.

Agenda Platteland
samen de mouwen opstropen

Wij nodigen u uit om samen met ons de mouwen op te stropen voor de
Agenda Platteland. Voor welke agendapunt wilt u zich hard maken? Laat
het ons weten via dit formulier.

Ik stroop graag mijn mouwen op voor:
1

Landelijke souplesse en ondersteuning voor combivervoer goederen en personen

2

Verdergaande digitalisering platteland: met name voor die delen van het platteland waar
de aanleg van glasvezel niet rendabel is voor marktpartijen

3

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

4

Subregionaal arbeidsmarktbeleid om jeugd en jonge professionals te interesseren voor
carrières op het platteland

5

Landelijke toeristische gebiedsmarketingcampagne voor het Nederlandse platteland

6

Betere en bereikbare eerste- en tweedelijnszorg

7

Volkshuisvestingsfonds om samen te investeren in nieuwbouw, sloop, verduurzaming,
herstructurering bestaande woningvoorraad en alternatieve innovatieve woonvormen op
het platteland

8

Energiecoöperaties beter positioneren, beperkende regelgeving (zoals 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

9

Financieringsinstrument warmtetransitie voor verduurzaming particulier w
 oningbezit op
platteland en in lintbebouwingen

10 Ruimte voor de kracht van lokale gemeenschappen en krachtige agrarische bedrijven bij de
aanpak van klimaatverandering en wateradaptatie (door rijk en provincie)
Naam *
Organisatie *
Functie *
Ik stroop mijn mouwen op omdat *
Dit kan ik doen *
Lukt insturen van dit digitale formulier niet? Stuur dan een mail naar info@p-10.nl.

Verstuur

* vereiste velden

Op stapel
1 juli

Digitaal dorpenfestival vanuit gemeente Aa en Hunze in samenwerking
met IBP Vitaal Platteland

www.p-10.nl

