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Geacht college, 

 

De P10 is het netwerk van de 22 grootste plattelandsgemeenten: gemeenten met veel grondoppervlak, kleine 

kernen en een lage bevolkingsdichtheid. Er wonen in totaal meer dan 830.000 mensen. Wij kennen de 

dynamiek en de uitdagingen van het platteland en hebben een groot organiserend vermogen. Om onderling 

kennis en ervaring te delen over het werken aan een sterk platteland hebben wij ons verbonden in het P10-

netwerk.  

Daarnaast voeren wij lobby op voor ons belangrijke onderwerpen. Op dit moment maken wij ons grote 

zorgen om de herijking van het gemeentefonds. We moeten zorgen dat er voldoende middelen komen voor 

het vitaal houden van ons platteland en voorkomen dat er een doorgaande focus is op de steden en de 

versterking van de Randstad. Het uitstel waartoe de Minister van BZK heeft besloten biedt mogelijkheden om 

in het proces van Herverdeling meer ‘aan de voorkant te komen’. 

 

Ons standpunt hebben wij samengevat in bijgaande memo. 

Wij realiseren ons dat dit niet alleen geldt voor de P10 gemeenten maar voor het gehele platteland. Een 

aantal gemeenten heeft ons benaderd of zij zich bij ons kunnen aansluiten om gezamenlijk de lobby voor het 

platteland te kunnen voeren bij de herverdeling van het gemeentefonds. Niet al deze gemeenten voldoen 

aan de criteria voor het lidmaatschap van de P10. Wij zien echter wel meerwaarde in het bundelen van de 

krachten zodat we een massief plattelandsgeluid kunnen laten horen. Daarom bieden wij graag de 

mogelijkheid aan andere plattelandsgemeenten om zich op dit punt bij ons aan te sluiten. In onze lobby 

spreken wij dan mede namens uw gemeente en wij nodigen u graag uit uw expertise op dit terrein in te 

brengen.  

 

Doet u mee? 

 

Stuur dan een brief naar P10@Opsterland.nl.  

Graag horen wij of u zich aansluit bij onze lobby voor een rechtvaardige verdeling van het gemeentefonds. 

Namens hoe meer inwoners wij spreken, hoe sterker! 

 

Met vriendelijke groet, namens de P10, 

 

Ellen van Selm 

P10 voorzitter en burgemeester gemeente Opsterland 

 

P10 | Berkelland, Schouwen-Duiveland, Opsterland, Westerveld, Borger-Odoorn, Hof van Twente, 

Hollands-Kroon, Ooststellingwerf, Peel en Maas, Sluis, Hulst, Aa en Hunze, Bronckhorst, Medemblik, 

Goeree Overflakkee, Midden-Drenthe, De Fryske Marren, Het Hogeland, Twenterand, Horst aan de 

Maas, Westerkwartier en Altena. 


