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Voorwoord
Krimp. Er zijn veel verschillende gevolgen van krimp al benoemd de afgelopen
jaren. Leegstaande woningen, dalende woningprijzen, wegtrekkende
voorzieningen, vergrijzing. Het zijn enkele gevolgen van krimp waar al sinds het
Actieplan bevolkingsdaling van 2009 op geëxperimenteerd wordt.
In het experiment Eemsdelta is men op integrale wijze gaan kijken wat er nu
nodig is voor de regio om kwaliteit te behouden. Ten grondslag voor het
experiment lag het idee voor het Woon- en Leefbaarheidsplan. Daarin zijn de
toekomstscenario's van de verschillende sectoren verwoord. Onder andere de
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sectoren onderwijs, detailhandel, zorg en wonen deden mee aan de vorming
van dit plan. Gaandeweg kwam men erachter dat het planningsinstrument dat
we tot nu toe gebruikten en nog steeds gebruiken om keuzes te maken voor
een regio misschien niet meer werkt voor krimpgebieden. Denk aan de
planningsblauwdrukken, de bestemmingsplannen en de vaste
financieringsconstructies. In het experiment is Enno Zuidema Stedebouw
samen met de sectoren op zoek gegaan naar een nieuw planningsinstrument.
Wat zijn de belemmeringen en de nieuwe werkwijze om in een krimpregio
keuzes te maken en vast te leggen?
Uit het experiment blijkt dat er geen belemmerende wet- regelgeving zijn. Het
belangrijkste is dat de instrumenten die we hebben op een andere manier
ingezet moeten worden. En daarvoor is een andere attitude nodig.
De notitie die voor u ligt laat duidelijk zien hoe men in de Eemsdelta de
zoektocht is aangegaan om moeilijke keuzes te maken. Via vergaderingen,
pionierprojecten, het benoemen van kwaliteiten, identiteit bepalen en
uiteindelijk de verschillende keuzes, is men tot een resultaat gekomen waarbij

de kwaliteiten van de verschillende gemeenten en kernen het best tot hun recht
komen en worden behouden. De ‘robuuste structuur’.
Ook de financiële kant is belicht. Het antwoord daarop is er nog niet, duidelijk is
dat wat je ook doet krimp geld kost. In de notitie wordt gepleit voor een fonds.
Niet een waar alleen de gemeente en provincie geld in storten, maar ook de
andere lokale partijen zoals banken en corporaties. Op die manier kun je op
grote schaal en regionaal ingrijpen om verloedering te voorkomen. Daarnaast
gaat het erom dat investeringen op een andere manier worden uitgelokt. Zoals
gezegd, het planningsinstrument en de onderliggende financieringsconstructies
moeten anders worden ingezet.
Concluderend, de ontwikkelde planningsmethodiek is niet nieuw. De
aanvliegroute is wel anders. Je werkt met testbeelden in plaats van
eindbeelden en scenario’s. De robuuste structuur geeft de richting aan
waarmee de verschillende kwaliteiten en identiteit van het gebied kunt
behouden, maar het is niet in lood gegoten. Maar waar je wel in de loop van de
jaren flexibel mee om kunt gaan. Het experiment maakt duidelijk dat
ontwikkelingen niet meer zo maakbaar zijn zoals gewend, maar wel te sturen is
dankzij het draagvlak dat ontstaat bij de integrale aanpak die de Eemsdelta
ontwikkeld heeft.
Platform31 gaat ook in 2013 door met het thema krimp. De evaluatie van de
krimpexperimenten die vanaf 2009 lopen is rond mei 2013 gereed. Het blijkt dat
er nog witte vlekken zijn, bijvoorbeeld op het gebied van particuliere
woningvoorraad. Halverwege 2013 start Platform31 daarom met een tweede
ronde krimp.
Marrit van der Schaar
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Samenvatting

In de derde plaats moeten de vertrouwde planningsmiddelen en -instrumenten
uit de groeitijd worden omgebouwd. Investeringen moeten anders worden
uitgelokt, de solidariteit en loyaliteit binnen en tussen regio’s moet vorm krijgen

De afgelopen decennia stond ruimtelijke planning in Nederland in het teken van
groei. Daar komt ingrijpend verandering in. In 2025 heeft 60 procent van alle
Nederlandse gemeenten te maken met een krimpende bevolking. De
consequenties zijn ingrijpend, zowel voor de software van onze samenleving

en niet in de laatste plaats moeten ruimtelijke plannen anders worden ingericht.
Regionale opgave en lokale noden ontmoeten elkaar in een
‘improvisatieruimte’, van waaruit gedragen en toekomstvaste oplossingen
ontstaan.

(de sociaal-maatschappelijke kwaliteit van lokale gemeenschappen), de
hardware (het voorzieningenapparaat en de woningvoorraad) als de orgware
(de manier waarop onze samenleving is georganiseerd). Er is behoefte aan een
planningsmethodiek die de transitie naar de nieuwe tijd kan begeleiden. Het
Rijksexperiment Nieuwe Planningsmethodiek voor krimpende regio’s verkent de
7

ingrediënten van zo’n methodiek en experimenteert daarmee in de Eemsdelta –
noordoost Groningen. Drie elementen staan hierin centraal: de attitude van de
planner, de opgave waaraan gewerkt moet worden en de instrumenten en
middelen die daarbij kunnen worden ingezet.
Planners die in een krimpgebied gaan werken, moeten zich in de eerste plaats
een andere houding aanmeten. Hoe kijken zij tegen de werkelijkheid aan en
hoe richten zij vervolgens het leerproces in waarmee gedragen oplossingen
kunnen worden gevonden?Interactie met belanghebbenden en de durf om te
pionieren zijn essentieel.
Gewapend met een andere attitude gaan planners vervolgens het gebied in
waar krimp in de komende jaren neer zal slaan. De nieuwe opgave die
daarmee samenhangt is er een van ‘ontwikkelend beheren’. De waarde van het
bestaande moet worden versterkt. De robuuste structuur biedt hiervoor de
kapstok.

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio’s

De regio Eemsdelta bestaat uit de gemeenten Appingedam,
Delfzijl, Eemsmond en Loppersum. In het bestuursakkoord
2008 met de provincie omarmde de regio de opdracht voor het
maken van een vernieuwende aanpak van de gevolgen van de
bevolkingsdaling. Overheden en maatschappelijke partijen
zouden hiervoor hun krachten bundelen en de problematiek
van het gebied centraal stellen en daarom gezamenlijk
optreden.
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Achtergrond: de krimp komt eraan

Nationale inzet op krimp

Beter gezegd: de krimp is er al. Op een aantal plekken in Nederland heeft de

In het verlengde van het inmiddels roemruchte Volkskrant-interview met

krimp ingezet, te beginnen met demografische krimp. Hierbij neemt de

demograaf Wim Derks in 2006 (hij haalde de voorpagina ermee) is het denken

bevolking in omvang af, zowel in absolute termen als in aantallen huishoudens.

over bevolkingskrimp in een stroomversnelling gekomen. We kenden het

De bevolkingskrimp kan op termijn gevolgd worden door economische krimp,

fenomeen al wel, bijvoorbeeld van de ontvolking van grote gebieden in

waarbij werkgelegenheid en het regionaal verdiende bruto product omlaag

voormalig Oost-Duitsland, maar in Nederland was er tot dat moment geen actie

gaan. We zien deze ontwikkelingen langs de randen van het land – Parkstad

op ondernomen. Op Rijksniveau leidde de aandacht voor de gevolgen van

Limburg, Zeeland en noordoost Groningen – maar ze doen zich ook op andere

bevolkingsdaling tot de instelling van het ‘Interbestuurlijk Actieplan

plaatsen voor. In de zuidvleugel van de Randstad bijvoorbeeld, maar ook

Bevolkingsdaling’.

andere steden verliezen al langer inwoners. Dat die daling van de bevolking

In dat kader heeft de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting een aantal

niet gelijk overal tot problemen leidt, heeft onder meer te maken met de

experimenten gestart, waaronder ‘Krimpgebieden Vitaal’. Hierbinnen is aan

sociaaleconomische veerkracht ter plekke. En met de huishoudensverdunning,

Enno Zuidema Stedebouw de opdracht gegeven een nieuwe

die ervoor zorgt dat huizen nog niet massaal leeg komen te staan – behalve in

planningsmethodiek voor krimpende regio’s te ontwikkelen. De ontwikkeling van

Delfzijl dan.

deze methodiek gaat hand in hand met een eerste concrete uitwerking in het
gebied Eemsdelta. Hier wordt namelijk het Woon- en Leefbaarheidsplan voor

Voor de komende twee decennia wordt verwacht dat de verschillen tussen

de samenwerkende gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en

regio’s alleen nog maar toenemen. Uit gegevens van het Planbureau voor de

Loppersum opgesteld.

Leefomgeving blijkt dat het landelijk gebied van Nederland leger wordt en de
druk op stedelijke gebieden verder toeneemt. Dit kan dus ook binnen
krimpende regio’s het geval zijn: noordoost Groningen wordt leger, de stad
Groningen krijgt er nog duizenden inwoners bij. In een land dat vanaf de
Tweede Wereldoorlog met nationaal beleid heeft gewerkt, waarin gelijkheid en
verdelende rechtvaardigheid centraal stonden, noopt deze regionale
differentiatie tot bezinning. Krimp en groei gaan dus hand in hand, waar
voorheen nagenoeg nog overal gegroeid werd – zij het in verschillende mate.
Waar op groei gestuurd kon worden – ‘deze nieuwe woonwijk komt daar’ – is
krimp niet te plannen. Je kunt krimp niet bepalen, het overkomt je. Dat vraagt
om een compleet andere manier van werken.
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Met de eerste ervaringen uit dit experiment in het achterhoofd, is het moment

Overigens is een nadere uitleg van het begrip ‘planningsmethodiek’ hier wel op

gekomen om een aantal algemene noties over het werken en plannen in

zijn plaats. Het is niet de bedoeling om het ene ‘topdown’ systeem te vervangen

krimpregio’s aan het papier toe te vertrouwen. Dat gebeurt in de voorliggende

door het andere. Kenmerk van de nieuwe realiteit is juist dat er niet meer met

notitie, die bedoeld is voor alle betrokkenen bij krimp: bestuurders,

strakke handboeken en vastomlijnde protocollen gewerkt kan worden. Het

beleidsmedewerkers, ondernemers, bewoners en alle anderen die hart hebben

begrip ‘planningsmethodiek’ staat primair voor een nieuwe attitude: het kunnen

voor de toekomst van hun regio.

omgaan met onzekerheden en ‘meer met minder’, om van daaruit te werken
aan kwaliteit en leefbaarheid in een regio. Geen vastomlijnde regels derhalve,
maar wel een aantal ingrediënten die steeds terug komen. Het combineren van

Een nieuwe planningsmethodiek: noodzaak en nut

deze ingrediënten gebeurt in de lokale en regionale praktijk en leidt tot
‘gidslijnen’ die ook in andere regio’s dan de Eemsdelta van toepassing kunnen
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Waarom moeten we nadenken over een nieuwe planningsmethodiek? Die

zijn. Dat is ook de inzet van het nationale krimpprogramma: waar mogelijk leren

vraag is eenvoudig te beantwoorden: de oude planningsmethodiek werkt niet

van de ervaringen en best practices van anderen. De ingrediënten en gidslijnen

meer goed – of zelfs helemaal niet meer. In het planningssysteem dat we de

worden hieronder nader uitgewerkt, als randvoorwaarden voor een goed

afgelopen halve eeuw hebben opgebouwd was ‘groei’ de centrale drijver. Er

planproces.

moesten woningen, bedrijventerreinen, bejaardentehuizen en nieuwe wegen
worden aangelegd en dat is ook gebeurd. De groei sloeg neer op een plek die

We doen dat aan de hand van vier kernelementen:

van bovenaf kon worden bepaald en kon zodoende scherp worden

1.

de houding van de planner: leren omgaan met het fenomeen krimp;

aangestuurd. In korte tijd is echter het besef ontstaan dat de groei eindig is en

2.

de opgave: waar gaat het in krimpregio’s naar toe;

zich voortaan alleen nog maar in een beperkt aantal stedelijke regio’s zal

3.

de middelen: hoe kunnen we de ontwikkelingen begeleiden;

voltrekken. In die gebieden kan (voorlopig althans) nog op de ‘oude’ manier

4.

de instrumenten: zijn er nieuwe instrumenten nodig in een nieuwe

worden verder gewerkt; in de 60 procent van alle gemeenten die in 2025

planningsmethodiek of gaat het vooral om het krimp-proof maken van

kampen met een dalende bevolking moet het anders.

bestaande instrumenten?

In krimpgebieden ontstaat al werkende weg een andere planningspraktijk,
waarin wordt omgegaan met de kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen van
bevolkingskrimp. Inzet is het vinden van een nieuwe balans in een
veranderende regio.
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1. De attitude van de planner:
leren omgaan met het
fenomeen krimp

1.1 Omgaan met onzekerheid: het bijzondere karakter
van het fenomeen krimp
Krimp is een merkwaardig fenomeen. We kunnen beredeneren dat de
bevolking van Nederland de komende drie decennia in omvang gaat afnemen.
Maar waar die krimp vervolgens precies ‘neerslaat’ en wat de consequenties
zullen zijn, is niet met 100 procent zekerheid te voorspellen. Welke woningen

Plannen in een krimpgebied vraagt in de eerste plaats een andere houding.

op welke plek komen wanneer leeg? Welke winkels houden ermee op? Welke

Hoe ziet de werkelijkheid eruit en hoe kan het leerproces ingericht worden

scholen gaan er dicht?

waarmee gedragen oplossingen kunnen worden gevonden? Interactie met
belanghebbenden en de durf om te pionieren zijn essentieel. In dit stuk richten

Het enige dat mogelijk is, is het aangeven van een bepaalde bandbreedte

we ons primair op professionals in de ruimtelijke ordening, in tweede instantie

waarbinnen de uiteindelijke ontwikkelingsrichting zich zal begeven.

op bestuurders en procesbegeleiders.

Een andere eigenschap van krimp is dat het maken van de foute en vooral te
snelle keuzes direct negatieve consequenties heeft. In een groeisituatie worden
fouten nog ‘weggepoetst’ door gelijk een nieuw project op te tuigen (en daar de
financiële tekorten in onder te brengen), maar in krimpgebieden is die
ontsnappingsclausule er niet meer. In de derde plaats verschilt de korrelgrootte
van groei en krimp. Groei ging vaak om grotere ruimtelijke eenheden, die in
korte tijd werden gerealiseerd. Krimp daarentegen manifesteert zich sluipend,
stapsgewijs, vaak in kleine hoeveelheden op verschillende plekken. Daarom
kan de uitvoering van maatregelen ook niet een grootschalig karakter krijgen.

Plannen van krimp: een stroef probleem
Bevolkingsprognose regio Eemsdelta per leeftijdscategorie 2010-2040 (Primos 2009:

De intentie van ruimtelijk plannen is niet veranderd. Net zoals in het verleden

gecorrigeerd)

willen we maatschappelijke ontwikkelingen zo goed mogelijk accommoderen,
op een toekomstvaste manier. En op zo’n manier dat publieke en private
partijen verleid worden in een gebied te investeren. Wat echter wel veranderd
is, is de probleemstelling. In de literatuur wordt voor een probleem als krimp wel
de term ‘wicked problem’ gebruikt, oftewel een ‘stroef’ of zelfs ‘vals’ probleem.
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Het is een probleem waarvoor geen eenduidige oplossingen zijn; het is slecht
gedefinieerd en oplossingen zijn slechts toepasbaar in een specifieke context
(Laws, Verloo en Poorter. Kennis voor beleid: verkopen of verknopen?). Om het
hoofd te bieden aan een dergelijk probleem is joint fact finding noodzakelijk.
Alle betrokken nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een leerproces,
waarin gezocht wordt naar oplossingen. Daarbij, acties van de ene partij
hebben consequenties voor de andere partij. Door samenwerking kunnen
partijen meer bereiken.
Uit deze begrippen blijkt overigens ook dat we zoeken naar andere woorden;
een nieuw vocabulaire voor krimp. De groeigerelateerde begrippen die de
afgelopen decennia zo vertrouwd waren moeten vervangen worden door
12

nieuwe begrippen die beter aansluiten bij een nieuwe planningsmethodiek.

Groeiende, krimpende en stabiele kernen

Het beeld van de regio is divers. De regio Eemsdelta bestaat uit 50 zeer
verschillende dorpen en twee stedelijke kernen, Appingedam en Delfzijl.
Prognoses waren uiteindelijk leidend in het gesprek over een aanpak.
Gaandeweg ontstond binnen de regio het gevoel dat het belangrijk was om een
prognose als uitgangspunt te nemen en de ontwikkelingen goed te volgen.
Essentieel zijn de veranderingen in de bevolkingsopbouw in de komende 30
jaar: de groep kinderen wordt mettertijd een derde kleiner, de beroepsbevolking
krimpt ook met ruim een derde en het aantal ouderen boven de 75 groeit met
60%.

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio’s

gemeente Eemsmond

gemeente Delfzijl

gemeente Eemsmond
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gemeente Appingedam

gemeente Loppersum

Bevolkingsprognose per leeftijdscategorie 2010-2040 voor verschillende gemeenten

De verschillen per gemeente zijn fors. In Delfzijl is de daling van het aantal

(Primos, 2009: gecorrigeerd)

huishoudens het meest opvallend, in Eemsmond is die veel minder groot, terwijl
wel het aandeel ouderen sterk toeneemt. Het erkennen van deze verschillen en
daarmee van de opgaven per deelgebied is een grondslag voor een regionale
aanpak.
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1.2 Interactie en samenwerking

soort partijen goed in het oog worden gehouden. Voorkomen moet
bijvoorbeeld worden dat wel de institutionele wereld goed is

Krimp grijpt in op de belevingswereld van bewoners en in de systematiek en

vertegenwoordigd en de bewoners juist niet.

organisatie van sociaal-maatschappelijke instellingen. Een nieuwe
planningsmethodiek betrekt daarom nadrukkelijk hun visie en
ervaringsdeskundigheid in het planvormingsproces. In de interactie met

1.3 Grip op de materie

bewoners en andere partijen is een aantal aspecten van belang:
– oog hebben voor belangen. In een situatie waarin de koek als geheel kleiner

14

Omdat krimp zo’n veelzijdig vraagstuk is, is het van belang om conclusies te

wordt, kan een eenzijdige focus op het eigen belang voor blokkades zorgen.

kunnen trekken over de effecten ervan, in relatie tot alle belangrijke opgaven.

Daarom moeten partijen elkaar eerst uitleggen wat de eigen belangen zijn.

Duik er goed in, beheers de materie en zorg dat deze van alle kanten bekeken

Daarmee ontstaat begrip voor de ander en wordt ook duidelijk wat de

is. Je kan de professional in krimpgebieden voorstellen als de speleoloog,

noodzaak én lastigheid is van gezamenlijke beslissingen. Dit draagt bij aan

benieuwd naar het stelsel van ruimten en grotten in de berg. De truc bestaat uit

een breder draagvlak;

het interpreteren van alle informatie en gesprekken zodat een beeld ontstaat

– waken voor onderschatting. Bewoners begrijpen en kunnen meer dan door
menig professional wordt gedacht. Zij kunnen bijvoorbeeld prima meedenken

waar aangrijpingspunten voor actie zitten, waar de pijn van het gebied en haar
burgers zit en waar ruimte is voor partijen om samen te werken.

in een vertaling van abstracties naar realistische opties. Profiteer van kennis
en kunde; het levert informatie, inzicht en spanning op die productief is voor

Voor de Eemsdelta zijn in één omvangrijke fase onderzoeken uitgevoerd naar:

het proces;

– bevolkingsopbouw en ontwikkeling – prognoses;

– bestuurders helpen in hun dilemma. Het bestuurlijk dilemma is fors:
meebewegen met versus verzetten tegen krimp is slechts één aspect, de
financiële gevolgen, de vermindering van de slagkracht van de overheid zijn

– effecten van krimp op commerciële dienstverlening, zorg, onderwijs en
woningbouw, sectoren waarin op regionaal niveau keuzes gemaakt moeten
worden;

andere aspecten waarmee de bestuurders moeten omgaan. Het betrekken

– ruimtelijke kwaliteit;

van burgers bij dit dilemma werkt. De loyaliteit van de bestuurder aan de

– leefbaarheid.

eigen organisatie kan moeilijk worden ingewisseld voor loyaliteit aan de
regionale opgave. Hulp van buiten door advies en samenwerking tussen

Door de resultaten van deze studies over elkaar heen te leggen en te vertalen

partijen is hierin gewenst.

naar het gebied ontstaat een beeld van ontwikkelingskansen en tendensen in

– een analyse van het krachtenveld. Voordat een interactief proces van start
gaat, moet worden ingeschat met wie op welk moment gesproken moet
worden. Daarbij moet ook het schaalniveau (lokaal versus regionaal) en het
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het gebied.

Voor krimp is het van belang om de zekerheden op de lange termijn te
benoemen. In Eemsdelta is dat de robuuste ruimtelijke structuur van de regio,
waarin een patroon van kernen en voorzieningen is ondergebracht. Uit de
onderzoeken naar krimp blijkt dat dit patroon op lange termijn kan blijven
bestaan.

1.4 Durf te experimenteren en te pionieren, zoek de
kansen
Als krimp tot één ding niet mag leiden, is het wel kramp. Met krimp houden
creativiteit, durf en het lef om wervende plannen te maken niet op. Krimp biedt
in een aantal gevallen ook kansen.
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Het maken van plannen gebeurt alleen wel op een fundamenteel andere
manier: in een combinatie van de regionale opgave en de lokale kansen en
noden. Tussen beide opgaven ontstaat de zogenoemde improvisatieruimte, de
ruimte om in te spelen op de gevolgen van krimp. Deze ruimte kan worden
gevuld met:
– de robuuste ruimtelijke structuur voor de regio;
– de visie op leefbaarheid en wonen in de regio;
In de planning voor krimpgebieden zijn twee zaken dominant: de regionale

– de eigenschappen van de dorpen en wijken;

opgave en de lokale kwaliteiten, noden en verhalen. Omdat de gevolgen van

– de veranderprincipes: de transformatiestrategie voor de verandering van

krimp niet geheel voorspelbaar zijn, is een lichte en improviserende manier van

dorpen en wijken en met een uitvoeringsprogramma of een oproep voor

planning nodig. Deze maakt gebruik van een aantal ‘lagen’, de maatstrepen en

activiteiten.

akkoordschema’s van het gebied. Projecten, geïnitieerd vanuit de regionale of
de lokale opgave, zullen zich altijd binnen die ‘lagen’, binnen de akkoorden,

Deze lagen vormen als het ware een filter of een kader voor beslissingen die

maatstrepen moeten passen. Per gebied zijn de ‘lagen’ anders ingevuld, en ze

genomen moeten worden op het moment dat de krimp zich daadwerkelijk

kunnen veranderen in de tijd.

voordoet. De improvisatie is daarmee een gestructureerde reis geworden,
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waarbij bijvoorbeeld het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta niet een

1.5 Onderzoekende houding, testen van een situatie

blauwdruk, maar een reisgids en spoorboekje wordt.
Om deze nieuwe manier van werken te testen, is het zinvol om te pionieren en
Een forse sloopopgave in een wijk moet worden voorzien van een aanpak

testen. Uit pionierprojecten kan duidelijk worden of en op welke wijze het

waarin de initiatiefnemers dit met bewoners onder ogen zien, waarin zij kiezen

transformatieprogramma in dorpen en kernen kan worden bereikt en wat

wordt voor de juiste plekken, snelheid en lange termijnoplossing. Deze aanpak

hiervoor nodig is. Daarbij gaat het niet alleen om veranderen, slopen en

van krimp zorgt dat kansrijke situaties, ontwikkelingen en projecten in beeld

nieuwbouw van woningen en voorzieningen, maar ook – onder andere – om de

komen. En het lokale niveau is daarbij de bodem waarin wijzigingen een plek

organisatie van de zorg en het bereikbaar maken van voorzieningen. Ook een

kunnen of moeten krijgen. Bewoners van dorpen en wijken kunnen daar zelf

thema als het omgaan met de overbodige plancapaciteit van gemeenten maakt

aan bijdragen door de mouwen op te stropen en zich sterk te maken voor

deel uit van deze aanpak. De pionierprojecten helpen de samenhang tussen de

onderdelen van de krimpopgave en voor het naar hun hand zetten van de

partners in het gebied en tussen verschillende onderdelen van het

noodzakelijke veranderingen.

krimpvraagstuk duidelijk te maken.
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Een andere kans is dat door het confronteren van de regionale opgave met de
lokale situaties de leefbaarheid centraal komt te staan. Initiatieven en plannen
moeten op deze manier zowel op lange termijn ‘krimp-proof’ zijn en de lokale
situatie versterken.
– testcases maken, voorbeelden uitwerken,
– oplossingen uit het gebied krijgen.

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio’s
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In 8 pioniersprojecten oefenden drie teams van ontwerpers, financieel
deskundigen en programma-experts met bewoners en partijen uit het
pioniersgebied in het verkennen van de opgave. De regio kreeg inzicht in het
soort van vraagstukken en oplossingen dat in het Woon- en Leefbaarheidplan
een plek zou verdienen.

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio’s
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2. De opgave: waar gaat het in
krimpregio’s naar toe

veranderen met de bevolking in het gebied. Deze twee delen van de opgave
moeten daarom steeds in samenhang bekeken worden.

Gewapend met een andere attitude bekijken planners het gebied. Het gebied
waar krimp al een factor is of waar het komt. De opgave die daarmee
samenhangt is er een van ‘ontwikkelend beheren’. De waarde van het
bestaande moet worden versterkt.

2.1 De nieuwe opgave: van uitbreiden naar beheren
19

In essentie heeft krimp voor het ruimtelijk domein tot gevolg dat sociaalmaatschappelijke veranderingen niet leiden tot méér ruimtegebruik, maar juist
een kleiner ruimtegebruik opleveren. De bestaande ruimtelijk-functionele
structuur wordt opnieuw doordacht en georganiseerd en krijgt opnieuw
betekenis. Dat besef gaat gepaard met een dubbele paradigmawisseling: van
uitbreiden naar het beheren van het bestaande (‘van groeien naar harken’) en
van aanbod-denken naar vraaggestuurd werken. Krimp zal zowel de software
als de hardware van de samenleving beïnvloeden, daar bestaat weinig twijfel
over. De software wordt gevormd door de gemeenschappen: zij worden kleiner
en dreigen hun organisatiegraad en samenhang te verliezen. Verder groeit de
afhankelijkheid van bewoners onderling en van instanties die zorg verlenen.
Kortom: de sociale en zorgcomponent verandert sterk en daar zijn veel
vraagstukken nog nauwelijks bekend en evenmin opgelost, terwijl in die
sectoren los van krimp ook nog allerlei wijzigingen zijn. Anderzijds betreft de
verandering ook de hardware, zoals voorzieningen voor onderwijs, zorg, sport
en cultuur en detailhandel en de woningvoorraad; deze zullen mee (moeten)

Landschappen regio Eemsdelta

Belangrijke elementen in de nieuwe opgave zijn:
– een beter oog voor de ruimtelijk-functionele structuur. Lange tijd was alleen
het ‘nieuwe’ sexy, die focus wordt vervangen door een veel beter oog voor
wat we hebben en door ‘ontwikkelend beheren’ kunnen behouden. Wat zijn
de dragende elementen die voor het functioneren van een regio als gebied
en als optelsom van gemeenschappen van belang zijn? Dat zijn onder meer
de karakteristieke publieke ruimtes en landschappelijke structuren, maar ook
de bijzondere gebouwen die een belangrijke sociaal-maatschappelijke
functie hebben;
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– het gaat om beleefbare kwaliteit. In het gebied zijn verschillende gebieden
aanwezig, met een eigen kwaliteitsbesef. Kwaliteit is daarmee geen norm die
van bovenaf over een gebied wordt heen gelegd: deze is meervoudig en
ontstaat in het gesprek tussen betrokkenen;
– de noodzaak om te verbinden. In de afgelopen decennia konden we het ons
veroorloven dat allerlei sectoren (wonen, werken, zorg, recreatie, onderwijs)
hun eigen spoor volgden. In krimpregio’s moeten de professionals in deze
domeinen de krachten bundelen en samen met bewoners en ondernemers
onderzoeken waar initiatieven en ideeën elkaar raken en kunnen versterken,
dit leidt tot het recombineren van functies;
20

– verbeteren van de kwaliteit van wonen tegelijk met het verminderen van de
aantallen woningen. In een situatie waarin alles minder wordt is het
gemakkelijk om de aandacht te richten op de vermindering. Dat bevestigt het
negatieve beeld van de ontwikkeling. Het is daarom van belang om zoveel
als mogelijk te blijven investeren in de kwaliteit van leven, wonen en zorgen
naast het verkleinen van de woningvoorraad en het oplossen van leegstand.
– een nieuwe balans: krimp leidt – onder meer door het verplaatsen van
voorzieningen tot een nieuw evenwicht, nieuwe verhoudingen als gevolg van
de veranderingen. Deze nieuwe balans wordt afgemeten aan de prestatie
die het regionale systeem levert voor alle doelgroepen.
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Dorpstypen in regio Eemsdelta

2.2 Waardebehoud en waardecreatie: de robuuste
structuur
In krimpgebieden is groei – en daarmee een grondexploitatie die zwarte cijfers
laat zien – niet meer de vanzelfsprekende kostendrager. De waarde van
vastgoed vermindert bovendien. We moeten denken in termen van
waardebehoud en waardecreatie. Zij hebben veel met elkaar te maken, maar
zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er zijn omgevingen met
kwaliteiten die blijvend zijn en soms zelfs sterker worden: plekken met identiteit,
waarvan de waarde niet (of veel minder) onder druk staat. In die zin kan
waardebehoud ook zonder waardecreatie bestaan. In andere gevallen is echter
wel degelijk waardecreatie noodzakelijk, om daarmee in een groter gebied voor
waardebehoud te zorgen. Buiten het financiële kan ook waarde ontwikkeld
worden. Dan gaat het om niet-materiële waarden, zoals het kunnen leven op de
manier zoals je wilt of het samen inrichten van de leefomgeving. ‘Nieuw
eigenaarschap’ (Tonkens) is een term die daarbij past.
Drie categorieën: regionale centra, centrumdorpen en woondorpen

In de regio Eemsdelta zijn in pionierprojecten concepten ontwikkeld zoals de
Niet plannen, maar volgen: dat leidt tot een robuuste ruimtelijke structuur voor

‘waardewierde’ en kerkepad woning. De ‘waardewierde’ beschrijft het

de regio, bestaande uit drie type kernen: regionale centra met regionaal

transformatie van een woonwijk. In de wijk heeft een deel een sociaal-

verzorgende functie, centrumdorpen met basisvoorzieningen (in ieder geval

economisch, ruimtelijk en woontechnisch hogere kwaliteit, dat is de

school, huisarts, OV-halte, buurthuis, levensmiddelenwinkel) en woondorpen

waardewierde. De bewoners van overige delen van de wijk zullen in de loop

met beperkte of geen voorzieningen.

van 10 jaar verhuizen naar en opklimmen naar de waardewierde, waarna hun
woningen en buurten worden gesloopt. De waardewierde is een concept dat
goed kan werken in sterke krimpsituaties zoals in Delfzijl.
De kerkepadwoning beschrijft de kleine, niet bereikbare woning langs paden in
Groninger dorpen. Voor deze woningen ontwikkelde DAAD architecten in een
van de pionierprojecten een aanpak die neerkomt op het samenvoegen of
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verbijzonderen van deze woningen. Samenvoeging van woningen in dorpen is

se verboden, maar de bouw van een nieuw winkelcentrum of een grote ingreep

een al lang gebruikte methode om met leegstand om te gaan.

in een woongebied komt alleen van de grond bij een aansluiting op de
gevraagde of al beleefde kwaliteiten van een lokale gemeenschap of van

De crux hierin wordt gevormd door de robuuste structuur: welke elementen in

specifieke doelgroepen.

een regio kunnen, niet moeten, op lange termijn overeind worden gehouden?
Door hierbij aan te sluiten en waar mogelijk zaken te clusteren, neemt de

Een terugkerend patroon in dit essay is het benoemen en aanwijzen van

toekomstvastheid toe. De robuuste structuur heeft ‘vertelkracht’ en bindt

robuuste onderdelen waar vernieuwing leidt tot behoud (de belangrijkste delen

mensen en initiatieven. Het geeft aan welke elementen nu en in toekomst

van een centrumgebied) en het aanwijzen van gebieden waar vernieuwing leidt

waardevol zijn (functioneel en ruimtelijk) en waar ingrepen zich moeten

tot verandering van functie, inhoud en organisatie (zoals het ‘winkel-loos’

concentreren om duurzaam sterke omgevingen te creëren. Aansluiten bij wat

worden van de vroegere aanloopstraten).

kwaliteit heeft is het devies. Daarnaast is het zaak om aan te sluiten bij de
lokale vraag en daarmee op de lokaal beleefde waarden van verschillende
22

doelgroepen. De robuuste structuur zit voor een belangrijk deel in de hoofden
van mensen. Bewoners en ondernemers weten zelf het beste hoe zij willen
wonen, werken en recreëren: dat moet de basis zijn om te zoeken naar
creatieve verbindingen. Een voorbeeld is de groeiende vraag van senioren naar
aangepaste woningen in combinatie met zorg-op-maat: zij willen die in de eigen
vertrouwde omgeving vinden – en niet elders. Van daaruit moet gekeken
worden of de bestaande ruimtelijk-functionele structuur hier kansen voor biedt
(bijvoorbeeld in het hergebruik van leegstaande panden).
Herbestemming en herontwikkeling gaan in deze benadering voor op
nieuwbouw. Nieuwbouw en daarmee een verandering in de structuur is niet per

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio’s

23

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio’s

2.3 Krimp kost geld

Betrek de plancapaciteit die er is bij de scenario’s over waar welke kwaliteit van
wonen en voorzieningen gewenst is. Dit leidt tot verschillende keuzes.

Het krimpen van een gebied leidt tot leegstand en verval van woningen en

In de Eemsdelta leidde de inventarisatie van bouwplancapaciteit tot heldere

uiteindelijk verloedering van gebieden. Deze ontwikkeling gebeurt vanuit

keuzes bij drie gemeenten, die voordat het plan af was al tot fasering en

huurwoningen en koopwoningen. En daarnaast zorgt krimp voor een financiële

sanering van plancapaciteit besloten.

opgave bij gemeenten wanneer die rekening houden met financieel resultaat
voor ontwikkelingen (nieuwbouwwijken) die nooit meer doorgaan.

Maak ook afspraken over de omvang van de plancapaciteit die nog over blijft.
Die afspraken kunnen het beste door regionaal of door de provincie worden

In de koopvoorraad geldt dat de problemen vaak voorkomen in de goedkope

bewaakt en aangehouden.

voorraad, waarin veel verkochte corporatiewoningen te vinden zijn. Leegstand
in de koopvoorraad leidt tot verval van woningen, waardeverlies voor buren,
verre buren en uiteindelijk verloedering en achteruitgang.

2.4 Op eigen kracht: anders durven zijn

Het verlies is onontkoombaar. De vraag is: wanneer neem je de kosten om dit

Regio’s moeten in de toekomst op eigen benen staan. Dat begint met het

verlies tegen te gaan? Tegen welke prijs en om welke tegenslag te voorkomen?

vinden, benoemen en versterken van de eigen kracht en identiteit; de eigen

Het is nodig om te weten in welke gebieden deze vraagstukken dreigen en

robuuste structuur die overeind moet blijven. Waar zijn we als gebied goed in

welke matregelen overheden en andere grotere partijen kunnen nemen.

en waarin wijken we af van ander gebieden om ons heen? Die identiteit heeft

Uiteindelijk zullen banken, overheden en corporaties middels een fonds

betrekking op meerdere aspecten: ruimtelijk, cultuurhistorisch en

gezamenlijk moeten ingrijpen om de waardeval te voorkomen en

landschappelijk. Maar net zo belangrijk: sociaal, economisch en functioneel.
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waardebehoud te bewerkstelligen. Fondsvorming is van belang om vanuit
regionaal belang tijdig te kunnen ingrijpen in de koopvoorraad.

Om deze identiteit is kaart te brengen, is de Gebiedsatlas een bruikbaar nieuw
instrument. Hierin worden allerlei zaken gebundeld. Naast de ruimtelijke

Aanpak van overtollige plancapaciteit

analyse van dorpen en het stedelijk gebied vinden we hierin bijvoorbeeld de

Er is in veel bestemmingsplannen uitbreidingsruimte van dorpen en steden

genoemde verhalen van bewoners terug (‘oral history’ en de ‘mental map’). De

getekend en gemeenten hebben in veel gevallen al vroeg rekening gehouden

atlas vormt de basis waarop in een latere fase gewerkt kan worden aan

met een positief resultaat. In de beweging van groei naar krimp is het nodig de

regionale en lokale transformatiestrategieën.

voorgenomen plannen bij te stellen. Zorg voor een goed beeld van deze
‘plancapaciteit’ en de financiële verbanden.

Het zoeken naar eigen kracht maakt soms ook harde keuzes noodzakelijk:
zetten we in op versterking van de ene kwaliteit c.q. waarde of juist een
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andere? Kenmerk van het werken in een krimpgebied is dat kernen niet meer

Deze dilemma’s tonen ook dat er binnen de tendensen die het gevolg zijn van

per definitie over álles kunnen beschikken. In de beperking toont zich de

krimp ook keuzes te maken. Goed in beeld krijgen welke kansen hier liggen en

meester. Positief geredeneerd: eigen kracht differentieert en maakt het verschil.

welke keuzes een gebied kan maken geeft informatie voor vervolgstappen. Per

Dat vraagt de lef om anders te durven te zijn en om sommige functies,

dilemma kunnen de keuzes en ontwikkelingsrichtingen verbeeld worden.

kwaliteiten, activiteiten aan anderen over te laten.
Die uitkomsten van de dilemma’s leveren meerdere bandbreedtes op, een
speelveld, waarin een aantal mogelijke integrale uitkomsten kan worden

2.5 Tijdslijn en keuzes

getoond en verbeeld.

De toekomstige ontwikkeling van een krimpgebied toont aan de bestuurders en

Door het werken met deze ‘scenario’s’ of eigenlijk gebiedsalternatieven ontstaat

plannenmakers een aantal dilemma’s. Als dit de tendens is, hoe kunnen we dan

een gemeenschappelijk leerproces van de gevolgen van krimp en keuzes die

het beste de professionele curatieve zorg organiseren? En waar kunnen

daarbinnen gemaakt kunnen worden. Deze beelden bieden daarnaast

mensen met een zorgbehoefte het beste wonen, welke nieuwe woningen

perspectief op mogelijke uitkomsten en het gesprek erover met bewoners biedt

maken we dan waar?

perspectief op de keuzes en de consequenties daarvan.

Het dilemma zorgvoorzieningen betreft de
concentratie of spreiding van intramurale zorg.
Per dilemma is gekeken naar de uitwerking van
het dilemma op de sector, op andere partijen en
sectoren, op de leefbaarheid en naar de
kostencomponent.

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio’s
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3. De middelen: hoe kunnen
we de krimp begeleiden
Krimp wordt niet gestuurd, maar de gevolgen worden op een zo goed mogelijke
manier begeleid. Vertrouwde instrumenten uit de groeitijd moeten daartoe
worden omgebouwd. Investeringen moeten anders worden uitgelokt, de
solidariteit en loyaliteit binnen en tussen regio’s moet vorm krijgen en niet in de
laatste plaats moeten ruimtelijke plannen anders worden ingericht.

3.1 Ketens en netwerken: investeringen bundelen

Leefbaarheidspiramide

In een situatie van groei lokt de ene investering de andere uit. Het zijn de

De leefbaarheidpiramide Eemsdelta toont waaruit leefbaarheid in de regio

wegbereiders voor elkaar. In een krimpsituatie kan het precies andersom

Eemsland bestaat. Basale voorzieningen en vooral kwaliteit van wonen,

werken: de ene investering maakt juist een andere onmogelijk, wanneer niet

woonomgeving, veiligheid (inclusief de bereikbaarheid van zorg), ontmoeten en

goed is nagedacht over het effect en de meerwaarde. Het ongecoördineerd

sociale contacten vind je in de basis, in iedere woonomgeving. Voorzieningen

ieder-voor-zich investeren moet dus voorkomen worden. Daar komt bij dat in

als scholen, OV-haltes, levensmiddelenwinkels en zorgposten vind je in de

een situatie van ‘ontwikkelend beheren’ geen plek meer is voor grote

middenlaag, op een aantal plekken in de regio, maar zeker niet in iedere kern.

voorinvesteringen, die over een lange tijdsperiode worden terugverdiend.

In de top van de piramide staan de meest gespecialiseerde voorzieningen op

Gemeenten moeten bezuinigen, corporaties zijn door Brussel aan banden

het vlak van zorg (bijvoorbeeld polikliniek), detailhandel (speciaalzaak, grote

gelegd, zorg- en onderwijsinstellingen bezinnen zich op hun kerntaken. En al

supermarkt) en onderwijs (bijvoorbeeld voortgezet onderwijs).

Opwaartse verschuiving voorzieningen

deze partijen hebben er last van dat financiering een steeds nijpender probleem
is. Binnen dat speelveld moeten exploitaties op een andere leest worden
geschoeid. Die leest is de financiële ‘badkuip’ van een gebied: hoeveel ‘cash’
brengt een gebied zelf op? Wie de kasstromen van alle betrokken partijen over
elkaar heen legt, krijgt zicht op hoe lang de financiële polsstok is.
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Daarmee wordt tevens duidelijk welke investeringen door het gebied zelf

Essentieel voor een dergelijke aanpak is dat partijen uit de sfeer van

gedragen kunnen worden en waar een aanspraak op regionale en nationale

woningbouw, zorg, onderwijs en ondernemers elkaar leren kennen en in een

solidariteitsfondsen is benodigd.

netwerk tot een gesprek komen.

Het zal er in de praktijk toe leiden dat sommige projecten meer in kleine stapjes
uiteen gelegd en over meerdere jaren worden uitgesmeerd. Maar ook daarmee
kan de waarde van een gebied omhoog worden gekrikt.
In een planningsmethodiek voor krimpgebieden wordt met een
tweetrapsaanpak gewerkt:
– breng allereerst de keten van partijen in beeld die potentieel in een gebied
willen en kunnen investeren. Wat zijn hun verdienmodellen,
terugverdientijden, frequenties van investeringen, et cetera. Ga daarbij uit
28

van levensloopkosten: neem zowel de initiële investering als de exploitatieen beheeruitgaven mee;
– leg vervolgens deze zaken over elkaar heen – in de tijd en ruimtelijk – en
zoek naar ketens waarbij investeringen met elkaar verbonden worden. Een
voorbeeld is het openen of in bedrijf houden van een huisartsenpraktijk in
centrumdorpen, samen met het herbestemmen van vastgoed, het zoeken
naar een dorps-huiskamer en ruimte voor dagbesteding, een investering
voor het hergebruik van een leeg gekomen schoolgebouw vraagt
investeringen van meerdere partijen.
– zoek naar combinaties die wat betreft doelstelling, beheer en gebruik goed
bij elkaar passen of juist elkaar niet in de weg zitten. Meerdere
kostendragers voor één voorziening werken beter dan een enkele. Een
voorbeeld is de manier waarop in Noord-Friesland met het gebruik, beheer
en nieuwbouw van scholen wordt omgegaan.

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio’s
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De koers voor de regio Eemsdelta laat zich vertalen in vier hoofdkeuzes:
-

lang kunnen blijven in de eigen woning of woonomgeving;

-

zorgen voor sociale cohesie in actieve en vitale gemeenschappen;

-

concentreren van voorzieningen om kwaliteit en duurzaamheid te
versterken;

-

versterken van de kwaliteit van wonen, woning en woonomgeving.

Deze koers is vertaald in de bovenstaande verdelingen van wonen en
voorzieningen in het gebied.
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3.2 Solidariteit, maar ook doorzettingsmacht

3.3 De vorm van het plan

Weliswaar voert het Rijk geen landelijk ruimtelijk beleid meer – die

We kennen allemaal de manier waarop in de oude situatie (met groei) een plan

verantwoordelijkheid is overgedragen aan provincies en gemeenten – maar dat

tot stand kwam. Er was een opgave, daar rolde een programma uit voor een

betekent niet dat regio’s geheel op zichzelf zijn aangewezen. Primair moeten zij

concreet gebied en vervolgens kwam het plan tot stand. En dat plan werd ook

zelf zorg dragen voor een eigen duurzaam verdienmodel, maar indien nodig

uitgevoerd, vaak in redelijk ongewijzigde vorm. In een krimpsituatie heeft een

moet onderlinge solidariteit tussen regio’s redding brengen. Dit zal in veel

‘plan’ een dubbele functie: richtinggevend zijn voor de toekomst en voorstellen

gevallen via de band van de rijksoverheid gespeeld worden. De instelling van

doen voor haalbare ingrepen. De lange en korte termijn moeten zich tot elkaar

een nationaal krimpfonds leidt ertoe dat de gebieden met overdruk in

verhouden. Dat betekent onder meer dat een plandocument bestand moet zijn

Nederland bijdragen aan de gebieden met onderdruk. Zover is het nog lang

tegen onzekerheden. De uitkomsten zijn aanpasbaar, zonder dat alles voor

niet, het lijkt erop dat de achterstanden in krimpregio’s op het gebied van zorg

niets is geweest.

en welzijn, onderwijs, woningwaarde en woonkwaliteit eerst nog veel groter
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moeten worden voordat over bijdragen op nationaal niveau wordt gesproken.

Over de korte en lange termijn: een plandocument schetst een mogelijke

De ‘Verelendung’ moet kennelijk nog verder voortschrijden. En het gaat hierbij

ontwikkelingsrichting (20 à 25 jaar). Tegen de achtergrond van dat perspectief

niet om een fonds dat louter met overheidsgeld wordt gevuld. Ook krimp-

formuleert het plan beperkte ingrepen, naar aantal en/of in omvang op kortere

gerelateerde regelingen van banken en verzekeraars, gedifferentieerd beleid,

termijn (5 à 10 jaar).

investeringsmogelijkheden ten aanzien van corporaties en bijdragen van

De truc is nu dat deze korte termijn ingrepen niet te voorzichtig of bescheiden

gemeenten aan elkaar zijn mogelijkheden die genoemd worden en tot

mogen zijn. Wanneer op basis van het perspectief besloten wordt in actie te

fondsvorming kunnen leiden.

komen, moet die ook significant zijn. Anders kan namelijk het effect van de
ingreep niet worden gemeten. Duidelijkheid en durf zijn nodig om van de eerste

Solidariteit is verder een thema dat ook bínnen regio’s van belang is. Met name

ingrepen een succes te maken. Tussen de korte en lange termijn staan

gemeenten zullen over hun eigen schaduw en gemeentegrens moeten durven

regelmatig stollingsmomenten van reflectie, effectmeting en het opnieuw

springen. Maar ook bewoners en maatschappelijke instellingen moeten hun

benoemen van de uitgangssituatie. Het perspectief wordt geverifieerd en de

buren en collegae in andere kernen iets gunnen. Wanneer dat niet op vrijwillige

volgende stap bepaald. Het plandocument met een dergelijk strategische lading

basis lukt, moet van bovenaf een doorbraak geforceerd worden. Soms zijn

vraagt om minimaal twee plankaarten (groter perspectief en dichterbij gelegen

belangen te groot en te tegengesteld (en de loyaliteit met het eigene te groot)

aanpak in ingrepen) en een cyclus van onderzoeken en monitoren, doordenken

dat het beslissen in gezamenlijkheid niet lukt. In dat geval moet de

– analyseren en conclusies trekken, plannen en uitvoeren.

besluitvormingsstructuur voorzien in een mogelijkheid dat één partij
beslissingen neemt voor iedereen.
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Over het omgaan met onzekerheden: hiervoor hebben we aangegeven dat
onzekerheid een wezenskenmerk van krimp is. Je weet nooit precies waar,
wanneer en hoe krimp precies gaat neerslaan. Groei is planbaar, krimp veel
minder. Dat roept de vraag op hoe je een plan kunt maken dat geen plan kan
zijn, althans niet in de ‘klassieke’ zin? Op welke wijze geef je onzekerheden een
plek in de planvorming? Onzekerheden in prognoses of in belangrijke
maatschappelijke en niet te beïnvloeden trends moeten onderdeel van het
planproces zijn. Zij genereren scenario’s, bandbreedtes en uitersten. Door die
te doordenken en daarbinnen naar mogelijkheden te zoeken, kan een beeld
ontstaan van de mogelijke uitkomst.
Over de invloed van het plan: een plan is meer dan alleen geduldig papier. Het
gaat over de verdeling van middelen en de selectie van locaties van
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voorzieningen. Het laat sommige kernen afvallen en gunt andere juist een
tweede leven. Daarmee is het beeld van een kern al bepaald nog voordat een
schep in de grond is gegaan. In de natuurkunde geldt Einsteins wet dat meten
gelijk staat aan beïnvloeden. In de planning geldt het principe dat zeggen wat
er gaat gebeuren leidt tot een versterking of juist het omgekeerde leidt. Oftewel
beïnvloeding met een voorspelbaar verloop. Dit is een maatschappelijk effect
dat wel onderdeel van de afwegingen moet zijn, maar niet het planproces mag
domineren. Het effect is bovendien in hoge mate afhankelijk van de mate van
betrokkenheid van bewoners en ondernemers uit het betreffende dorp of
gebied.

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio’s
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4. Planningsinstrumentarium
voor krimp?

– een minimum structuur voor de lange termijn;
– een minimum uitvoeringsprogramma voor de korte termijn;
– inhoudelijke samenhang en afstemming tussen onderwijs, welzijn en zorg,
detailhandel en wonen;
– kleinere actualisatiecyclus;

Uit het experiment in de Eemsdelta blijkt dat nieuwe planningsinstrumenten
voor krimpgebieden niet nodig zijn. De vernieuwing zit veel meer in het optimaal

– nieuwe vormen van samenwerken, zelforganisatie en nieuwe woorden,
zoals: ‘robuust’, ‘krimpproof’ en ‘recombineren’.

inzetten van de bekende methoden en instrumenten voor de krimpsituatie.
Daarbij staat het begeleiden van de ruimtelijke en sociale veranderingen
centraal. We spreken niet meer van het ‘plannen’ van krimp, maar eerder van
het begeleiden ervan. Hierin is essentieel dat de uitvoering van die koers en de
ontwikkelingen in de regio nauwlettend gevolgd worden in een monitor en dat
actualisatie van het plan onderdeel is van de uitvoering ervan. Dit gebeurt

Voor planning in krimpgebieden zijn geen nieuwe planningsinstrumenten nodig.
Wel is het bijvoorbeeld nodig om flexibel te kunnen bestemmen, waarmee
meerdere vormen van gebruik en invulling in gebieden mogelijk zijn. Ook zijn de
modellen waarmee woningbouwprognoses worden gemaakt niet toegesneden
op krimpsituaties. Dat levert soms vertekeningen op in de resultaten. Het

volgens de cyclus van ‘Plan–Do–Check–Act’. In de nieuwe manier van werken

aanpassen van de modellen is echt voer voor specialisten, maar moet wel

in de Eemsdelta hebben vervolgens pionierprojecten, dilemma’s en alternatieve

dringend gebeuren. De uitkomsten van de prognoses vormen namelijk nog

toekomstbeelden de regio geholpen om een grote stap te zetten naar een koers
voor de transformatie van de regio.

steeds de basis voor veel beleid. Maar verder zijn de instrumenten van
planners an sich robuust genoeg. Er zijn ruimtelijke, functionele en
krachtenveldanalyses, inventarisaties, monitoren en computermodellen. En
vervolgens zijn er studies om de opgave te exploreren, alternatieve

4.1 Nieuwe instrumenten nodig – of toch niet?

ontwikkelingsrichtingen, visies en plannen.

Gebieden met bevolkingsdaling vragen om een andere soort planning van
ruimtelijke en niet-ruimtelijke activiteiten in het kader van zorg en welzijn,
wonen, onderwijs, detailhandel en waarschijnlijk ook wat betreft economie.
Vergeleken met een situatie van groei vereist het plannen in krimpgebieden:
– een langere planningshorizon dat de ontwikkelingsrichting weergeeft, maar
geen eindbeeld;
– een kortere actiehorizon, een helder startbeeld van acties en beoogde
resultaten;

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio’s
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Het casco in de Eemsdelta bestaat overigens niet alleen uit de regionale
robuuste ruimtelijke structuur, maar uit robuuste structuren op meerdere
schaalniveaus: de voorzieningenstructuur van centrumdorpen, de kern van de
wijken en dorpen zijn er bijvoorbeeld ook onderdeel van.
Dit SEV-experiment heeft zodoende niet een nieuwe planningsmethodiek
gevonden met een totaal andere en nieuwe aanpak en met een uitzonderlijk
nieuwe werkwijze. Nieuw was het in deze regio wél om:
– met uiteindelijk 35 partijen een samenwerking aan te gaan en tot
richtinggevende afspraken te komen;
Woningbouwopgave (bron: Convenant)

– te experimenteren met pionierprojecten, waarin de opgave werd verkend;
– aan bewoners dilemma’s voor te leggen en hun reacties een grote rol te
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Misschien is er toch één nieuw aspect. Bij het maken van een plan voor een

geven bij het vaststellen van de regionale koers;

gebied waarin ingrepen moeten plaatsvinden is het noodzakelijk om breder te

– een robuuste ruimtelijke structuur te tekenen – die volgt uit onderzoek (het

kijken. We moeten op een grotere schaal naar ontwikkelingen kijken: in de tijd

onderzoek naar de effecten van bevolkingsdaling op de aanwezigheid van

een langere termijn als uitgangspunt van denken nemen en in de ruimte een

voorzieningen op lange termijn – zie de gebiedsatlas Eemsdelta) en niet uit

grotere schaal (regio) kiezen dan we geneigd zijn te doen. En we moeten vooral

een wensbeeld – en deze vast te leggen als meest waarschijnlijke toekomst;

een plan maken dat adaptief en aanpasbaar is, dat steunt op de samenwerking

– te merken dat het maken van het plan zelf al een uitwerking had op de

van meerdere partijen en dat kan mee-ademen met de snelheid van

houding, de posities en de besluiten van veel betrokken partijen (een van de

ontwikkeling en de mate van krimp in een groter gebied. Dit zal leiden tot een

directeuren van een zorginstelling zegt het zo: ‘je merkt dat het WLP nu al

nieuwe waardering van de bestaande begrippen ‘casco’s’ en ‘raamwerken’: ook

effect heeft op onze beslissingen en op de manier van samenwerken in de

zij worden op een nieuwe manier ingezet. In de stedenbouw en

zorg’).

landschapsarchitectuur zijn casco’s en raamwerken bedoeld voor het
structureren van een gebied, dat later binnen het raamwerk volgebouwd kan

Het gaat om nieuwe elementen, nieuwe combinaties en vooral om het werken

worden. Het casco in een krimpsituatie is veel meer een al bestaande

met een andere houding en andere doelstellingen.

ruggengraat, waarop je kan terugvallen. Daar, op die plekken in het casco, is de
kwaliteit in ieder geval verzekerd en daar moet de kwaliteit ook als het even kan
duurzaam worden geborgd.
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4.2 Onvermijdelijke keuzes die echt bij krimp horen
Verder valt er ook iets te zeggen over de onvermijdelijke keuzes die met krimp
te maken hebben.
Een voorbeeld van een onvermijdelijke keuze is het verkleinen van de
voorzieningenstructuur in een stad of regio, als gevolg van de bevolkingsdaling
en verandering van koopgedrag van mensen. Dit is natuurlijk een onderwerp
dat de gemoederen goed los maakt. ‘Red het dorp’ of ‘Red de regio’ is een al
snel gevoelde reactie. En daarmee lijkt de ruimte om te bewegen en met
kwaliteit terug te bewegen steeds kleiner te worden. Daarom moet het lange
termijn perspectief – ‘er is minder winkeloppervlak nodig in de regio en dus ook
hier’ – helder uiteen worden gezet en onderbouwd. Een vervolgstap is het
vinden van een plan dat alvast rekening houdt met het ‘rampscenario’ en
tegelijk een meer gematigde/realistische koers toont. In dat plan (tekeningen en
toelichting) wordt dan duidelijk dat het keerpunt een keer moet komen, maar dat
het plan aan twee of meer perspectieven kan voldoen.
Een andere onvermijdelijke keuze is de zorg. In de Eemsdelta constateren we
dat de groei van de zorg niet is te combineren met de daling van de
beroepsbevolking. Om nog maar te zwijgen van de beperking van de financiële
Ontwikkelingsstrategie

armslag. Zorgvoorzieningen schalen daardoor op en de afstand tot de zorg

– Convenant essentieel: 35 partijen

neemt toe. In de Eemsdelta is hiervoor een dubbele oplossing bedacht:

– Woon- en Leefbaarheidplan en Uitvoeringsprogramma: programma sturing

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio’s
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controleren of die prognoses nog wel kloppen. Voor veel partijen is het moeilijk
– het oprichten van informele zorgnetwerken met mantelzorgers, vrijwilligers,
dichtbij de mensen. Dit is een uitkomst die een enorme zelforganisatie van

met een uitvoeringsprogramma dat de eerste vijf jaar scherp in beeld brengt en

de bewoners vraagt. En ook van alle maatschappelijke partijen;

de daarop volgende vijf en tien jaar meer indicatief.

– op meerdere centrale plekken in de regio huisartsenposten / 1,5e lijnsposten
realiseren, tegen de tendens van totale concentratie in.
Daarbij worden zorginstellingen en de regio geholpen door een nieuwe aanpak
van de zorg aan huis: juist voor de meest ijle gebieden zoeken regio en
ministerie naar de mogelijkheden voor een uitzondering op de
aanbestedingsregels.
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om verder dan vijf jaar vooruit te kijken. Daarom werken we in de Eemsdelta

De regio wil dit koste wat het kost goed organiseren en kiest voor een systeem
met een lastige aanlooptijd, maar dat uiteindelijk een nieuwe vorm van
gemeenschap en gemeenschapszin kan opleveren.
De derde onvermijdelijke keuze is kiezen voor minder, prioriteren en schrapen.
Wat in de Eemsdelta bleek was dat ook datgene wat de bodem van de
inspanning zou moeten zijn, te duur is voor de regio. Dat vraagt om scherpe
keuzes voor minder projecten en ook voor andere projecten. Juist een
zoektocht naar verandering van de projecten met ander kapitaal, met een
andere inzet of looptijd kunnen een positieve invloed hebben. Te denken valt
aan kluswoningen, meer ruimte in bestemmingsplannen, stimuleringsregelingen
in plaats van overheidsinspanning.
Onvermijdelijke keuze nummer vier is de noodzakelijke werkwijze van ‘Plan-DoCheck-Act’. In de Eemsdelta gaat in dat verband veel aandacht uit naar de
monitor. Vanwege de voor sommigen angstaanjagende of zorgwekkende
krimpprognoses voor de lange termijn, is het van belang om regelmatig te
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Deze aanpak zorgt voor overzichtelijke stappen voor alle partijen, maar ook
voor zekerheden dat de lange termijn wel in ogenschouw genomen blijft. Het
uitvoeringsprogramma drijft daardoor niet weg van het regionale plan wat de
lange termijnontwikkeling weergeeft. Het ingrijpen in een krimpgebied is niet
eenmalig, wel kun je één keer een goed fundament neerleggen, waarmee je
langdurig verder kan werken en dat aanpasbaar is. Onze conclusie: voer de
plannen uit en volg de uitvoering op de voet met een volgsysteem, kijk ook
regelmatig naar de ontwikkelingen in het gebied (woningbouw en
leefbaarheidsmonitor, Eemsdelta: jaarlijks) en leer van de veranderingen die je
ziet. Internetgebruik en migratie van specifieke groepen kunnen grote invloed
hebben op de bevolkingsopbouw en opgaven van een gebied. Vernieuw op
basis van deze inzichten het plan periodiek (Eemsdelta: vijfjaarlijks). Deze
cyclus heet ook wel de Plan-Do-Check-Act cyclus (zie schema).
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Het lijkt alsof alles te plannen is. Dat is niet het doel van dit schema. Dit schema
geeft weer welke stappen in het Woon- en Leefbaarheidplan zijn gedefinieerd
om een regionale aanpak tijdig te kunnen bijsturen op basis van aanpassing
van prognoses, nieuwe inzichten en resultaten uit de monitor en de uitvoering.
Dit alles als uitwerking van de plan-do-check-act cyclus.
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4.3 Een andere aanpak: dilemma’s, testbeelden en
pionierprojecten

Vervolgens hebben we gevraagd welke dilemma’s ieder onderdeel van de
opgave met zich meebracht. Dat leidde tot dilemma’s over:
– de ordening van voorzieningen (winkels: concentreren of spreiden),

De crux is om een gebied zo toe te rusten, dat het gebied de juiste antwoorden
zelf formuleert en met de veranderingen en antwoorden weet om te gaan.
Vanwege het bredere perspectief – overheden, ondernemers, bewoners en
maatschappelijke partijen hebben allemaal iets bij te dragen –start de
planvorming met de vraag: met wie moet ik allemaal aan dit plan of programma

– de organisatie van voorzieningen (zorg: iedereen verhuist naar de zorg of de
zorg wordt anders georganiseerd),
– de ontwikkelkracht van het gebied (initiatief en sturing: wat kunnen en gaan
mensen en partijen doen zonder steun van de overheid?),
– de gevolgen van de concentratie van voorzieningen voor leefbaarheid

werken?

(bereikbaarheid: inzetten op bovenregionale, bovenlokale of lokale

En daarna komt: wat willen zij en wij? Waar lopen we allemaal tegenaan? Om

bereikbaarheid; gaat het om infrastructuur of een betere organisatie en

daarachter te komen, is in de Eemsdelta gewerkt met dilemma’s, testbeelden

diensten?)

en pionierprojecten.
De toelichting op de dilemma’s beschreef het dilemma, de bandbreedte van de
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De dilemma’s op tafel: waar gaat het over

te maken keuze, de argumenten voor en tegen, de betekenis van het dilemma

Een centrale plek in het experiment in de Eemsdelta is ingenomen door de

voor de sector en voor de bewoners/regio, de haalbaarheid en de relaties met

dilemma’s. Hoe kom je tot die dilemma’s? Na de inventarisatie en het bepalen

andere dilemma’s.

van de opgave per sector, hebben wij de vraag gesteld wat de grootste
drijvende krachten zijn, wat de aspecten en keuzes zijn die de meeste invloed
hebben op de ontwikkeling van de regio. De eerste antwoorden wezen in de
richting van de samenwerking, het vertrouwen tussen partijen.

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio’s
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Testbeelden: de mogelijke toekomst verbeeld
Alle dilemma’s en uitkomsten van de daaropvolgende discussies waren op een
bepaalde manier verbonden met elkaar. Dat bracht ons op het idee om de
dilemma’s te verbeelden in een soort testbeelden, toekomstbeelden genoemd.
Deze toekomstbeelden kwamen tot stand door de dilemma’s te groeperen rond
een gezamenlijke redeneerlijn of ruimtelijke structurering. Bijvoorbeeld ‘functies
concentreren’, of ‘bewoners zoveel mogelijk zelf laten doen’. Deze testbeelden
maakten de mogelijke consequenties van keuzes in de dilemma’s scherp en
leidden tot begrip van de materie bij de betrokken partijen en bij bewoners.
Hierdoor ontstonden zinnige gesprekken over de dilemma’s en over de
gewenste ontwikkeling van de regio.
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De reacties van bewoners, bestuurders en betrokken partijen op de dilemma’s
en testbeelden zijn vervolgens verwerkt in een ‘koersnotitie’ en in een eerste
ruimtelijk beeld van de regio in 2030. Hierbij heeft een afweging van reacties
plaatsgevonden, tegen het licht van de gegevens uit de eerder verrichte
gebiedsinventarisatie/atlas. Deze koers is vervolgens in een aantal stappen
steeds scherper geworden en het gehele plan is hier integraal naar
opgebouwd.

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio’s

De pionierprojecten: aan de slag
In 8 pionierprojecten konden we verkennen op welke manier verschillende
onderdelen van het krimpvraagstuk werkelijk in elkaar zaten. Dit gebeurde
voorafgaand aan het opstellen van de hoofdlijn van het Woon- en
Leefbaarheidplan. Drie teams met financieel specialisten, programma-experts
en stedenbouwkundigen en andere ontwerpers bogen zich met gemeenten,
corporaties, zorginstellingen en soms ook met bewoners over realistische
cases. De vraag die zij meekregen was om met meerdere mogelijke
antwoorden en aanpakken te komen en vooral niet verliefd te worden op één
aanpak. Omdat dit concrete opgaven waren waarbij de betrokken partijen forse
belangen hadden, was er meteen veel aandacht voor de bewegingen en
bevindingen van de teams. In enkele plenaire bijeenkomsten zijn de
tussentijdse resultaten met elkaar bediscussieerd. Dit leverde helderder
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conclusies en aanscherping van de opgaven op. De pionierprojecten zorgden
ervoor dat bij de opstellende partijen van het Woon- en Leefbaarheidplan
bewustzijn ontstond over de omvang van de opgave, over de essentiële
onderdelen per deelopgave en over verschillende aanpakken om zaken op te

Initiatief en sturing

lossen. Nog voordat een letter van het plan was geschreven, was de regio al
concreet aan de slag met de pionierprojecten. Zonder dat de pionierprojecten
direct terugkomen in de inhoud van het Woon- en Leefbaarheidplan hebben ze
gewerkt als losmaker, als katalysator en als denkversneller. Pionieren als start.

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio’s

Dit structuurbeeld van een typisch centrumdorp toont
welke acties en veranderingen gewenst en te voorzien
zijn in de centrumdorpen en grotere woondorpen in de
regio Eemsdelta.
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Structuurbeeld stedelijk gebied Appingedam –
Delfzijl
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