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Voorwoord
Vijf jaar geleden begon ik met het vraagstuk van bevolkingsdaling in OostGroningen. De eerste experimenten kwamen moeizaam van de grond.
Iedereen keek weg van het probleem. ‘Nee, ons dorp groeit nog, maar de
buurgemeente heeft echt problemen’. In 2009 kwam het Rijk met het
actieprogramma bevolkingsdaling. Daaruit ontstond een mooi experimentenprogramma in alle uithoeken van Nederland. Platform31 (en haar voorloper
de SEV) begeleidde gedurende drieënhalf jaar alle wonen, ruimte en een deel
van de voorzieningen experimenten.
Anno 2013 kunnen we de stand opmaken. RIGO en DSP-groep hebben de
opbrengst van de veertien experimenten onafhankelijk geëvalueerd.
De oogst van deze krimpexperimenten zit vooral in procesinnovaties.
Met name in de topkrimpregio’s (waar de bevolking nu daalt), maar ook al in
een aantal anticipeerregio’s (waar op kort termijn de bevolking daalt) is er een
realistische blik op de toekomst. Er is politieke herkenning en erkenning.
De bestuurlijke focus is versterkt en de (regionale) samenwerking is
vernieuwd. Niet alleen tussen overheden, maar ook steeds vaker met maatschappelijke instellingen, bewoners en bedrijven. Een belangrijke voorwaarde
om aan de slag te kunnen gaan.
In de experimenten is veel bruikbare kennis ontwikkeld. Websites, handleidingen, planningsmethodieken, handhavingsaanpakken, dorpontwikkelingsmaatschappijen, nieuwe financieringsmodellen voor gemeenten. Het is nu
een vruchtbare tijd op te gaan oogsten. Bij de meeste experimenten is ook op
straat de eerste verandering zichtbaar. Opgeknapte woningen, gesloopte
woningen waar een nieuwe bestemming is gekomen, meer Vlamingen in de
Zeeuwse grensstreek, een nieuw fysiek en digitaal dorpshuis zijn enkele voorbeelden.

Evaluatie krimpexperimenten / Voorwoord

De evaluatie levert een goede analyse hoe krimpexperimenten procesmatig
wel en ook niet aangepakt moeten worden. Ook laat het zien waar nog witte
vlekken zitten. Bewoners en investeerders zijn nog te weinig in beeld, waardoor de uitvoering soms moeizaam gaat. Experimenteren doe je om van te
leren. De veertien experimenten zijn koplopers geweest en waren bereid om
die ervaring met u te delen. Daarvoor zijn wij hen zeer dankbaar.
Platform31 start in opdracht van het ministerie van BZK na deze eerste ronde
krimpexperimenten met een nieuwe ronde krimpexperimenten. Maar liefst 41
initiatieven meldden zich. Dertien zijn geselecteerd en kunnen met alle bruikbare kennis aan de slag. Daar heb ik enorm veel zin in. Krimpregio’s worden al
veel langer geconfronteerd met bevolkingdaling en daaruit is in de eerste
ronde veel creativiteit en vernieuwing ontstaan. Doe er uw voordeel mee!
Anne-Jo Visser
Platform31
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Samenvatting

Platform31 heeft na 3½ jaar experimenteren een evaluatie laten uitvoeren
van veertien krimpexperimenten op het terrein van wonen, ruimte en voorzieningen. Met de evaluatie wil Platform31 succes- en faalfactoren identificeren
en uitdragen, zodat de lessen uit de experimenten kunnen worden gebruikt
door derden en voor de tweede generatie experimenten.

Wat leverde ruim drie jaar experimenteren op?
De evaluatie bevestigt dat het onderwerp krimp en de gevolgen ervan nog
steeds gevoelig liggen, niet in het minst omdat de belangen en financiële
consequenties groot zijn. Experimenteren met krimp blijkt een proces van
lange adem. De politieke (h)erkenning van krimp was niet in alle experimentgebieden even sterk aanwezig, met de nodige vertraging in de besluitvorming
omtrent de experimenten tot gevolg.
De opbrengsten van de experimenten in termen van ingrepen in de voorraad
of verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit zijn vooralsnog
beperkt, zoals wordt beschreven in hoofdstuk 3 van dit hoofdrapport. Tegelijkertijd zijn de opbrengsten op het gebied van ontwikkelde aanpakken en
methodieken aanzienlijk. En de opbrengsten zijn substantieel qua de bewustwording en veranderingen in de beleidsmatige context. In de regio’s waar
geëxperimenteerd wordt, wordt de urgentie van het probleem duidelijk
gevoeld. De meerwaarde van een nieuwe, realistische blik op de toekomst en
dito beleid wordt gedeeld en het (bestuurlijk) draagvlak is toegenomen.
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Bestuurlijke focus versterkt, (regionale) samenwerking vernieuwd
De experimenten hebben bijgedragen aan het vergroten van de bestuurlijke
erkenning en focus op het begeleiden van de effecten van bevolkingskrimp.
Er zijn diverse nieuwe (regionale) samenwerkingsverbanden ontstaan, waarbij
bewoners en (maatschappelijke) partners een belangrijke rol hebben. De
nieuwe netwerken en samenwerkingsrelaties zijn waardevol, omdat ze een
goede basis vormen voor samenwerking in de toekomst op andere terreinen.
8

Methoden ontwikkeld, kennis inzetbaar
De veertien experimenten bevatten onderdelen die elders toegepast kunnen
worden. Onderdelen waarvan we gezien hebben dat ze ‘werken’, dat ze nuttig
zijn voor partijen die te maken hebben met krimp. Die onderdelen zijn in het
experimentenrapport naar voren gekomen. In hoofdstuk 4 zijn de belangrijkste samengevat; in het experimentenrapport staan ze uitgebreid
beschreven.

Vruchtbare grond, tijd om te oogsten
Al met al is een ‘vruchtbare bodem’ gecreëerd in de krimp- en anticipeerregio’s. De randvoorwaarden om krimp te begeleiden zijn sterk verbeterd. Op
een aantal plekken zijn de tekenen van het succes van nieuwe benaderingen
zichtbaar; op andere nog niet omdat de uitvoering nog op gang moet komen.
Het wordt, om in de beeldspraak te blijven, de komende jaren dus tijd om te
oogsten.

cover

Uitdagingen
Om te zorgen dat de opbrengsten van het krimpprogramma niet verloren
gaan, hebben we een aantal tips voor het vervolg geformuleerd in hoofdstuk 4. De belangrijkste uitdagingen vatten we hieronder samen.
Het is hoog tijd om praktijkervaring op te gaan doen; dat is de belangrijkste
uitdaging voor de toekomst. Daarbij is aandacht voor geld cruciaal: investeringen van overheden, marktpartijen en particulieren. De maatschappelijke
effecten verdienen het om beter in beeld te worden gebracht. De rol van
bewoners is cruciaal maar nog te beperkt. De kracht van integraal denken zit,
zo blijkt, vooral in de uitvoering. Ook met het realiseren van verdunning en
het aanpakken van de goedkope particuliere voorraad is nog weinig concrete
ervaring opgedaan.
Het begeleiden van krimp vraagt vaak om het maken van soms pijnlijke
keuzes. Daar is bestuurlijk lef voor nodig. De oplossing van het krimpvraagstuk
ligt daarbij in bovenlokale samenwerking en afstemming. De inbreng van
landelijke kennis en ondersteuning in coördinatie heeft daarom een belangrijke meerwaarde, nu en in de toekomst.

Veertien experimenten
De variatie in de veertien geëvalueerde experimenten is groot. Sommige zijn
gericht op ingrepen in de woonomgeving of het aantrekken van woningzoekenden uit het buitenland, andere op het ontwikkelen van een nieuwe
werkwijze of planningsmethodiek. Sommige experimenten pasten naadloos in
bestaande samenwerkingsverbanden, anderen moesten van de grond af aan
worden opgebouwd. Experimenteren met krimp is niet makkelijk, zo is
gebleken. Het vergt een lange adem. Maar het kan wel – en met succes – zoals
blijkt in hoofdstuk 3 van dit rapport en in het afzonderlijke experimentenrapport. Hoofdstuk 3 bevat de belangrijkste uitkomsten van de experimentenevaluaties. Deel 2 van deze publicatie, met de experimentenevaluaties,
bevat een uitgebreide beschrijving en analyse per experiment.
Evaluatie krimpexperimenten / Deel 1: Algemene Evaluatie / Samenvatting
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Evaluatie krimpexperimenten zorg, onderwijs en
voorzieningen
In totaal bestaat het Interbestuurlijk Experimentenprogramma Bevolkingsdaling uit vierentwintig experimenten. Naast deze evaluatie zijn in opdracht van
het ministerie van BZK twaalf experimenten op het gebied van zorg, onderwijs, en voorzieningen geëvalueerd. Van deze evaluatie verschijnt in het voorjaar 2013 een afzonderlijke rapportage, opgesteld door Panteia. Dit
experimentenprogramma bevolkingsdaling – evaluatie van twaalf experimenten zorg, onderwijs en voorziening is uitgevoerd in opdracht van het
ministerie van BZK. De verwachte verschijningsdatum is mei 2013, de presentatie is tijdens de experimentenparade Krimp van BZK op 22 mei 2013.
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Platform31 heeft na 3½ jaar experimenteren een evaluatie laten uitvoeren
van veertien krimpexperimenten op het terrein van wonen, ruimte en voorzieningen. Het gaat om twaalf experimenten uit het Interbestuurlijke experimentenprogramma bevolkingsdaling van het Rijk en twee voormalig
SEV-experimenten (zie voor een overzicht van de belangrijkste kenmerken
van de experimenten bijlage 2 van deze publicatie).
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financiering en regelgeving moesten nieuwe paden worden bewandeld. Het
experimentprogramma bevolkingsdaling is bedoeld om lokale partijen te
ondersteunen bij het ontwikkelen en testen van nieuwe werkwijzen. Eventuele knelpunten in wet- en regelgeving worden in de experimenten onderzocht en waar mogelijk weggenomen.

Interbestuurlijk Actieprogramma en experimenten van Platform31
De evaluatie markeert een afronding van deze experimenteerperiode (voorjaar 2013). Met de evaluatie wil Platform31 succes- en faalfactoren identificeren en uitdragen, zodat de lessen uit de experimenten kunnen worden
gebruikt door derden. Met name de tweede generatie experimenten die Platform31 in het eerste halfjaar van 2013 werft, kan profiteren van de ervaringen.
De begeleiding van de krimpexperimenten is oorspronkelijk door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) ter hand genomen. Platform31 is
in 2012 opgericht en is ontstaan uit een fusie van de SEV, NIROV, KEI en NICIS.
In deze publicatie wordt de naam Platform31 gebruikt. In de periode voor
2012 wordt hiermee dus gedoeld op de voormalige SEV.

Twee delen
De evaluatie resulteerde in twee onderzoeksrapporten: het hoofdrapport en
het zogenoemde experimentenrapport. Het laatste bevat gedetailleerde
informatie over de evaluaties van de experimenten. Beide rapporten vormen
samen deze digitale, interactieve publicatie. Het hoofdrapport is deel 1 (Algemene evaluatie), het experimentenrapport is deel 2 (Experimentenevaluaties).

Aanleiding experimenten
Bevolkingsdaling was een jaar of vijf geleden een relatief nieuw beleidsvraagstuk in Nederland. Nieuwe ideeën en oplossingen waren nodig om de negatieve gevolgen van bevolkingsdaling tegen te gaan. In samenwerking,
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In het kader van het Interbestuurlijk Actieprogramma Bevolkingsdaling
konden lokale en regionale partijen uit de krimpregio’s begin 2010 voorstellen
voor experimenten indienen bij het ministerie van BZK. Daarbij was een
belangrijke drijfveer voor het ministerie om processen in die gebieden op
gang te brengen, om partijen te mobiliseren. De termijn waarop voorstellen
konden worden ingediend was relatief kort, waardoor de voorstellen beperkt
waren uitgewerkt. Er heeft nauwelijks selectie plaatsgevonden: vrijwel alle
voorstellen zijn als experiment in het krimpprogramma van het Rijk opgenomen.
Voorafgaand aan het krimpexperimentenprogramma van het Rijk is Platform31 eind 2008 gestart met een experimentenprogramma. Dit programma
bestond uit tien experimenten, waarvan de opzet was uitgewerkt in projectvoorstellen en experimentbeschrijvingen. Vijf van die experimenten zijn in
2010 ingediend bij en opgenomen in het Rijksexperimentenprogramma. Te
weten: Ganzedijk – gestart 2008, evaluatie in 2011; Bomenbuurt – gestart
begin 2009; Rotte kiezen Friesland – gestart in 2009; Vrieheide – gestart in
2009; Aanvalsplan krimp Holwerd – verkennende MKBA in 2009 uitgevoerd,
op basis daarvan is experiment Dongeradeel opgenomen in Rijksprogramma.
Sinds het voorjaar van 2010 begeleidt Platform31 alle Rijksexperimenten op
het terrein van wonen en de woonomgeving in opdracht van het ministerie
van BZK; het gaat om veertien van de vierentwintig Rijksexperimenten. In
2010 heeft Platform31 geprobeerd de ‘nieuwe Rijksexperimenten’ aan te
scherpen; hier was bij indiening immers maar beperkt tijd voor.
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Van deze veertien Rijksexperimenten is één experiment al geëvalueerd: het
Rijksexperiment Ganzedijk (zie Lessen uit Ganzedijk, Rigo) en is één experiment voortijdig beëindigd (Veendam). Deze evaluatie omvat desalniettemin
veertien experimenten: twaalf Rijksexperimenten en twee Platform31-experimenten. Dit zijn Platform31-experimenten die nooit als Rijksexperiment zijn
aangemeld omdat ze niet in de topkrimpregio’s lagen: Financieringsmodel
Bronckhorst en Krimpen in (leef)stijl. De overige niet Rijksexperimenten
maken geen deel uit van deze evaluatie, omdat ze tijdens de haalbaarheidsfase vroegtijdig zijn beëindigd of omdat het experimenten betrof waarin
alleen een verkennende studie plaatsvond, maar geen uitvoering (bijvoorbeeld studies naar krimp en de rol van financiers en naar de sociale gevolgen
van krimp).
Als gevolg van deze verschillen in voorgeschiedenis verschillen de context en
aanleiding van de veertien experimenten in deze evaluatie. Sommige experimenten waren rijp, andere groen. Dit heeft naar verwachting zijn weerslag op
de voortgang en resultaten van de experimenten en de uitkomsten van de
evaluaties.
De experimenten vonden plaats in verschillende krimp- en anticipeerregio’s,
zoals die door het Rijk worden onderscheiden (zie Krimp herkend en erkend in
hoofdstuk 2) en in Figuur 1 is te zien. De tabel op de volgende pagina bevat
een korte omschrijving van elk experiment en de status van het experiment
ten tijde van de evaluatie.
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Figuur 1: Overzicht van de krimpexperimenten in deze evaluatie
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Tabel 1: Overzicht van de krimpexperimenten in deze evaluatie
Experiment
Integrale aanpak Bomenbuurt (Winschoten)

Omschrijving
(Particuliere) woningverbetering: slopen of verbeteren woningen, beperkt bijbouwen van woningen.

Fase
Uitvoering

Toolkit particuliere voorraad Vrieheide (Heerlen)

(Particuliere) woningverbetering: in combinatie met verdunning, verbetering van openbare ruimte en
ondersteuning van gezinnen bij financiële problemen.

Uitvoering

Duurzame, beschermde dorpsgezichten
(Dongeradeel)

Subsidieregeling en Dorpsontwikkelingsmaatschappijen met bewoners die projectvoorstellen voor
woningverbetering beoordelen.

Uitvoering

Rotte kiezen (Dongeradeel)

(Particuliere) woningverbetering, ondersteund door samenwerking met gemeente, woningcorporaties en
dorpsbelangen.

Uitvoering

Aanpak verpaupering (Zeeuws-Vlaanderen)

Ontwikkelen en toepassen van een gezamenlijke effectieve handhavingspraktijk voor particuliere
woningverbetering.

Uitvoering

Samenvoegen woningen (Zeeuws-Vlaanderen)

Onderzoek naar de mate waarin het stimuleren van het samenvoegen van woningen een effectief instrument is in
de aanpak van krimp en in hoeverre gemeenten hier een rol in kunnen spelen.

Afgerond

Grensoverschrijdend wonen (ZeeuwsVlaanderen)

Onderzoek naar de potentie van de Zeeuws-Vlaamse woningvoorraad voor Vlamingen, en uitvoering geven aan het
vervolg.

Afgerond

Nieuwe open ruimten (Terneuzen)

Verbetering openbare ruimte: aan de hand van een inspiratieboek geven gemeente, corporatie en bewoners een
nieuwe invulling aan open plekken.

Voortijdig beëindigd

Digitaal dorpshuis (Dongeradeel)
Krimpen in (leef)stijl (Roermond)

Voorzieningen: inrichten van een fysiek gemeenschapscentrum en een interactief digitaal dienstennetwerk met
inzet van professionals en vrijwilligers.
Vraag- en aanbodstrategie voor tien complexen op basis van leefstijlen.
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Uitvoering
Uitvoering

Nieuwe planningsmethodiek (Eemsdelta)

Nieuwe regionale planningsmethodiek: methodisch kader voor concretisering van sectorale visies (zorg, scholing,
wonen, leefbaarheid, economie).

Uitvoering

Masterplan Voorzieningen (Zeeuws-Vlaanderen)

Nieuwe regionale planningsmethodiek: drie gemeenten stellen gezamenlijk een Masterplan Voorzieningen op met
scenario’s 2030 en quick wins.

Uitvoering

Terugtrekstrategieën corporaties (landelijk)
Financieringsmodel Bronckhorst (Bronckhorst)

Verkennen van de ervaringen met terugtrekken uit gebieden.
Ontwikkelen en toepassen van een methodiek voor inzicht in samenhang en consequenties van keuzes bij krimp.

Evaluatie krimpexperimenten / Deel 1: Algemene Evaluatie / 1. Inleiding

Studie afgerond
Afgerond

cover

inhoud

deel 1

deel 2

terug

Onderzoeksvragen van de evaluatie

Onderzoeksaanpak en -verantwoording

De hoofdvraag van het onderzoek, zoals geformuleerd door Platform31,
luidt:

Als gezegd, de evaluatie markeert de afronding van deze experimenteerperiode. Het doel van de evaluatie is om de succes- en faalfactoren te identificeren en uit te dragen, zodat de lessen uit de experimenten kunnen worden
gebruikt door derden en voor de volgende generatie experimenten. De evaluatie bestaat uit vier onderdelen.

Welke interventies hebben in de regionale context van de krimp- en
anticipeergebieden een bijdrage geleverd aan het behouden of
verbeteren van de leefbaarheid dan wel het voorkomen van negatieve
gevolgen van bevolkingsdaling, en welke algemene lessen kunnen
hieruit getrokken worden?
Binnen deze centrale vraagstelling komen in het onderzoek de volgende
aspecten aan de orde:
–– Volkshuisvestelijke aspecten: welke gevolgen hebben interventies in de
woningvoorraad en de woonomgeving?
–– Ruimtelijke aspecten: leiden de interventies tot een verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit?
–– Organisatorische aspecten: welke procesgang en samenwerkingsvormen
passen daarbij?
–– Financiële aspecten: welke partijen zijn betrokken bij de financiering van de
interventies en hoe verhouden kosten en baten zich tot elkaar?
–– Onvoorziene effecten: welke onvoorziene effecten zijn opgetreden?

In de eerste plaats is een schets gemaakt van de beleidscontext van de experimenten. Die beleidscontext is volop in beweging. De schets van de veranderende beleidscontext is van belang bij het duiden van de uitkomst en van de
experimentevaluaties.
In de tweede plaats zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de krimp- en anticipeerregio’s waar de experimenten plaatsvonden geanalyseerd. Het gaat dan
om relevante demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen op de woningmarkt, de bedrijven- en arbeidsmarkt en voorzieningen. Deze twee onderdelen hebben geresulteerd in hoofdstuk 2 van dit rapport en de eerste bijlage.
Het derde onderdeel vormt het hart van de evaluatie en bestaat uit de veertien experimentevaluaties. Voor deze uitgebreide experimentevaluaties is
gebruik gemaakt van een standaard evaluatiestructuur. In het afzonderlijke
Experimentenrapport zijn deze evaluaties gebundeld en wordt de evaluatiestructuur toegelicht.
Het vierde onderdeel is de synthese waarin de uitkomsten van de eerste drie
onderdelen bij elkaar worden gebracht. Deze synthese is gedaan door het
onderzoeksteam in overleg met Platform31, om zo de juiste overkoepelende
conclusies, lessen en aandachtspunten te kunnen formuleren. Op basis van
de synthese zijn de hoofdstukken 3 en 4 van dit rapport geschreven.
De stand van zaken met betrekking tot de experimenten betreft de situatie
eind 2012.
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Evaluatie Rijksexperimenten zorg, onderwijs en
voorzieningen
In totaal bestaat het Interbestuurlijk Experimentenprogramma Bevolkingsdaling uit vierentwintig experimenten: veertien op het gebied van wonen en
woonomgeving (waarvan er twaalf in dit rapport door RIGO/DSP ex post zijn
geëvalueerd) en twaalf op het gebied van zorg, onderwijs, en voorzieningen
die door Panteia ex post zijn geëvalueerd.
De doelen van beide evaluaties zijn gelijk en de werkwijzen zijn door de onderzoekers op elkaar afgestemd. Toch zijn er verschillen in de evaluaties. Omdat
de woonexperimenten vanaf 2010 zijn begeleid door Platform31 kon er ook
vooraf en tijdens het proces aandacht worden besteed aan doelen, interventies en verwachte effecten van deze experimenten. Deze begeleiding was er
niet bij de overige experimenten.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 schetst de context van de experimenten, zowel in beleid als in
feiten en ontwikkelingen (bijvoorbeeld in de bevolking, arbeidsmarkt, voorzieningen). In de bijlagen wordt hier uitgebreider per regio bij stilgestaan. Het
derde hoofdstuk geeft een overkoepelend beeld van de bevindingen uit de
evaluaties van de experimenten en geeft daarmee een antwoord op de
gestelde onderzoeksvragen. Hoofdstuk 4 tot slot vat de conclusies samen en
benoemt uitdagingen voor de komende periode zoals die uit de experimentevaluaties naar voren komen.
Het rapport bevat vier bijlagen: 1) de uitgebreide regio-analyses, 2) een overzicht van de bronnen voor de beleidsanalyse, 3) een uitgebreide tabel met de
kenmerken van de experimenten en 4) een overzicht van de samenstelling
van de begeleidingscommissie en evaluatieteam van Platform31.
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2. Ontwikkelingen en beleid
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Dit hoofdstuk schetst de ontwikkelingen in de beleidscontext ten aanzien van
krimp in de periode 2008-2012, als achtergrond voor de experimentevaluaties. De rode draad door deze ontwikkeling is de Interbestuurlijke Aanpak die
in 2009 is ingezet. De inhoud van dit hoofdstuk is gebaseerd op analyse van
landelijke en lokale/regionale beleidsdocumenten en statistisch materiaal.
Ook komen kort de ontwikkelingen in de krimp- en anticipeerregio’s aan bod
zoals die blijken uit een beknopte analyse van bevolkingsontwikkelingen en
gegevens over leefbaarheid, woningmarkt en arbeidsmarkt.
Zie bijlage 1 en voor een gedetailleerd overzicht kunt u de bijlage met de
analyses uit het originele rapport downloaden.

Krimp herkend en erkend
De bevolkingsgroei in Nederland remt af en over enkele decennia zal een
daling van de bevolking zichtbaar worden. Binnen Nederland zien we aanzienlijke verschillen tussen stad en platteland en tussen de randen van Nederland
en het middengebied. Er is een blijvende trek van platteland naar stad. Voornamelijk naar de Randstad, maar ook naar andere steden in Nederland. Denk
bijvoorbeeld aan jongeren die gaan studeren of op zoek zijn naar een baan.
Landelijke regio’s (als eerste aan de randen van Nederland) krijgen te maken
met dalende inwoneraantallen, een sterkere vergrijzing en een snellere
afname van de beroepsbevolking dan gemiddeld in Nederland, zo blijkt uit
prognoses. Door huishoudenverdunning daalt het aantal huishoudens in de
meeste regio’s nog niet of beperkt. Het Rijk onderscheidt topkrimpregio’s
(waar huishoudenskrimp al zichtbaar is) en anticipeerregio’s. Een krimpregio
volgens de definitie van het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling 2009
is een regio waar sprake is van een substantiële en structurele daling van het
aantal inwoners en huishoudens. In de anticipeergebieden is er in de periode
2010-2020 en/of de periode 2020-2040 sprake van bevolkingsdaling en/of
afname van het aantal huishoudens. Zie hoofdstuk 3 en de bijlagen voor een
analyse per regio.
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De gevolgen van krimp zijn divers. Navolgend schema (dat ten grondslag ligt
aan de landelijke Krimpmonitor/Demowijzer.nl die RIGO en Atlas voor
Gemeenten ontwikkelen) geeft een overzicht. Het meest duidelijk zijn de
afname van de vraag naar voorzieningen, ontspanning en zelfs leegstand op
de woningmarkt en een tekort aan arbeidskrachten. Deze ontwikkelingen
worden versterkt door de huidige economische crisis en door bezuinigingen.
Over de relatie tussen krimp en voorzieningen, en tussen krimp en werkgelegenheid verschillen de meningen. Hier spelen ook andere factoren een rol,
zoals schaalvergroting en digitalisering bij voorzieningen.
In de krimpregio’s vergrijst de bevolking sneller dan elders in Nederland. De
vraag naar zorg neemt toe terwijl het arbeidsaanbod snel afneemt door
dalende beroepsbevolking. Voor gedetailleerdere cijfers over de regio’s in
deze evaluatie verwijzen we naar de bijlage.
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Figuur 2: schematisch overzicht ontwikkelingen krimpgebieden, RIGO & Atlas voor Gemeenten
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Krimp biedt ook kansen, zo wordt in veel documenten benadrukt: het dwingt
partijen verouderde delen van woningaanbod, voorzieningencentra en bedrijventerreinen aan te pakken en versnelt kwaliteitsverbetering, zo luidt de
redenatie. De vraag is of dit in de huidige tijd van crisis en bezuinigingen nog
wel op gaat. Een euro kan immers maar een keer worden uitgegeven en
verdienmogelijkheden zijn verder afgenomen.

Van bestrijden naar begeleiden
De eerste bestuurlijke reacties van gemeenten en provincies op de komst van
krimp hadden vaak het karakter van bagatelliseren en bestrijden: ‘het zal hier
zo’n vaart niet lopen’ of ‘als we meer bouwen komen de inwoners vanzelf’. Zie
Hospers en Reverda, Krimp het nieuwe denken, 2012. Bestrijden via de
woningmarkt heeft betrekking op bouwen van meer woningen en op het
aanbieden van specifieke woonconcepten om nieuwe doelgroepen aan te
trekken. Dit gaat vaak gepaard met intensieve marketingcampagnes, gericht
op welgestelden en gepensioneerden uit de regio. Een voorbeeld daarvan is
Blauwe Stad in de gemeente Oldambt. Bestrijden via economie heeft te
maken met een sterke veronderstelde relatie tussen wonen en bedrijvigheid
(werken volgt wonen) waarbij hoog opgeleide arbeidskrachten worden
geworven via aantrekkelijke woonmilieus in de hoop dat bedrijven volgen.
Inmiddels is wel duidelijk dat deze strategie niet of nauwelijks werkt.
Inmiddels is wel aangetoond dat bestrijden geen zin heeft. Sterker nog, dat dit
de negatieve effecten van krimp versterkt (Planbureau voor de Leefomgeving, Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in Nederland,
2010). De lokale beleidspraktijk is weerbarstig. De oriëntatie op groei is hardnekkig en het instrumentarium niet zo maar aangepast (bestemmingsplannen, bouwplannen enzovoort). Daarnaast zijn coördinatieproblemen en
financieringsvraagstukken hobbels voor een daadwerkelijke omslag. Ook
vrezen bestuurders voor een vicieuze cirkel door krimp te erkennen. De afgelopen jaren is de aandacht zeker in de krimpregio’s verschoven van het
bestrijden van krimp naar het aanpakken van de negatieve gevolgen van
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krimp (ook wel begeleiden van krimp genoemd). In de anticipeerregio’s ligt
dat nog anders. Ook bij de analyse van de experimenten wordt duidelijk dat
krimp nog niet overal wordt erkend.
In de krimpregio’s zijn diverse begeleiding-strategieën ontwikkeld. Deze
hebben in eerste instantie vooral betrekking op de woningvoorraad. Steeds
meer ook op het vlak van voorzieningen, bedrijvigheid en arbeidsmarkt. Het
gaat dan over het schrappen van nieuwbouwplannen en/of het onttrekken
van woningen via sloop, en over kwaliteitsverbetering. Bij voorzieningen gaat
het om het sluiten van scholen of zwembaden, of het saneren van bedrijventerreinen. Duidelijk is dat het om pijnlijke keuzen gaat en kostbare ingrepen.
Samenwerking is absoluut noodzakelijk. In eerste instantie tussen gemeenten
in een regio, direct daarna ook met (maatschappelijke) partners (corporaties,
ontwikkelaars, zorg- en onderwijsinstellingen) en met bewoners.

Beleidscontext en inzet Rijk
Speelveld
Het Rijk, VNG en IPO hebben de krachten gebundeld in het Interbestuurlijk
Actieplan Bevolkingsdaling (2009). Het actieplan is gericht op het leefbaar
houden van krimp- en anticipeerregio’s. Daarin geven ze aan dat de
gemeenten daarbij aan zet zijn en samenwerking met elkaar (in regionaal
verband) en met (maatschappelijke) organisaties aan moeten gaan. De rol van
Rijk, VNG en IPO is vooral faciliterend en gericht op het stimuleren van vitale
coalities, op het wegnemen van belemmeringen en het aanboren van
bestuurskracht. Bij het Rijk gaat het om agenderen en stimuleren van visie- en
planvorming, kennisontwikkeling en –uitwisseling, en om het nagaan of rijksregelgeving, bekostigingssystemen en instrumenten voldoende rekening
houden met bevolkingskrimp. Provincies hebben de verantwoordelijkheid en
bevoegdheid om erop toe te zien dat in beleids- en planvorming voldoende
rekening wordt gehouden met de demografische ontwikkelingen. Bewoners
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zijn in beginsel beperkt in beeld, maar komen steeds meer in het centrum van
de belangstelling te staan, zo blijkt uit de beleidsstukken. Met de decentralisatie en de bezuinigingen komt meer nadruk te liggen op de eigen kracht van
bewoners en van gemeenschappen.

Samenwerking stimuleren
De regionale aanpak in het actieprogramma is erop gericht de negatieve
effecten van demografische veranderingen op de leefbaarheid te voorkomen.
De aanpak kent drie pijlers, die we ook kennen uit de stedelijke vernieuwing:
–– Wonen en ruimte: herstructurering van de woningvoorraad en de aanpassing van de ruimtelijke ordening aan de gevolgen van bevolkingsdaling en
veranderende bevolkingssamenstelling.
–– Voorzieningen: aanpassen van voorzieningen aan dalende bevolkingsaantallen en veranderende bevolkingssamenstelling.
–– Economische vitaliteit & een goed werkende arbeidsmarkt.
Het rijk kan desgewenst partijen in de regio - provincie, gemeenten, (maatschappelijke) partners - helpen bij het opstellen van een startdocument,
waarin de mismatches als gevolg van demografische ontwikkelingen in beeld
worden gebracht. Dit draagt bij aan de gewenste samenwerking en daarmee
ook aan het ontwikkelen van een visie en aanpak op regionaal niveau. Veel
regio’s combineren dit met een dialoogtafel, waar analyse, visie of ervaringen
besproken worden en de samenwerking wordt gefaciliteerd. De functie en
invulling van startdocument en dialoogtafel verschilt sterk per gebied,
samenhangend met de stand van het debat ter plekke. In 2012 heeft het Rijk
convenanten gesloten met drie krimpprovincies (Limburg, Zeeland en
Groningen), waarin de rol en inzet van het Rijk nader wordt omschreven (zie
ook volgende paragraaf). Bovendien steunt het Rijk het PlattelandsParlement
en de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen. Deze organisaties zijn bedoeld
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om de kennis en kracht van burgers te versterken.
Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is ruimtelijke beleid
verder gedecentraliseerd. Investeringsafspraken tussen Rijk, provincie en
gemeenten worden vastgelegd in Gebiedsagenda’s van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hierin speelt de bevolkingsontwikkeling en de aanpak van de effecten ervan, een belangrijke rol.

Kennisontwikkeling en kennisuitwisseling
Het Rijk ondersteunt actief de ontwikkeling en uitwisseling van kennis.
Daarmee wordt tegelijkertijd de bewustwording gestimuleerd. Het gaat om
een groot aantal verschillende initiatieven. Enkele voorbeelden ervan:
–– Door het ministerie van BZK, de krimpprovincies en de regionale kennisinstituten is het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) opgericht,
organisatorisch ondergebracht bij Platform31. Kerndoel van het KDT is om
kennis over bevolkingsdaling op landelijk niveau te ontsluiten, door te
ontwikkelen en breed toegankelijk te maken. Een belangrijk element
daarin is de website www.vanmeernaarbeter.nl.
–– Door het Ministerie van BZK is de Juridische Expertpool Planschade (JEP)
opgericht. De JEP biedt specialistisch juridisch advies aan gemeenten,
regio’s of provincies in krimp- en anticipeerregio’s die te maken hebben
met planschadeclaims bij het intrekken van bouwtitels of die het risico op
een planschadeclaim willen verkleinen, maar binnen de eigen organisatie
de specifieke expertise missen.
–– Het ministerie van EZ heeft een kennisagenda EZ en bevolkingsdaling laten
opstellen. Daarmee wordt onderzocht wat de gevolgen van krimp zijn voor
landschap, natuur, recreatie enzovoort, en voor sociale en economische
vraagstukken. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het belang van
burgerparticipatie en burgerinitiatieven.
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–– Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB): thematische werkgroepen waar
deskundigheden worden gebundeld.
–– Kennis wordt ook gegenereerd en uitgewisseld via het Interbestuurlijk
Experimentenprogramma bevolkingsdaling. Momenteel zijn er vierentwintig experimenten in krimp- en anticipeerregio’s. Naast de experimenten, die in voorliggende evaluatie zijn betrokken, zijn er ook
experimenten van SZW (arbeidsmarkt) en EZ (openbare ruimte). Deze
worden geëvalueerd in de afzonderlijke rapportage van Panteia. Ook op het
terrein van het onderwijs is er een wetsvoorstel voor experimenteerruimte
ingediend om methoden te ontwikkelen hoe om te gaan met teruglopende
leerlingaantallen in BO en VO. Het ministerie van VWS ondersteunt drie
experimenten op het gebied van zorg.
–– Informatie over de ontwikkelingen wordt zichtbaar gemaakt via de Leefbaarometer en Demowijzer.nl.
–– Het ministerie van BZK heeft een MKBA Wonen laten ontwikkelen (uitgevoerd in Eemsdelta en Parkstad) en laat nu een MKBA wonen en voorzieningen ontwikkelen. Zeeuws-Vlaanderen is daarvoor pilotgebied.
–– Er is een Atlas van Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking
(Achterhoek). Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zijn de volgende die
uitkomen.

Financiering
Het Rijk heeft in 2010 eenmalig 31 miljoen euro ter beschikking gesteld voor
de herstructureringsopgaven in Parkstad, Eemsdelta en Sluis. Dit gebeurde
onder voorwaarde van cofinanciering door gemeenten en provincie. Het Rijk
stelt verder geen extra geld beschikbaar voor de aanpak van bevolkingsdaling,
het Rijk heeft een faciliterende rol. Wel is er een tijdelijke krimpmaatstaf in het
gemeentefonds opgenomen (tot en met 2015) en is er in het provinciefonds
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een maatstaf voor groei en krimp aangebracht. Na een evaluatie in 2015
wordt bezien of de tijdelijke maatstaf krimp gecontinueerd dient te worden.
Ook komt het Rijk met een Handboek subsidies (inclusief een Europese paragraaf).

Verandering van regelgeving
Het ministerie van BZK heeft een onderzoek laten uitvoeren naar belemmeringen in wet- en regelgeving op het gebied van wonen door Companen en
VD2 Advies. De rapportage heet Tussen droom en daad, regelknelpunten
woonbeleid krimpgebieden.
Er zijn volgens het ministerie geen grote belemmeringen gevonden op de
woningmarkt; de regels bieden meer ruimte dan tot nu toe wordt benut. Het
ministerie biedt kennis en faciliteiten om die ruimte te benutten. Het gaat dan
om het terugbrengen van de overmaat aan plancapaciteit, herstructurering
van het corporatiebezit en verminderen van het aantal particuliere woningen.
Het ministerie wijst ook op enkele algemene regels die bijdragen aan het
oplossen van problemen in krimpgebieden als het verlagen van de overdrachtsbelasting (draagt bij aan opkoop van particuliere woningen door
bijvoorbeeld corporaties) en de nieuwe hypotheekregels waar moet worden
afgelost (waarmee risico’s op restschuld worden verkleind).
In opdracht van het ministerie van I&M is de Omgevingswet in 2011 getoetst
op krimpbestendigheid door Regioplan & Holland van Gijzen (‘Op weg naar
een krimpbestendige omgevingswet ’, 2011). De Omgevingswet integreert
relevante wetten voor de ruimtelijke inrichting en vergroot waar mogelijk
afwegingsruimte op lokaal niveau. Dit biedt ruimte om af te wijken van regels
(met name via de Crisis- en herstelwet die uiteindelijk opgaat in de nieuwe
omgevingswet).
Volgens provincies en VNG gaat de inzet van het Rijk niet ver genoeg. De
provincies plaatsen in een gezamenlijke brief (2011) kanttekeningen bij de
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Interbestuurlijke Voortgangsrapportage bevolkingsdaling. Ze vinden dat de
urgentie van krimp onvoldoende uit de verf komt, dat te weinig aandacht is
voor het aanpassen van financiële regelingen (slim financieren) en van wet- en
regelgeving. Ook betreuren ze het dat een rijksvisie op het wegtrekken van
rijksdiensten uit krimpgebieden ontbreekt. “Het Rijk zou meer ambitie mogen
tonen”. Ze pleiten voor een Krimp-experimenteerartikel waarmee onorthodoxe maatregelen mogelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld voor de aanpak van
de particuliere woningvoorraad. De provincies hebben concrete knelpunten
en suggesties benoemd. Het gaat om wegnemen van eventuele belemmeringen en stimuleren van mogelijke aanpak via ruimte in regels. Bijvoorbeeld:

–– Een kritische blik op de (financiële) positie van woningcorporaties: hoe om
te gaan met bepalingen ten aanzien van heffingen, de inkomensgrens voor
sociale huurwoningen en de aangekondigde verkoopplicht. Met name in
krimpgebieden leidt dit tot knelpunten in de realisatie van ambities. Rol van
het Rijk in het (blijven) betrekken van corporaties bij de aanpak in krimpgebieden.

–– Onderwijs: bijvoorbeeld opheffingsnorm, kleinescholentoeslag, fusietoets,
bekostiging, eis vier profielen voor voortgezet onderwijs.

–– Handvatten om creatief om te gaan met de wettelijke bepalingen omtrent
onteigening en/of het oprekken van de Wet voorkeursrecht gemeenten,
handvatten om ‘ruilverkaveling’ te stimuleren of af te dwingen (laten
aanwijzen huurwoning voor eigenaren van slechte particuliere woningen).

–– Wonen: bijvoorbeeld reductie planvoorraad, vereveningsartikel BBSH,
aanpak particuliere voorraad.
–– Grensoverschrijdende samenwerking (verschillen in wet- en regelgeving
aan de grens, bijvoorbeeld knelpunten voor grensarbeiders en openbaar
vervoer).
Ook de VNG is van mening dat het Rijk meer kan doen om de krimpaanpak te
versterken (Reactie op de Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Actieplan
Bevolkingsdaling Rijk-IPO-VNG, 21 mei 2012), en doet enkele concrete
suggesties:
–– Inzet van financiële middelen, temeer omdat een forse bijdrage van derden
wordt verlangd. Een aspect hiervan is de inzet om middelen uit Europese
structuurfondsen te verkrijgen. Maar ook de wens te komen tot een landelijk transitie- en sloopfonds voor krimp en herstructurering.
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–– Mogelijk maken van een bouwstop in krimpgebieden (versterken rol van de
lokale overheid op dit punt in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
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Context per provincie en regio
In de bijlagen bij dit hoofdrapport is de context van de experimenten
geschetst: de ontwikkelingen in de regio’s (bevolking, woningmarkt, leefbaarheid) en de beleidscontext (de stand van de beleidsontwikkeling (de hoofddocumenten) en samenwerking in de provincies en regio’s). Die context kan van
invloed zijn op het verloop van de experimenten. In dit onderdeel staan puntsgewijs de belangrijkste onderdelen van die context. Voor een volledig overzicht zie de bijlage.

Beleidscontext
Voor alle provincies en regio’s geldt dat in de afgelopen periode de aandacht
voor krimp behoorlijk is toegenomen. Dit blijkt uit de diverse provinciale en
regionale beleidsstukken.
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Het is niet slecht gesteld met de leefbaarheid in krimpregio’s. Gemiddeld ligt
de leefbaarheid in anticipeergebieden boven het Nederlandse gemiddelde.
Ook in de krimpregio’s is dat het geval, zij het in mindere mate. We hebben het
dan over de gemiddelde score. Per gebied kan deze score sterk uiteen lopen.
De regio Parkstad Limburg wijkt af van de leefbaarheidsscores in andere
krimp- en anticipeerregio’s: de regio scoort lager. Dit komt onder meer door
de stedelijke omgeving met relatief veel overlast en door de hoge werkloosheid.
De algemene dip in de leefbaarheidsscores in 2006 is het gevolg van
macro-economische ontwikkeling (slechtere economische vooruitzichten in
die periode).

Het blijft niet bij beleidsstukken alleen. In vrijwel alle regio’s worden via werken uitvoeringsprogramma’s concrete projecten uitgevoerd of gestart. Hierbij
kan het gaan om experimenten, maar vaak ook om (boven)regionale afstemming, verduurzaming van de voorraad, terugbrengen van plancapaciteit
(woningbouw en bedrijventerreinen), aanpak van particuliere woningen en
slimmere financieringsconstructies.

Bevolking, woningmarkt, leefbaarheid
De analyse van de bevolkingsontwikkeling tussen 2005 en 2012 bevestigt de
keuze van de beleidsmatige indeling: in de krimpregio’s is het aantal inwoners
gedaald, waar landelijk het aantal inwoners groeit en in de anticipeerregio’s
gemiddeld het aantal inwoners nog heel beperkt groeit. Het aantal huishoudens is ook in de krimpregio’s nog toegenomen, zij het fors minder dan landelijk gemiddeld. Het aantal huishoudens in anticipeerregio’s groeit, maar
minder dan landelijk gemiddeld. Er zijn wel grote verschillen tussen de krimpen anticipeerregio’s te zien.
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De koopmarkt in de krimp- en anticipeerregio’s is kwetsbaar gezien de transactieprijzen. Deze liggen onder het gemiddelde in Nederland. Vooral in de
krimpgebieden is het verschil fors. In de ontwikkeling van het aantal transacties zijn de verschillen verwaarloosbaar.
In vergelijking met andere regio’s zijn de afgelopen jaren in Oost-Groningen
en Parkstad Limburg veel woningen aan de voorraad onttrokken.
Wat betreft de arbeidsmarkt blijven vooral de krimpregio’s achter bij de landelijke ontwikkeling: dat is zichtbaar aan het aantal banen en de ontwikkeling
van de werkloosheid. Het gemiddeld inkomen ligt in de krimpregio’s beneden
het landelijk gemiddelde.
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3. Terugblik krimpexperimenten
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Dit hoofdstuk vat de evaluaties samen aan de hand van opvallende overeenkomsten dan wel verschillen tussen de experimenten.
In de tekst is een aantal voorbeelden opgenomen als illustratie van de bevindingen. Meer informatie in de vorm van een evaluatie per experiment staat in
Deel 2 van deze publicatie.

De experimenten
In het kader van deze evaluatie zijn veertien experimenten geëvalueerd, die
liepen in de periode 2009-2012. De experimenten hebben in opzet een looptijd van circa drie jaar. De experimenteerperiode bleek in de praktijk in veel
gevallen echter te kort. Veel experimenten bevinden zich gedurende de
evaluatie nog in de uitvoeringsfase. De experimenten zijn zeer divers qua
onderwerp, doelstelling en aanpak. Bij sommige ligt het zwaartepunt op
wonen, bij andere juist op voorzieningen, openbare ruimte of de integrale
aanpak. Enkele experimenten gaan juist over het proces: bewonersparticipatie of een nieuwe werkwijze. Negen van de veertien experimenten
bevinden zich momenteel in de uitvoerende fase, vier zijn er afgerond en één
experiment is voortijdig beëindigd. De geografische ligging van de experimenten staat op de kaart in hoofdstuk 1.
De experimenten zijn gericht op het bijdragen aan het begeleiden van krimp
in krimpregio’s en anticipeerregio’s. In de startnotitie van Platform31 (2009)
zijn de experimenten ingedeeld in drie typen:
–– Een aantal van de experimenten is door Platform31 geselecteerd om een
concrete bijdrage te kunnen leveren aan het instrumentarium/methodieken om krimp te begeleiden, zoals: Toolkit particuliere voorraad
Vrieheide (Heerlen), Rotte kiezen (Dongeradeel), Aanpak verpaupering
(Zeeuws-Vlaanderen), Nieuwe planningsmethodiek (Eemsdelta) en
Financieringsmodel (Bronckhorst).
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–– Andere experimenten zijn gericht op analyse en onderzoek, zoals:
Samenvoegen woningen (Zeeuws-Vlaanderen), Grensoverschrijdend
wonen (Zeeuws-Vlaanderen) en Terugtrekstrategieën corporaties
(landelijk).
–– Als derde is er een categorie met verschillende experimentele elementen
in de uitvoering, getypeerd als proeftuinen. Voorbeelden zijn: Integrale
aanpak Bomenbuurt, Beschermde Dorpsgezichten (Dongeradeel), Masterplan voorzieningen (Zeeuws-Vlaanderen).
In de praktijk blijkt het onderscheid tussen de categorieën experimenten niet
erg hard. Zo heeft het project Nieuwe Planningsmethodiek in de Eemsdelta
bijvoorbeeld qua uitvoering eerder het karakter van een proeftuin gekregen,
dan van het ontwikkelen van een methodiek.

Aanpak: doelen en interventies
De experimenten kennen een grote diversiteit in de aanpak. De doelen en
interventies zijn in deze paragraaf samengevat en betreffen inhoud en proces.
In bijlage 2 is een volledig overzicht opgenomen van de doelen en interventies per experiment.

Doelen
Uit de analyse van de doelen van de veertien krimpexperimenten komen twee
categorieën doelen naar voren:
–– Het krimpproof maken van een dorp, wijk of buurt door het verbeteren
van de leefbaarheid via de weg van een aantrekkelijke (en uitgedunde)
woningvoorraad. Daarmee wordt bereikt: een betere marktpositie van de
woningen (voorkomen van leegstand en stimuleren van waardebehoud) en
minder problemen voor particulieren (restschuld, verkoopbaarheid).
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–– Het ontwikkelen van een bruikbare strategie of werkwijze om de
effecten van krimp te begeleiden, gericht op voorzieningen, de particuliere voorraad, de stad als geheel of de corporatievoorraad. Of het
verwerven van kennis om dit op een goede manier te doen. Als er al een
aanpak ligt, gaat het om het toepassen van of ervaring opdoen met een
dergelijke aanpak, strategie of beleid.
Deze indeling is in de loop van de experimenteerperiode ontstaan en doelen
zijn veelal lokaal/ regionaal geformuleerd door de initiator van het project. De
experimenten zijn duidelijk ingebed in de lokale praktijk; dat was een belangrijke voorwaarde vanuit het Rijk. Doelen van het experiment zelf en lokale
doelen lopen hierdoor sterk door elkaar.
Bij de meeste experimenten is geen sprake van SMART-doelstellingen. Dit is
niet heel verwonderlijk: het gaat om experimenteren en pionieren. In dergelijke trajecten moet ruimte zijn voor gaandeweg ontwikkelen en uitdenken.
Focus op harde doelen kan dat juist beperken. Doelen van het Rijk/Platform31 met de experimenten kunnen overigens verschillen van de doelstellingen lokaal, of gaandeweg veranderen. Vaak is dit impliciet gebleven.
Bovendien lag de focus in de praktijk vaak op het proces: bewustwording van
de krimpproblematiek, draagvlak voor de probleemanalyse en de aanpak, in
plaats van de uitvoering. Mogelijk dat procesdoelen daar beter hadden gepast.

Interventies
Net als bij de doelen onderscheiden we in de evaluatie interventies van de
experimenten óf direct gericht op het krimpproof maken -ofwel de fysieke
verbetering van de leefomgeving-, óf gericht op het ontwikkelen van een
bruikbare strategie of werkwijze. Net als bij de doelen is deze indeling achteraf
gemaakt.
Aan de fysieke verbetering van de leefomgeving wordt op verschillende
manieren gewerkt. Bijvoorbeeld door verdunning en verbetering van de
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woningvoorraad door corporaties, gemeente en particulieren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Samenvoegen woningen of de Aanpak verpaupering. De
aanpak van de woningvoorraad is soms ook ingebed in een integrale aanpak
van een wijk of dorp. Dat wil zeggen dat de aanpak zich ook richt op verbetering van de sociale huurvoorraad, de openbare ruimte en de positie van bewoners. Enerzijds omdat de problematiek breder is dan alleen de particuliere
voorraad, anderzijds omdat de kansen zich ook op die andere terreinen voordoen. Dat zien we bij de wijkaanpak van de Bomenbuurt, Vrieheide en Dongeradeel. Verbetering van de openbare ruimte maakt ook vaak onderdeel uit
van de integrale aanpak maar is in het experiment Nieuwe open ruimten in
Sas van Gent juist het vertrekpunt: herbestemming van open ruimten ten
gevolge van sloop en leegstand. Tot slot is ook financiële ondersteuning van
particuliere eigenaren voor verbetering van woningen, met subsidie (Dongeradeel) of een lening (Bomenbuurt) één van de gekozen werkwijzen. Of een
sloop/opkoopfonds in het kader van verdunning (Vrieheide op termijn).
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Andere interventies zijn gericht op het ontwikkelen van een bruikbare strategie of werkwijze. Zoals een procesaanpak ontwikkelen voor het maken
van keuzes. Dat is op verschillende manieren gedaan. Door de effecten van
concrete keuzen in beeld te brengen zoals bij het financieringsmodel van
Bronckhorst, door gezamenlijk een afwegingskader voor keuzen te ontwikkelen, zoals bij Eemsdelta, of door het schetsen van verschillende scenario’s
voor het begeleiden van krimp, zoals bij het Masterplan voorzieningen in
Zeeuws-Vlaanderen. Of het ontwikkelen van een standaard werkwijzen voor
gemeenten, of ervaring daarmee opdoen. Dat laatste geldt voor de handhavingsaanpak Rotte Kiezen in Dongeradeel (De aanpak was er al maar was nog
niet in de praktijk gebruikt en Aanpak Verpaupering (Zeeuws-Vlaanderen).
Het doen van onderzoek om een aan krimp gerelateerd vraagstuk beter in
beeld te krijgen, is toegepast bij de experimenten Samenvoegen woningen
(Zeeuws-Vlaanderen), Grensoverschrijdend wonen (Zeeuws-Vlaanderen) en
Terugtrekstrategieën (landelijk).
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Resultaten en effecten
Anders dan bij de start van de experimenten in
2009 voorzien, bevinden veel experimenten zich
eind 2012 net in de uitvoeringsfase. Het oogsten
van concrete resultaten moet daar dus nog
plaatsvinden. De verwachting vooraf door Platform31 was dat er meer zou kunnen worden gerealiseerd. De praktijk van uitvoering is blijkbaar
weerbarstiger. Toch zijn er al veel resultaten te
noemen en zijn er effecten aan te wijzen, zoals in
het experimentenrapport duidelijk blijkt. Hoofdstuk 4 gaat in op de opbrengst van het experimentenprogramma in zijn geheel.

Resultaten
In nevenstaande tabel staan de tastbare resultaten van de experimenten tot nu toe (eind 2012)
opgesomd.
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Tabel 1: Resultaten van de experimenten
Experiment

Resultaten

Integrale aanpak Bomenbuurt
(Winschoten)

De huurwoningen zijn aangepakt (onderhoud en verbetering). Twee woningen zijn
aangekocht. Woningverbetering particuliere voorraad in uitvoering.

Toolkit particuliere voorraad
Vrieheide (Heerlen)

Keukentafelgesprekken met circa honderd bewoners. Opknappen van openbare
ruimte. Drie woningen van de veiling gehouden.

Duurzame, beschermde
dorpsgezichten (Dongeradeel)

Vier dorpsontwikkelingsmaatschappijen en subsidieregeling (nog geen woningen
verbeterd).

Rotte kiezen
(Dongeradeel)

Handhavingsaanpak is vastgesteld.
Drie woningeigenaren aangeschreven.

Aanpak verpaupering
(Zeeuws-Vlaanderen)

Regionale handhavingsaanpak met inventarisatie van verpauperde woningen. Zo’n
dertig eigenaren aangeschreven.

Samenvoegen woningen
(Zeeuws-Vlaanderen)

Onderzoek uitgevoerd.
Beperkt aantal woningen samengevoegd (aantal onbekend).

Grensoverschrijdend wonen
(Zeeuws-Vlaanderen)

Onderzoek uitgevoerd.
In 2012 zijn ruim vijfhonderd Vlamingen naar Zeeuws-Vlaanderen verhuisd.

Nieuwe open ruimten
(Terneuzen)

Inspiratieboek Ontwerpen aan overmaat.
Experiment voortijdig beëindigd.

Digitaal dorpshuis
(Dongeradeel)

Digitaal en fysiek dorpshuis geopend.

Krimpen in (leef)stijl
(Roermond)

Drie van de tien complexen verbeterd aan de hand van exploitatiestrategie.

Nieuwe planningsmethodiek
(Eemsdelta)

Eemsdeltaladder, publicatie met omschrijving methodiek.

Masterplan Voorzieningen
(Zeeuws-Vlaanderen)

Masterplan met scenario’s.

Terugtrekstrategieën corporaties
(landelijk)

Onderzoeksrapport.

Financieringsmodel Bronckhorst
(Bronckhorst)

Financieringsmodel + toegepast in de praktijk. Heeft geleid tot bestuurlijke keuzes
die rekening houden met krimp.
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Bij het koppelen van de resultaten aan de interventies, zoals hiervoor
benoemd, valt het volgende op.

Aanpak van (particuliere) woningvoorraad:
verdunning of verbetering
In de onderzochte experimenten wordt in de particuliere voorraad beperkt
verdund. Op een aantal plekken is hier wel mee geëxperimenteerd, omdat het
als potentieel succesvolle aanpak werd gezien. Financiële haalbaarheid staat
het realiseren van verdunning echter in de weg door gebrek aan middelen bij
bewoners, gemeente en/ of corporatie. In de Bomenbuurt worden enkele
woningen opgekocht om te worden gesloopt, maar veel minder dan vooraf
gedacht. In Vrieheide (Heerlen) is verdunning op de achtergrond geraakt en
verbetering belangrijker geworden. Meer winst is behaald in verbetering van
particuliere woningen, onder meer met een verbetersubsidie.
Het verbeterfonds in de Bomenbuurt bijvoorbeeld geeft naar verwachting
een impuls aan de verbetering: deels omdat mensen nu financieel ruimte
hebben om te verbeteren, deels als vliegwiel waardoor anderen zelf verbetering oppakken. De praktijk moet nog uitwijzen of deze verwachting waarheid
wordt.

Integrale aanpak: bottom-up is de voorwaarde
Een integrale aanpak wil zeggen dat de aanpak zich ook richt op verbetering
van verschillende terreinen in onderlinge samenhang, zoals de sociale huurvoorraad, de koopvoorraad, de openbare ruimte, de positie van bewoners en/
of het voorzieningenaanbod. De combinatie van investeringen loont: het lokt
investeringen uit (het wekt vertrouwen want ook anderen durven te investeren) en boort potentie bij huishoudens aan. Voor de integrale aanpak is een
bottom-upwerkwijze een voorwaarde. Bewustwording bij de bewoners, en in
het bijzonder de particuliere eigenaren, moet namelijk vaak nog ontstaan. Het
gaat dan om bewustwording van de urgentie om tot actie over te gaan. Dit is
procesmatig een lastig vraagstuk, waar wel waardevolle ervaring mee is opgedaan onder andere in de Bomenbuurt.
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Alternatieve financiële ondersteuning:
wel plannen maar weinig uitvoering
Experimenteren met een opkoop- of sloopfonds met middelen van de
provincie heeft men zich in de Bomenbuurt wel voorgenomen maar is niet
gebeurd. In Vrieheide zal dat mogelijk gebeuren bij de verdere uitvoering. In
het experimenteren met ondersteuning van woningeigenaren bij verbetering
is meer bereikt: bij Rotte kiezen (Noordoost-Friesland) en Aanpak verpaupering (Zeeuws-Vlaanderen) is (beperkt) geld beschikbaar voor particulieren om
hun pand op te knappen. Daarnaast is er het fonds voor woningverbetering in
de Bomenbuurt en de subsidieregeling voor de Dorpsontwikkelingsmaatschappijen in Dongeradeel. Deze laatste subsidieregeling maakt onderdeel uit
van een organisatie en een aanpak waarbij nadrukkelijk bewoners betrokken
zijn. Dat maakt dat deze ondersteuning verankerd wordt en geen solitair
instrument blijft.

Nieuwe (regionale) samenwerkingsvormen
Regionale samenwerking loont, maar kost veel tijd. In een aantal gevallen is de
provincie de aanjagende factor geweest, zoals bij de experimenten in
Zeeuws-Vlaanderen en in Groningen. De uitvoering ligt in de praktijk bij de
deelnemende gemeenten, waarbij de provincie zich wat meer op de achtergrond houdt. In een aantal experimenten is dit minder functioneel -, gezien
het bovenlokale karakter van de projecten – een regisserende rol van de
provincie had mogelijk vertraging kunnen voorkomen. De Aanpak verpaupering (Noordoost-Friesland) heeft geïllustreerd dat regionale samenwerking
kan bijdragen aan bewustwording en het draagvlak voor een manier van
werken. Samenwerking vraagt geduld, of beter: tijd. Bij Vrieheide (Limburg)
bijvoorbeeld zijn nieuwe, lokale samenwerkingsverbanden met banken
ontstaan uit de integrale aanpak. Die samenwerking ontstaat omdat het
belang duidelijk is, voor nu of de lange termijn. Belangrijk is dan dat die
samenwerking niet vrijblijvend is en verantwoordelijkheid met zich
meebrengt, in de vorm van investeringen, expertise en capaciteit.
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Keuze-instrumenten als hulpmiddel
Het proces van begeleiden van krimp en daarbij het flexibel toepassen van het
huidige (ruimtelijk) instrumentarium blijkt volgens betrokkenen belangrijker
dan aanpassingen in wet- en regelgeving om plannen kunnen realiseren. De
experimenten hebben drie keuze-instrumenten opgeleverd:
–– de Eemsdeltaladder, afwegingskader voor voorzieningenstructuur,
–– het Masterplan voorzieningen,
–– het Financieringsmodel Bronckhorst.
In Bronckhorst bijvoorbeeld is een belangrijke stap gezet door het ontwikkelen van een model dat de financiële consequenties van keuzen visualiseert.
Dit model kan ook in andere gebieden van grote waarde zijn. Bijvoorbeeld in
Eemsdelta en Zeeuws-Vlaanderen als mogelijke volgende stap in het proces.

Succesvolle nieuwe werkwijzen
Bij het ontwikkelen van standaard werkwijzen voor gemeenten is veel werk
verzet en met succes. De randvoorwaarden zijn verbeterd, zoals bij Aanpak
Verpaupering: dit komt niet alleen tot uitdrukking in regels en werkwijzen,
maar de indruk is dat er ook een cultuurverandering teweeg is gebracht in de
richting van meedenken met particulieren over wat wel kan. Het Digitaal
dorpshuis is een ander aansprekend voorbeeld voor een nieuwe werkwijze: de
combinatie van een digitaal dorpsplein én een fysiek buurthuis waar bewoners en marktpartijen aan hebben gewerkt, is veelbelovend.

Effecten
Beperkt inzicht in leefbaarheidseffecten
De meeste experimenten richten zich op het verbeteren van de leefbaarheid
en/ of ruimtelijke kwaliteit. Veel experimenten zijn nog niet zo ver als gehoopt
(interventies zijn nog niet gepleegd of nog niet afgerond) waardoor het ook te
vroeg is om substantiële effecten te kunnen meten. Daarnaast blijft in de
meeste experimenten het meten en evalueren onderbelicht. Slechts in een
enkel geval is er expliciet aandacht voor meten van de effecten, zoals bij het
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project Digitaal Dorpshuis in Burum. Het is daarom moeilijk uitspraken te
doen over het tegengaan van verloedering of het verbeteren van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Bij een volgende experimenteerronde is het
nodig om in de voorbereidingsfase meer aandacht te besteden aan het
duiden van de effecten (en de veronderstelde relatie tussen interventies en
effecten) en vervolgens aan het meten ervan.

Vruchtbare bodem voor het begeleiden van krimp
Voorgaande betekent niet dat de experimenten niet zinvol zijn geweest. Er
zijn nieuwe kennis, aanpakken en werkwijzen ontwikkeld en het belang van
het begeleiden van krimp staat beter op de (regionale) agenda’s. De meerwaarde van samenwerking (tussen overheden onderling, maar ook tussen
overheden, marktpartijen en bewoners) is op veel plekken zichtbaar
geworden. De urgentie van aanpak is verder doorgedrongen. Deze bewustwording zorgt voor een andere aanpak en rolverdeling; nieuwe vormen van
(samen)werken zijn ontstaan. Er is dus in veel gevallen een vruchtbare bodem
gecreëerd voor het begeleiden van krimp en nieuwe vormen van samenwerking.

Proces: rollen en verloop
Het initiatief voor de experimenten komt in de meeste gevallen van de overheid (gemeente of provincie), vaak in samenspraak met corporaties. Soms is
Platform31 initiatiefnemer. Dit is terug te zien in de procesorganisatie. Bij de
meeste experimenten is sprake van een projectgroep waarin gemeenten en
corporaties zitting hebben, eventueel aangevuld met provincies, Platform31,
AgentschapNL (voor projectondersteuning) en/of vertegenwoordiging van
het Rijk, en een externe partij die de projectleiding verzorgt. Daarnaast is er
vaak een stuurgroep met gemeente(en) en provincie voor de bestuurlijke
inbedding. In deze paragraaf belichten we de rollen van de partijen buiten de
overheid en (vertragende factoren in) het procesverloop.
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Rollen van partijen

Rol corporaties verschuift

Het palet van betrokken partijen is breed. De betrokkenheid verschilt per
partij en per experiment.

Corporaties zijn als eigenaar van een deel van de woningen een voor de hand
liggende partij om te betrekken bij deze experimenten. In de meeste experimenten hebben ze de rol van mede-uitvoerder (ten minste de verbetering van
hun sociale huurwoningen). In de beginperiode werd ook veelvuldig
gesproken over een rol van corporaties bij de aanpak van particuliere
woningen. In de praktijk is dat afgezwakt als gevolg van de noodzaak tot
bezuinigen in combinatie met de discussie over kerntaken ten aanzien van de
particuliere voorraad en maatschappelijk vastgoed. Van investeren in of overnemen van particulier vastgoed is geen sprake meer. Toch kan een rol van
corporaties daarbij ook zonder investeringen meerwaarde opleveren, zoals
door afstemmen van werkzaamheden, kennis en expertise inbrengen. Hierover meer in hoofdstuk 4.

Rol bewoners beperkt
Bewoners blijken in de praktijk op verschillende manieren betrokken bij de
experimenten, meestal (nog) zijdelings en weinig actief. De mate van bewonersparticipatie verschilt per type experiment:
1. Experimenten gericht op het ontwikkelen van een instrumentarium/
methodiek om krimp te begeleiden (zoals Financieringsmodel Bronckhorst. Bij nieuwe planningsmethodiek Eemsdelta) zijn bewoners geïnformeerd en geraadpleegd maar niet actief betrokken.
2. In experimenten gericht op analyse en onderzoek, zoals: Samenvoegen
woningen (Zeeuws-Vlaanderen), Grensoverschrijdend wonen
(Zeeuws-Vlaanderen) zijn bewoners geraadpleegd, om zicht te krijgen op
de problematiek of potentie. Steviger betrokkenheid is nodig als het op
realisatie aan moet komen.
3. Bij de proeftuinen, zoals: Dorpsgezichten Dongeradeel, Digitaal Dorpshuis
en de Bomenbuurt zitten bewoners nadrukkelijk(er) aan de knoppen
omdat zij de hoofdrol in de uitvoering spelen, namelijk bij het onderhouden van voorzieningen dan wel opknappen van woningen. Ook zijn
bewoners in deze gevallen formeel verenigd of ondersteund. Het experiment Masterplan voorzieningen is opgezet als proeftuin, maar dit uit zich
(nog) niet in de mate waarin bewoners betrokken worden. Wat dit onderdeel betreft kan het experiment beter onder de tweede categorie worden
geschaard.

Markpartijen pas in actie bij duidelijk belang
De particuliere sector, zoals banken, ontwikkelaars en midden/kleinbedrijf is
een opvallende afwezige. In een aantal experimenten wordt duidelijk dat er
voor de marktpartijen een duidelijk (eigen) commercieel belang moet zijn
voordat zij in actie komen. Dit is het best zichtbaar bij Grensoverschrijdend
wonen.

Maatschappelijke organisaties kansrijk als intermediair
Maatschappelijke organisaties (zorg, welzijn, onderwijs) zijn beperkt aanwezig
in de geëvalueerde experimenten. Dit is mede te verklaren door het ruimtelijk-fysieke karakter van de experimenten. Professionele organisaties zoals
Doarpswurk (Dongeradeel) en Partoer (Burum) zijn goede voorbeelden van
partijen die – als intermediair tussen gemeente en burger – bewoners ondersteunen en er aan bijdragen dat zij daadwerkelijk in beweging komen.

Brede aandacht en inbreng kennis door Rijk en Platform31
Platform31 en in een enkel geval ook het Rijk waren vanwege de experimentstatus in project- of stuurgroep vertegenwoordigd. De inzet van het Rijk en
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Platform31 wordt gewaardeerd omdat hiermee de lokale dan wel regionale
problematiek onder de aandacht blijft van het Rijk en zo de Rijksagenda kan
worden beïnvloed. Ook is er waardering voor de inbreng van kennis en ervaring, de afstandelijke blik en het scherp houden van lokale partijen. Kanttekening is dat het belang van experimenteren en het lokale belang niet altijd
gelijk lopen. Daar was volgens geïnterviewden niet altijd voldoende oog voor.
Hier wreekt zich het ontbreken van scherpe beschrijvingen van de belangen,
doelen en hoe te handelen bij veranderende omstandigheden (het gaat
immers om pionieren).

Verloop
De experimenten verlopen trager dan vooraf gedacht. Deels is dat eigen aan
experimenteren. Platform31 geeft echter aan dat het experimentenprogramma krimp meer vertraging laat zien dan gemiddeld. Daarvoor zijn uit de
evaluatie verschillende verklarende factoren te vinden:
Zoektocht bij nieuwe samenwerkingsverbanden
De regionale aanpak brengt nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand, met
veel betrokken partijen en evenveel belangen. De zoektocht naar een
gemeenschappelijke deler en draagvlak (de neuzen ongeveer dezelfde kant
uit) vergt veel tijd, blijkt bijvoorbeeld bij de Nieuwe Planningsmethodiek
Eemsdelta.

inhoud

deel 1

deel 2

terug

eigen woningbezit vergt actieve participatie van betreffende bewoners en
maatwerk bij het zoeken naar oplossingen. Echter, bewoners ervaren krimp
vaak (nog) niet als probleem. Belangrijk is bewoners niet lastig te vallen met
een abstract krimpprobleem, maar met zaken die hen direct raken: eigen
huis, cultuurhistorie, sociale samenhang, meer parkeerruimte enzovoort.

Wijziging van aanpak
Soms is bij de start van een experiment voor een oplossing gekozen die niet
financieel, politiek of maatschappelijk haalbaar blijkt te zijn. Dat heeft zich
bijvoorbeeld in Vrieheide voorgedaan: van grootschalige verdunning naar een
integrale wijkaanpak met woningverbetering. Een wijziging van plan is dan
nodig. Herbezinning en komen tot een nieuwe aanpak vanuit een andere
invalshoek heeft dan zijn tijd nodig, met name bij bestuurders. Dit is niet altijd
expliciet onderkend en vastgelegd (beleidsmatig) in een nieuw/ bijgesteld
plan van aanpak of iets dergelijks.
31

Investeren zonder waardestijging
Investeren zonder dat hier waardestijging of andere financiële rendementen
tegenover staan, is een weinig lonkend perspectief voor zowel gemeente als
bewoners. De overtuiging om toch te investeren moet komen uit het vooruitzicht dat niets doen de (persoonlijke en lokale) situatie verergert. Dit vergt tijd
en niet zelden ook aanpassing van plannen.

Soms onvoldoende politiek-bestuurlijk draagvlak
De aanpak vraagt om ingrijpende en politiek vaak lastige keuzes, waar niet alle
lokale bestuurders zich aan wagen. Zonder stevige bestuurlijke betrokkenheid worden besluiten vooruit geschoven, met vertraging tot gevolg. In
sommige gevallen blijkt in de praktijk een gebrek aan urgentie of ontkenning
van de problematiek, ondanks deelname aan het experiment.

Soms onvoldoende draagvlak bij bewoners
De aanpak heeft direct gevolgen voor de bewoners: hun woonomgeving met
voorzieningen, woonsituatie, financiële mogelijkheden. Zeker de aanpak van

Evaluatie krimpexperimenten / Deel 1: Algemene Evaluatie / 3. Terugblik krimpexperimenten

Van analyse naar uitvoering blijkt lastig
De stap van analyse naar de ontwikkeling van een aanpak en de uitvoering is
in de praktijk niet makkelijk en vraagt soms om creativiteit. De analyse is een
veilige fase waar nog geen besluiten genomen hoeven te worden, bijvoorbeeld over wie wat gaat investeren. Ook hier is een sterke partij (zoals een
lokale of provinciale bestuurder) nodig die dan kan doorpakken. Zo blijkt
bijvoorbeeld in de Bomenbuurt.
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Lessen voor een succesvol verloop van een experiment
Op basis van de ervaringen uit de experimenten zijn tien lessen opgesteld
voor een succesvolle opzet en organisatie van experimenten. De fasering van
een experiment is daarbij de leidraad.

Voorbereiding
1. Baken het experiment goed af
Het krimpvraagstuk speelt altijd in een brede context met meerdere
thema’s en verschillende partijen. Het proces wordt daardoor minder overzichtelijk en tussentijds bijstellen wordt bemoeilijkt. Zorg dat verwachtingen ten aanzien van de beoogde resultaten bij aanvang van het
experiment duidelijk zijn en voldoende houvast bieden voor het verdere
proces. Schrijf dit goed en duidelijk op en houd daarbij rekening met de
lokale dynamiek. De uitdaging is om hierin een goede balans te vinden
tussen de doelen van het Rijk of Platform31 met het experiment.
2. Bepaal van tevoren de (proces)doelstelling en de doelgroep(en).
Wees expliciet in gewenste doelen en effecten, zonder per se SMART te
hoeven zijn. Hierbij gaat het niet alleen om inhoudelijke doelen, maar juist
ook om procesdoelen. Maak onderscheid in interventies (output) en
effecten (outcome). Sta afzonderlijk stil bij experimenteerdoelen en
doelen voor de lokale of regionale praktijk, al kan dat deels overlappen.
3. Betrek relevante partijen en zorg voor heldere rolverdeling
Evalueer regelmatig of de rolverdeling nog actueel is en aansluit bij de fase
waarin het project zich verkeert. Houd oog voor verschillende belangen op
verschillende niveaus binnen de organisaties; in het bijzonder de
gemeente. Daar kunnen attitude en gedrag tussen bestuur en ambtenaren ver van elkaar af staan, of verschil zitten tussen sectoren. Besteed
expliciet aandacht aan de verschillende rollen die een gemeente kan
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kiezen (trekker of regie), de wijze van bewonersbetrokkenheid en de rol en
inzet van marktpartijen.
4. Analyse als basis en gezamenlijk vertrekpunt
Een heldere analyse van de economische en demografische gevolgen van
krimp kan het stadium van ingrijpen in krimp bespoedigen, doordat
betrokken partijen een andere perceptie krijgen van de urgentie van de
situatie. Dit biedt een gemeenschappelijk vertrekpunt voor mogelijke
oplossingsrichtingen. Hier kan bij het maken van afspraken en bij de
uitvoering van het experiment van worden geprofiteerd.
5. Breng investeringskracht in beeld
Het verleiden tot investeren vraagt meer aandacht. Breng in beeld in welke
mate betrokken partijen kunnen en willen investeren – met capaciteit,
financiën of andere middelen. De partijen moeten het belang van hun
inzet zien vóór zij gaan investeren. Die belangen hoeven niet met elkaar te
stroken en kunnen gaandeweg het proces veranderen. Meer inzicht in
mogelijkheden en randvoorwaarden om te investeren (bijvoorbeeld met
een omgevingsanalyse) kan het speelveld vooraf verhelderen.

Uitvoering
6. Zorg voor sterke politiek-bestuurlijke betrokkenheid
Een sterke politiek-bestuurlijke betrokkenheid is nodig om lastige keuzen
te kunnen maken en om derden te bewegen bij te dragen. Ga bij dat laatste
uit van het principe soort zoekt soort: laat particuliere of maatschappelijke
partijen die al betrokken zijn bij het experiment, hun collega’s benaderen.
Het vastleggen van commitment, bijvoorbeeld via een convenant, kan
concurrentie ‘verzachten’ of in elk geval minder remmend zijn bij noodzakelijke afstemming.
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7. Zorg voor een communicatiestrategie die schakelt tussen algemene
en doelgroepgerichte participatie
Sluit aan op de prioriteiten van bewoners. Dat zijn bijvoorbeeld een goede
openbare ruimte, een goed geïsoleerde woning, de historie van hun dorp
of wijk. Het gaat niet om abstracte thema’s als anticiperen op krimp en
mogelijke leegstand. Maak daarbij onderscheid naar doelgroep in boodschap en rol. Houd oog voor specifieke situaties van individuele huishoudens. Ook als er even geen reden tot contact is, bijvoorbeeld omdat een
aanvraag voor vergunning loopt, is communicatie nodig. Juist dit zijn
afhaakmomenten, wanneer voor hen niet duidelijk is waarom de uitvoering ‘stilligt’.
8. Bewonersparticipatie als onderdeel van het experiment
Het is belangrijk om vooraf bewoners en andere betrokkenen duidelijk te
maken hoeveel inzet van hen wordt gevraagd en wat deelname aan het
experiment op kan leveren. Wees expliciet in status en vorm van bewonersbetrokkenheid. Het gaat niet om ‘zo veel mogelijk’, maar om een
passende rol gezien de fase van het project.

Evaluatie en monitoring
9. Stuur tussentijds bij als doelstellingen niet gehaald worden of wijziging van aanpak aan de orde is
Bepaal vooraf welke gegevens geregistreerd moeten worden met oog op
evaluatie van effecten; wanneer is het experiment succesvol? Toets periodiek de stand van zaken en bied ruimte voor voortschrijdend inzicht: zijn
we op de goede weg? Wat werkt en wat niet? Vraagt dit bijstelling van doel
en/of aanpak? Maak tussentijdse veranderingen expliciet; het gaat om
experimenteren dus verandering van doelen en aanpak hoort erbij.

Evaluatie krimpexperimenten / Deel 1: Algemene Evaluatie / 3. Terugblik krimpexperimenten

inhoud

deel 1

deel 2

terug

Verankering
10. Borg de kennis en ervaring die opgedaan wordt
Verankering en borging van kennis en ervaring verlopen vanzelfsprekender wanneer de organisatie van het experiment al bij aanvang is
ingebed in de bestaande organisatie. Wanneer een nieuwe organisatie
wordt ingericht voor het experiment is het van belang om na afloop gezamenlijk lessen te trekken en deze ook vast te leggen: wat zijn succesvolle
elementen? Wat is toepasbaar op andere locaties? Wat is nodig voor het
zetten van vervolgstappen?
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4. Conclusies en vooruitblik
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Een overkoepelende terugblik op het experimentenprogramma aan de hand
van de belangrijkste vraag: in hoeverre dragen de interventies in de krimpexperimenten bij aan het begeleiden van krimp?

Uitgangspunten Rijk en Platform31 voor
krimpexperimenten
Eind 2009 is het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling ‘Krimpen met
kwaliteit’ verschenen. Met dit Actieplan hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Rijk de handen
ineen geslagen om tot een gezamenlijke aanpak van de gevolgen van bevolkingsdaling te komen.
Het interbestuurlijk actieplan is erop gericht om de regionale aanpak in de
krimp- en anticipeergebieden te versterken. De experimenten hebben als
doel nieuwe werkwijzen en methoden te ontwikkelen en hiermee ervaring op
te doen die lokale en regionale partijen in staat stellen de negatieve effecten
van bevolkingsdaling op te vangen. Van het bestrijden van krimp naar het
begeleiden van krimp.
In het Actieplan Bevolkingsdaling zijn drie basisvoorwaarden benoemd voor
een effectieve krimpaanpak:
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Onderdeel van het Actieplan Bevolkingsdaling is experimenteren, met als doel
tot vernieuwende werkwijzen te komen in de aanpak van de gevolgen van
krimp. Platform31 ondersteunt in opdracht van het Rijk de experimenten
binnen het thema wonen. Platform31 geeft in de Startnotitie Rijksexperimenten bevolkingskrimp (2009) het procesontwerp bij experimenteren met
begeleiden van krimp een centrale plaats. Een goede procesarchitectuur en
een gedegen analyse van de (te verwachten) problematiek worden als essentieel beschouwd, omdat het vaak om complexe opgaven gaat met grote
(financiële) consequenties, veel belanghebbenden waarbij politiek en samenleving de urgentie onderschatten.
Platform31 geeft in de notitie de volgende elementen aan van een
procesaanpak:
1. Het aantonen en onderbouwen van de omvang en urgentie van het
probleem en het verkrijgen van maatschappelijk, politiek en bestuurlijk
draagvlak voor een realistische visie op de toekomst van het betreffende
gebied.
2. Het vormen van een coalitie van partijen (bestuurlijk en maatschappelijk)
die belang hebben bij het tegengaan van de (financiële) gevolgen van
bevolkingskrimp.

1. tijdige lokale bewustwording is nodig,
2. er moet voldoende regionaal georganiseerde bestuurskracht
aanwezig zijn,
3. er moet sprake zijn van een effectieve bekostigingssystematiek
die recht doet aan de krimpproblematiek.
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3. Het ontwikkelen van strategieën gericht op het benutten van kansen, het
ondersteunen van de leefbaarheid, het tegengaan van verloedering en
een kwalitatieve en kwantitatieve transformatie van de woningvoorraad.
4. Het opzetten van een projectorganisatie (of programmaorganisatie)
waarin voldoende kennis en ervaring aanwezig is om de gekozen instrumenten optimaal te kunnen inzetten.
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Naast het belang van een goede procesarchitectuur hebben gemeenten ook
behoefte aan instrumenten om krimp te kunnen begeleiden:
–– De aanpak van (de gevolgen van) bevolkingskrimp vraagt om een integrale
benadering.
–– Juridisch instrumentarium is aanwezig maar er is nog onvoldoende ervaring
met inzet hiervan.
–– Financieel instrumentarium moet nog ontwikkeld worden.
De uitgangspunten en basisvoorwaarden van zowel het Rijk als Platform31 zijn
in meer of mindere mate in de experimenten teruggekomen. Zo zijn er in experimenten coalities gevormd maar zijn hieruit weinig strategieën ontstaan. Er is
inderdaad gebleken dat een regionale bestuurskracht (en een bestuurlijke
trekker) een basisvoorwaarde is voor de voortgang. In de onderdelen over de
organisatie en over de totale opbrengsten komt dit nader aan bod.

Wat heeft het experimenteren met krimp opgeleverd?
Uit het vorige hoofdstuk en het experimentenrapport is duidelijk geworden
dat de geëvalueerde experimenten een grote variatie aan doelen, onderwerpen, omvang en activiteiten kennen. Die variatie maakt dat er veel specifieke lessen te trekken zijn, zoals in het vorige hoofdstuk en in het
experimentenrapport gebeurde. Dit hoofdstuk behandelt op een hoger
niveau het effect van het experimentenprogramma: wat is het totaalbeeld dat
ontstaat?
Na ruim drie jaar experimenteren met krimp proberen we de balans op te
maken. Wat hebben de experimenten in het programma opgeleverd? Onder
andere wordt ingegaan op de onderdelen uit de krimpexperimenten die
breder toepasbaar zijn, omdat ze (bewezen) succesvol zijn.
De evaluatie bevestigt dat het onderwerp krimp en de gevolgen ervan (nog
steeds) gevoelig liggen, niet in het minst omdat de belangen en financiële
consequenties groot zijn. De politieke (h)erkenning van krimp was niet overal
even sterk aanwezig, met de nodige vertraging in de besluitvorming tot
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gevolg. Experimenteren met krimp blijkt een proces van lange adem. Bij veel
experimenten is ook een verschil te zien in de verwachtingen van het Rijk en
de uitvoerders lokaal/regionaal: het Rijk legt de nadruk op leren van de experimenten, lokaal/regionaal wil men vooral oplossingen vinden voor vraagstukken. Dit kan leiden tot andere keuzes in het uitvoeringsproces.
De opbrengsten van de experimenten in termen van ingrepen in de voorraad
of verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit zijn vooralsnog
beperkt, zoals in hoofdstuk 3 duidelijk werd. Tegelijkertijd zijn de opbrengsten
aanzienlijk waar het gaat om ontwikkelde aanpakken en methodieken. En de
opbrengsten zijn substantieel waar het gaat om de bewustwording en veranderingen in de beleidsmatige context. In de regio’s waar geëxperimenteerd
wordt, is er een duidelijk gevoel voor de urgentie van het probleem. De meerwaarde van een nieuwe, realistische blik op de toekomst en dito beleid wordt
gedeeld en het (bestuurlijk) draagvlak hiervoor is toegenomen.

Methoden en kennis breder toepasbaar
De veertien experimenten in deze evaluatie bevatten onderdelen die elders
toegepast kunnen worden. Onderdelen waarvan bewezen is dat ze ‘werken’,
dat ze nuttig zijn voor partijen die te maken hebben met krimp. Die onderdelen zijn in het experimentenrapport naar voren gekomen. Hier volgen de
belangrijkste.
–– Financieringsmodel: ervaring opdoen met het financieringsmodel zoals
dat in Bronckhorst is ontwikkeld en dan vooral in een context met diverse
partijen. Het model kan mogelijk helpen om projecten als in Zeeuws-Vlaanderen verder te brengen.
–– Aanbodgericht denken: steeds meer woningcorporaties maken gebruik
van leefstijlen, meestal in relatie tot woningtoewijzing. De ervaringen van
Wonen Zuid (Krimpen in (leef)stijl) zijn innovatief omdat ze gaan over een
aanbodgerichte benadering: een exploitatiestrategie op basis van leefstijlen. De voorlopige resultaten bij Wonen Zuid maken het de moeite
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waard voor andere corporaties om hiermee gaan werken. Het past bij een
nieuwe, eigentijdse manier van werken waarin de wensen van de (nieuwe)
klanten centraal staan.
–– Rol van bewoners: om particulier initiatief en bewonersbetrokkenheid
echt van de grond te laten komen, blijkt het verenigen van bewoners in
collectieven erg behulpzaam – zo was te zien bij de Dorpsontwikkelmaatschappijen in Dongeradeel en het Digitaal Dorpshuis. Hoewel nog niet
zeker is of beide experimenten uiteindelijk ook succesvol zullen zijn, is wel
gebleken dat in zo’n collectieve vorm bewoners meer invloed hebben
kunnen uitoefenen. En dus ook gesteund worden in wat ze uiteindelijk zelf
moeten bijdragen.
–– Over de grens kijken: bevolkingsdaling is in de meeste gebieden niet te
stoppen. De mogelijkheden mensen van buiten te trekken zijn doorgaans
beperkt. Een positieve uitzondering hierop is Zeeuws-Vlaanderen, zo bleek
in het experiment Grensoverschrijdend Wonen. In de Limburgse grensstreek zouden wat dat betreft ook kansen kunnen liggen, omdat daar aan
de andere kant van de grens grote steden liggen (denk aan Luik, Hasselt,
Genk, Aken, Keulen). Zie ook www.vanmeernaarbeter.nl en Grensoverschrijdend sociaal wonen in de regio’s Zeeuws-Vlaanderen en Parkstad Limburg,
L. Valkenburg en C. van der Waal. Dit is anders in Oost-Groningen.
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–– De nieuwe netwerken en samenwerkingsrelaties die zijn ontstaan zijn
waardevol, omdat ze een goede basis vormen voor eventuele samenwerking in de toekomst op andere terreinen.

Vruchtbare bodem, tijd om te oogsten
Al met al is het beeld ontstaan van een ‘vruchtbare bodem’ die is gecreëerd in
de krimp- en anticipeerregio’s. De randvoorwaarden om krimp te begeleiden
zijn sterk verbeterd. Op een aantal plekken zijn de tekenen van het succes van
nieuwe benaderingen al zichtbaar; op andere nog niet omdat de uitvoering
nog op gang moet komen. Het wordt de komende jaren dus tijd om ‘te
oogsten’.
Met de uitkomsten van dit onderzoek kan het krimpexperimentenprogramma
van Platform31/BZK worden afgesloten. Het kan eveneens een opstap zijn
voor een vervolg.

Bijdrage aan begeleiding van krimp
De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:

Bestuurlijke focus versterkt, (regionale) samenwerking vernieuwd

Welke interventies hebben in de regionale context van de krimp- en anticipeergebieden een bijdrage geleverd aan het behouden of verbeteren
van de leefbaarheid dan wel het voorkomen van negatieve gevolgen van
bevolkingsdaling, en welke algemene lessen kunnen hieruit getrokken
worden?

–– De experimenten hebben bijgedragen aan het vergroten van de bestuurlijke erkenning en bestuurlijke focus op het begeleiden van de effecten van
bevolkingskrimp.

De beantwoording is opgebouwd uit de context van de experimenten en het
experimentenprogramma, de woningvoorraad en de woonomgeving, de organisatie die past bij het begeleiden van krimp en de kosten en baten.

–– Bij diverse experimenten zijn ook nieuwe (regionale) samenwerkingsverbanden ontstaan, waarbij bewoners en (maatschappelijke) partners een
belangrijke rol hebben.

De context van de experimenten
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De context waarin de krimpexperimenten hebben plaatsgevonden, kan van
invloed zijn op het verloop van het experiment. Toch is het moeilijk een één
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op één verband te leggen tussen de (beleids)ontwikkelingen in de regio’s en
het succes (of gebrek daaraan) van een experiment.
Uit de analyses van de krimp- en anticipeerregio’s, die zijn gebaseerd op de
Leefbaarometer (zie hoofdstuk 2 en bijlage 1 ), blijkt dat de terugloop van
huishoudens nog beperkt is. De Eemsdelta is de enige regio waar het aantal
huishoudens sinds 2005 licht is gedaald. In (bijna alle) andere regio’s daalde
het aantal inwoners wel, maar het aantal huishoudens nog niet. Krimp moet
dus nog in volle omvang duidelijk worden. Toch zijn de consequenties van de
veranderende bevolkingssamenstelling en –omvang wel al zichtbaar. Met
name op het vlak van de koopmarkt (lagere transactieprijzen) en de arbeidsmarkt (ontwikkeling werkgelegenheid) doen de krimpregio’s het minder goed
dan de anticipeerregio’s en het landelijk gemiddelde.
Tegelijkertijd is het niet slecht gesteld met de leefbaarheid in de krimpregio’s.
Gemiddeld ligt de leefbaarheid in de anticipeergebieden boven het Nederlands gemiddelde. In de krimpregio’s is dat ook het geval, zij het in mindere
mate. De enige uitzondering hierop is Parkstad Limburg. Door de stedelijke
omgeving, hoge werkloosheid en relatief veel overlast scoort deze regio
minder goed waar het gaat om de leefbaarheid.
In de beleidsmatige context is te zien dat zowel de aandacht voor krimp als
het besef van onvermijdelijkheid de afgelopen jaren in de krimp- en anticipeergebieden is toegenomen. Verschil is er ook. In de krimpregio’s is men
verder in de gemeenschappelijke aanpak; er is sprake van gezamenlijke
programmering, aanpak én uitvoering. Toch zien we dat in de anticipeerregio’s in Friesland en de Achterhoek het experimenteren goed verloopt: in de
praktijk gebeurt er meer dan de voortgang in gemeenschappelijke aanpak
suggereert.

Woningvoorraad en woonomgeving
Ingrijpen in de woonomgeving heeft alleen in de experimenten Bomenbuurt

Evaluatie krimpexperimenten / Deel 1: Algemene Evaluatie / 4. Conclusies en vooruitblik

inhoud

deel 1

deel 2

terug

en Vrieheide aparte aandacht en deels in Dongeradeel. De daadwerkelijke
aanpak moet nog plaatsvinden. Het experiment Nieuwe open ruimten betrof
specifieke plekken en niet de woonomgeving algemeen. Later in dit hoofdstuk blijkt dat gemeenten (en corporaties) de aanpak van de woonomgeving
wel uitermate belangrijk vinden om particulieren te bewegen te investeren.
In de sociale huur is in de krimp- en anticipeergebieden al veel geïnvesteerd.
Partijen geven aan dat de zorg ten aanzien van de particuliere voorraad groter
is. De investerings- en uitvoeringskracht is beperkter. Het gaat om particulieren en er staat niet of nauwelijks waardestijging tegenover. In de experimenten heeft dit dan ook veel aandacht. Navolgend overzicht toont op
hoofdlijnen de verwachte effecten, doelen en interventies die we terugzien.

Tabel 1: Overzicht verwachte effecten, doelen en interventies
Verwachte effecten (hangen met elkaar samen)
- Voorkomen verloedering en leegstand
- Verbetering leefbaarheid
- Beperken schulden (onverkoopbaarheid, waardevermindering)
Doelen
- Bewustwording eigenaar-bewoners
- Verbetering woningen
- Verdunning, onttrekken woningen
- Alternatieven/functieverandering
Interventies
- Financieringsconstructies voor verbetering (subsidie, lening)
- Sloopfonds/opkoopfonds
- Wegnemen juridische belemmeringen (samenvoegen, onttrekken)
- Standaard werkwijzen ontwikkelen voor gemeenten/ervaring opdoen en uitwisselen
(wat werkt en wat niet). Handhaving, stimulering enzovoort.
- Standaard aanpakken ontwikkelen (concepten) voor de woningen (voor eigenaren)
- Collectieve aanpak
- Integrale aanpak
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Verdunning: feitelijke realiseerbaarheid is moeilijk
Het draagvlak voor verdunning blijkt beperkt of de feitelijke realiseerbaarheid
ontbreekt door gebrek aan financiële middelen. Bij veel eigenaren ontbreekt
het besef van urgentie en de kosten voor het uit de markt nemen van
woningen zijn hoog. Voor particuliere eigenaren zijn die niet op te brengen en
overheden hebben slechts beperkte middelen (over) voor verdunning. Het is
dan ook de vraag of we grootschalige verdunning in de toekomst mogen
verwachten.
In de geëvalueerde experimenten is geen sloop- of opkoopfonds ontworpen.
Dat was wel de bedoeling bij de experimenten in de Bomenbuurt en Vrieheide.
In Parkstad Limburg is een sloopfonds aanwezig. Dat is nog niet ingezet in
Vrieheide. In de Bomenbuurt hebben de gemeente en de provincie wel geld
beschikbaar gesteld om enkele woningen op te kopen op plekken die kansen
bieden om de openbare ruimte te verbeteren. Uit de gesprekken voor de
evaluaties bleek dat het zinvol is te verkennen of er mogelijkheden zijn om
goedkoper te slopen of functies te veranderen.
Verdunning blijkt beperkt planbaar: realisatie is afhankelijk van medewerking
van particulieren en hun plannen en mogelijkheden. Het is dan ook nodig aan
te sluiten bij kansen op kleine schaal (een particulier die wil verkopen). Om
daarop adequaat te reageren is het is nodig dat de randvoorwaarden gereed
zijn; beleid, uitwerking, regels et cetera (zoals bij Samenvoegen woningen.
Het is ook nodig dat mensen bekend zijn met de wens te verdunnen en de
aanpak die de gemeente voor staat. Mensen hebben tijd na te denken
(worden op ideeën gebracht) en kunnen vroegtijdig in gesprek.
In de experimenten zijn belemmeringen weggenomen en standaard werkwijzen voor gemeenten ontwikkeld (Aanpak verpaupering, Samenvoegen
woningen). Dit komt niet alleen tot uitdrukking in regels en werkwijzen, maar
de indruk is dat er ook een cultuurverandering teweeg is gebracht in de richting van meedenken met particulieren over wat wel kan.
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Het is zinvol methoden te ontwikkelen om verhuisstromen in zowel de sociale
als de particuliere voorraad op gang te brengen om de slechte delen te
kunnen saneren en waardevolle panden te kunnen behouden, of om ruimte te
maken voor stedenbouwkundige aanpassingen. Daarbij moeten koop en huur
in samenhang worden bezien. In de Bomenbuurt zouden die methoden
meerwaarde hebben gehad.

Woningverbetering: veel geleerd, vervolgstap mogelijk
Meer winst is behaald in verbetering van de woningvoorraad. Er zijn ervaringen met een verbetersubsidie (in de Bomenbuurt, bij Beschermde Dorpsgezichten en heel beperkt bij het experiment Rotte Kiezen).
In Vrieheide wordt samen met enkele woningeigenaren een aanpak voor
verbetering ontwikkeld, waarbij ook aandacht is voor financiën en organisatie.
Met een collectieve aanpak is geëxperimenteerd in Dongeradeel (Dorpsontwikkelingsmaatschappij bij de Beschermde Dorpsgezichten). Bij collectieve
aanpak gaat het om het ‘verenigen’ van eigenaren of combineren van aanpak
van huur- en koopwoningen. Het resultaat ‘in de straat’ moet nog blijken.
Duidelijk is wel dat collectieve aanpak bewoners over de streep kan trekken
en kan ondersteunen (kennis, tijd en geld vanwege efficiëntie).
Om investeringen uit te lokken is aanpak op verschillende fronten tegelijk
nodig: combinatie met huur, openbare ruimte, cultuurhistorie en sociale
interventies. Dit wekt vertrouwen (ook anderen durven te investeren) en
combinaties zorgen voor een beter resultaat in termen van marktpositie van
de buurt (en daarmee ook de afzonderlijke woningen), zoals voorzichtig geïllustreerd wordt in Vrieheide (Heerlen).
Net als bij verdunning zijn in de experimenten belemmeringen weggenomen
en standaard werkwijzen voor gemeenten ontwikkeld, en met succes: de
randvoorwaarden zijn verbeterd (zoals bij Aanpak verpaupering). Die verbeterde randvoorwaarden komen niet (alleen) tot uitdrukking in regels en werkwijzen, maar ook in de cultuurverandering die teweeg is gebracht in de
richting van meedenken met particulieren over wat wel kan.
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Samenwerking versterken
Het individuele perspectief moet veel eerder in trajecten aan de orde komen:
de bereidheid en de mogelijkheden van particulieren zijn uiteindelijk doorslaggevend. Dan gaat het in de eerste plaats om de financiële situatie: is een huishouden in staat om te verkopen en te verhuizen, of om te verbeteren? Daarbij
spelen factoren als gezondheid ook een belangrijke rol.
Corporaties zijn een belangrijke partij. Waar tot voor kort ook voor de investering in de particuliere voorraad naar corporaties werd gekeken, is nu wel duidelijk dat de middelen daarvoor ontbreken en prioriteiten bij de sociale huur
liggen. Het belang zit in de gezamenlijke aanpak (kwaliteit, doorstroming naar
huur) en in de inzet van kennis, capaciteit en uitvoeringskracht, ook voor de
particuliere voorraad.
De rol van marktpartijen (banken, beleggers, aannemers, makelaars) is in de
experimenten beperkt belicht, is in sommige gevallen wel kansrijk. Doordat ze
belang hebben (bijvoorbeeld marktbereik) kunnen ze bijdragen aan het succes.

Organisatie
Het stimuleren van vitale coalities is een doel van het Rijk. Bij de experimenten
(hetgeen slechts een deel van de werkelijkheid in krimpregio’s omvat) is dat
deels gelukt. Vooral bij overheden zien we dat samenwerking geïntensiveerd is
en partijen de waarde van deze coalities inzien. Dit is heel waardevol voor de
verdere begeleiding van de krimp. Hieronder volgen enkele aanbevelingen
zoals die uit de evaluatie van de experimenten blijken.
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De corporaties spelen in bijna alle experimenten een rol. Daar zijn echter ook
kansen onbenut gebleven. Er is veel discussie geweest over de inzet van corporaties in aanpak van de particuliere voorraad. Samenwerking met corporaties is
en blijft hoe dan ook heel belangrijk. Alleen al afstemmen van investeringen en
activiteiten, en inzet van kennis en ervaring is erg waardevol, omdat dit in de
praktijk best lastig blijkt.
Particuliere partijen en maatschappelijke organisaties zijn in sommige
trajecten geïnformeerd of geraadpleegd, maar zelden deelnemer in project- of
stuurgroep. Die rol op afstand kan veranderen als de uitvoering nadert en de
rollen van belanghebbende partijen duidelijker vorm krijgen. Een mooi voorbeeld in deze is het experiment Grensoverschrijdend Wonen, waar marktpartijen het stokje hebben overgenomen.

Uitgelicht: bewonersparticipatie
Algemene conclusie is dat de meeste experimenten (nog) vooral betekenis
hebben voor beleidsmakers: deze partijen bewegen in bewustwording, visievorming, keuzen maken, voorwaarden scheppen. De stap naar realisatie (waar
het letterlijk het huis of de straat van de bewoners raakt) is nog beperkt gezet.
Dat heeft logischerwijs invloed op de manier waarop bewoners betrokken zijn.
Twee sporen hangen onderling samen:
1. De rol bewoners in het experimenteerproces
2. Het geven van ruimte aan initiatief van bewoners/ van onderop en in het
verlengde daarvan bewoners (particulieren) stimuleren in actie te komen

Heldere rolverdeling en commitment organiseren
Gemeenten spelen een sleutelrol maar zitten ook in een lastige positie
(beperkte financiële middelen). Dit leidt tot politiek-bestuurlijke dilemma’s. De
uitdaging zit in het duidelijk scheiden van de regierol en de rol in de uitvoering,
in het afbakenen waar de gemeente wel en niet op aanspreekbaar is en het
(eerder of op onderdelen) naar voren schuiven van andere partijen (initiatief
overnemen geheel of voor specifieke thema’s of gebieden).
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Bewoners hebben (nog) een beperkte rol in het experimenteerproces
Gemeten aan de ‘participatieladder’(Informeren – raadplegen – adviseren –
coproduceren – meebeslissen) zijn in de meeste experimenteerprocessen
bewoners niet verder gekomen dan de tweede trede (raadplegen). Het verschilt
per experiment. Beperkter betrekken is overigens niet per definitie negatief:
in sommige trajecten was (nog) niet meer nodig en/of door bewoners ook niet
gewenst.
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De experimenten hebben de volgende inzichten opgeleverd:
Belangrijk is helder en transparant te zijn over de status en vorm van betrokkenheid van bewoners: het gaat niet om ‘zo veel mogelijk betrokken’, maar
om een passende rol gezien de fase van het project.
Cruciaal in het verkrijgen van commitment van bewoners blijkt het aansluiten bij de beleving en belangen van bewoners. Dat betekent kiezen
voor een positieve toonzetting en aansluiten bij problemen die zij ervaren:
trots op wat er is (cultuurhistorie, grote sociale cohesie), verpaupering of
wegtrek voorzieningen.
In de communicatie moet worden geschakeld tussen algemene participatie en contact met specifieke groepen en uiteindelijk individuele
huishoudens. Per fase in het traject moet goed bekeken worden welke groep
bewoners betrokken zou moeten worden en in welke rol, samenhangend met
het belang van de betreffende bewoners. Hoe dichter bij de uitvoering (waar
ook een rol van bewoners wordt verwacht) hoe belangrijker de persoonlijke
aandacht: snel reageren en oog hebben voor de specifieke situatie van het
betreffende huishouden (inkomen, gezondheid, woonwensen). Continuïteit in
de contactpersoon voor bewoners is een cruciale voorwaarde.

Ruimte geven aan initiatief van particulieren
Veel experimenten hebben (al dan niet expliciet) tot doel om ruimte te geven
aan initiatief van particuliere eigenaren of een stap verder te zetten en particulieren actief te stimuleren in actie te komen. Om de woning te verkopen of
te verbeteren, om nieuwe functies aan leegstaande panden te gaan geven
en/of om zelf een rol te spelen in behoud van voorzieningen in een kern. Dat
begint nu enigszins vruchten af te werpen (Bijvoorbeeld Bomenbuurt, Digitaal
Dorpshuis), maar er is nog een wereld te winnen. Er is nog weinig ervaring in
de experimenten met blijvende bewonersparticipatie in de uitvoering zelf: wat
zou de rol moeten zijn? Hoe wordt gezorgd dat ‘het vuur niet dooft’? Bij het
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Digitale dorpshuis is behoud van energie bij bewoners bijvoorbeeld cruciaal
voor het succes.
Er ligt een uitdaging in het bewegen van particulieren om in actie te komen.
(H)Erkenning van het probleem én van de gevolgen voor de persoonlijke situatie is de eerste stap. Formele vereniging of ondersteuning van bewoners
blijkt goed te werken (kennis en capaciteit). De DOM (dorpsontwikkelingsmaatschappij) in Dongeradeel is hier een goed voorbeeld van. Bewoners
zitten zelf aan de knoppen waar het gaat om inventarisatie van knelpunten en
toekennen van subsidie.

Kosten en baten
Het begeleiden van krimp gaat gepaard met nieuwe financiële verhoudingen.
Bovendien moeten de interventies van de krimpexperimenten gefinancierd
worden. Welke partijen zijn betrokken bij de financiering en hoe verhouden
kosten en baten zich tot elkaar? Het budget en de inzet van partijen wisselen
sterk, vanzelfsprekend samenhangend met de aard van het experiment.
Kosten en baten van de interventies zijn lastig in beeld te brengen, ook voor
de lokale partijen zelf.

Investeringen door overheden, andere partijen wachten af
Geld voor de investeringen komt voornamelijk van overheden (gemeenten en
provincies) en in tweede plaats van corporaties. De financiële daadkracht van
bewoners is vaak beperkt. Het geld van de overheden kan gezien worden als
trigger money, maar het multiplier effect is tot op heden beperkt. Dit is op zijn
zachtst gezegd teleurstellend. Bij enkele corporaties is een terugtrekkende
beweging zichtbaar, als gevolg van hun beperktere financiële mogelijkheden
en de discussie over kerntaken; dit zijn geen krimpgerelateerde zaken. Bij
aanvang van de experimenten speelde dit nog minder, het is wel van belang
voor de voortgang van de experimenten.
De inzet van maatschappelijke en/of marktpartijen bestaat voornamelijk uit
capaciteit in uren. Mogelijk dat deze partijen in de uitvoering gaan investeren
maar het commitment zou dan ook bij de voorbereiding al duidelijk moeten
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zijn. Het maatschappelijke belang van hun inzet en de meerwaarde voor de
eigen organisatie moeten expliciet gemaakt worden. Het gaat immers om grote
bedragen in een situatie waarin terugverdienpotentie er niet of nauwelijks is.
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Verdiepingsthema’s evaluatie
De thema’s ruimtelijke kwaliteit en wet- en regelgeving zijn niet als zodanig als
subvragen bij de hoofdvraag benoemd, maar blijken gedurende het onderzoek vaak terugkerende onderwerpen.

Weinig aandacht voor relatie kosten en baten
Het ontbreekt bij de meeste experimenten aan inzicht in de investering (in
geld, capaciteit). Het ontbreekt vaak ook aan aandacht hiervoor, terwijl geld
een belangrijke katalysator is in de uitvoering. Concrete baten zijn door de
betrokkenen nog moeilijk te definiëren omdat de experimenten vóór of in de
uitvoering zitten. Wel worden zachte baten genoemd, zoals netwerken in de
wijk of versterking van samenwerking.

Impact op de voortgang
Besluitvorming over de inzet van middelen heeft grote invloed op de voortgang van de interventies; het kan een vertragend, maar zeker ook versnellend
effect hebben.
De partijen moeten het belang van hun inzet zien vóór zij gaan investeren in
capaciteit, financiën of andere middelen. Die belangen hoeven niet met elkaar
te stroken en kunnen gaandeweg het proces veranderen. Meer inzicht hierin
(bijvoorbeeld met een omgevingsanalyse) kan het speelveld verhelderen.
Met minder financiële middelen en weinig terugverdienpotentie in het vooruitzicht is het lastig partijen te verleiden om tot investeren over te gaan. Dit
kan leiden tot het bijstellen van het ambitieniveau of tot het uitstellen van
grote ingrepen. Hiermee moet bij nieuwe experimenten rekening gehouden
worden. Het betekent ook dat investeerders vanaf het begin (mee) aan de
knoppen moeten zitten en dat een meer organische aanpak wordt gekozen.
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Ruimtelijke kwaliteit
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de interventies in de experimenten leiden
tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. In het beleid komt dit vaak
terug: “meer met minder” en “krimpen met kwaliteit” zijn veel gehanteerde
motto’s. Wordt dat waargemaakt of blijft het bij mooie woorden?
Ruimtelijke kwaliteit is moeilijk te meten of te operationaliseren. In de uitvoering van de experimenten is hiervoor beperkt aandacht geweest. De experimenten hebben nog nauwelijks tot een zichtbare verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit geleid, al moet hierbij worden opgemerkt dat dit in geen
van de experimenten uitdrukkelijk is gemeten. Dit hangt samen met het feit
dat veel experimenten nog aan het begin van de uitvoering staan. Toch is het
denken in termen van ruimtelijke kwaliteit zinvol gebleken, zoals hieronder
wordt toegelicht.

Beperkte uitwerking
De uitwerking van de term ruimtelijke kwaliteit blijft doorgaans beperkt. Deze
schuilt (nog) in de uitwerking op kleine schaal. We zien het vooral terug bij
Dongeradeel waar wordt ingezet op behoud van cultuurhistorische identiteit en
de focus in de aanpak op de beschermde dorpsgezichten ligt. Verder speelt het
een rol bij de aanpak van bijvoorbeeld de Bomenbuurt, waar dit een plek krijgt in
een Stedenbouwkundige visie (minder stenig, meer groen en meer parkeerplaatsen). Bij Vrieheide groeide de waardering voor de architectonische schoonheid van de witte woningen en de voorkeur voor behoud in plaats van sloop.
Deze ervaringen helpen om in een volgende fase scherper te kiezen: wat zijn
de kwaliteiten die we willen behouden? Waar moet de energie en het geld dat
beschikbaar is primair op worden gericht? Dat is nodig om aandacht en investeringen van derden uit te lokken.
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Het begrip ruimtelijke kwaliteit verhoudt zich soms moeilijk tot de opportunistisch praktijk die niet zelden dwingt tot pragmatische oplossingen.

Ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt
Investeren in kwaliteit is een uitgangspunt dat de krimpproblematiek (ook
politiek) bespreekbaar maakt. De motto’s zijn dan ook zinvol gebleken in de
fase van bewustwording. Ze hebben een belangrijke functie in het creëren
van een discours waarmee beleidsmakers en bestuurder in staat zijn om te
gaan met de nieuwe werkelijkheid van bevolkingsdaling.
Denken in termen van ruimtelijke kwaliteit maakt de samenhang tussen
verschillende elementen duidelijk: openbare ruimte, woningvoorraad, monumenten, dorpsgezichten. Dat helpt om – samen met bewoners en gebruikers
– de identiteit van een locatie te benoemen, behouden en versterken.

Belemmeringen in wet- en regelgeving
Een belangrijke reden om te experimenteren in het krimpprogramma was om
belemmerende wet- en regelgeving te identificeren en hierop de kunnen
ingrijpen. De verwachting was niet zozeer dat hier sprake van zou zijn, als wel
dat het wegnemen van die eventuele belemmeringen overheden en particulieren beter in staat stelt om te gaan met de consequenties van bevolkingsdaling.
Uit de evaluatie van de experimenten zijn geen regels of wetten naar voren
gekomen die realisatie van de experimenten (en dus nieuwe werkwijzen)
onmogelijk maakten. Belangrijk hierin is het experiment Planningsmethodiek
Eemsdelta, waarin is onderzocht of de huidige ruimtelijke planningsmethodiek belemmeringen oplevert voor planvorming krimpgebieden. Wat in de
praktijk veel belangrijker is, is het veranderen van de houding en instelling van
betrokken partijen. De (politieke) wil tot samenwerking en afstemming en het
flexibel omgaan met bestaande wet- en regelgeving (denken in mogelijkheden ofwel creatief met de regels omgaan en uitgaan wat wel kan in plaats
van reactief regels toepassen) spelen hierin een belangrijke rol. Verder blijkt
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dat partijen vinden dat het Rijk meer kan doen om aanpak van krimp op lokaal
niveau te versterken. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
–– Het aanreiken van kaders voor het saneren van overtollig vastgoed (onteigening, bouwstop) om te voorkomen dat lokaal het wiel steeds opnieuw
uitgevonden moet worden. Eventueel aangevuld met regels om lokaal een
steviger vuist te kunnen maken.
–– Omgaan met restschulden (afgekondigde maatregel dat restschuld vijf jaar
aftrekbaar blijft helpt, maar is in veel gevallen niet genoeg).
–– Ontheffing van overdrachtsbelasting bij woningruil om verdunning mogelijk te maken of cultuurhistorische panden te kunnen behouden of op te
knappen.
–– Ontheffing van de toewijzingsregels in de sociale huur zodat kopers die hun
woning verkopen ten behoeve van verdunning, aanspraak kunnen maken
op een huurwoning.
–– Het bieden van oplossingen voor de beperkte investeringsruimte van
corporaties.
–– Gerichte subsidies/stimuleringsregelingen.
–– Gesprekspartner zijn voor (maatschappelijke) partijen in de aanpak van
krimp om kennis en ervaringen uit te wisselen.
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Uitdagingen en kansen voor toekomst
Wat zijn nu aan het eind van het experimentenprogramma de uitdagingen en
kansen voor de toekomst? Zijn er onbeantwoorde of nieuwe vragen, of onderwerpen die (meer) aandacht verdienen?

Tijd om ervaring op te doen
Voor een groot deel van de experimenten geldt dat ze zich bevinden aan de
vooravond van de uitvoering. De ervaring met de toepassing en uitvoering
van de interventies is nog beperkt. De uitdaging voor de toekomst ligt dan
ook vooral in het tot (volledige) uitvoering laten komen van de vele experimenten. Daar is bestuurlijk lef voor nodig! Het is tijd om ervaring op te doen
en aan de hand daarvan ontwikkelde strategieën te verbeteren. Verder is het
zaak ervoor te zorgen dat wat er lokaal en regionaal is opgebouwd aan kennis,
voorwerk en enthousiasme (bijvoorbeeld onder bewoners) niet verloren gaat
maar juist een impuls krijgt.
Daarnaast is er een aantal andere uitdagingen en kansen aan te wijzen op
basis van de evaluatie.
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culieren en marktpartijen) aan te boren. Een mooi voorbeeld is de manier
waarop dat bij het experiment Grensoverschrijdend wonen is gegaan.
Het is hiervoor nodig processen gefocust en zo mogelijk lean & mean te
houden: dicht bij de belangen van investeerders. Bij makelaars gaat het om
beweging in de markt, bij banken om de kwaliteit en dus waarde van hun
onderpand (veilen is ook voor de bank niet aantrekkelijk).
Het financieel instrumentarium met betrekking tot verdunning zal verder
moeten worden ontwikkeld. Op dit vlak is nog maar beperkt vooruitgang
geboekt.

Maatschappelijke effecten in beeld
Het financieringsmodel dat in Bronckhorst is ontwikkeld en toegepast maakt
de financiële effecten van keuzen (of van niet maken van die keuzen) inzichtelijk. Het oorspronkelijke doel was om ook ruimtelijke, sociale en maatschappelijke effecten inzichtelijk te maken. Dat is niet gebeurd. Hier ligt een opgave
voor de toekomst: het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend instrument dat ook maatschappelijke effecten van keuzen in beeld te brengt.

Geld is cruciaal
In veel experimenten is geld van provincie een trigger geweest om bij elkaar
te gaan zitten en nieuwe aanpakken uit te denken en uit te proberen (bijvoorbeeld in de provincie Groningen). Voor de realisatie zijn echter beperkt
middelen van overheidswege beschikbaar. Overheidsgeld wordt steeds
minder vanzelfsprekend. Naast beperkte middelen in zijn algemeenheid, gaat
het ook om de principiële vraag in welke mate en onder welke condities maatschappelijke middelen moeten worden aangewend om particulieren te
beschermen tegen waardedaling van hun woning, of om voorzieningen in
stand te houden.

Identiteit versterken
De ruimtelijke kwaliteit kan de identiteit van de locatie (wijk of dorp)
versterken en daarmee een belangrijk uitgangspunt voor de aanpak zijn. De
belevingswaarde is hierbij een belangrijk element: wat is volgens bewoners en
andere gebruikers de identiteit van hun leefomgeving? Waar zijn zij trots op
en wat willen zij graag behouden? (bijvoorbeeld experiment dorpsgezichten
Dongeradeel). Om dit goed te kunnen onderzoeken, is bewonersparticipatie
essentieel. Dit zijn ook de onderwerpen die bewoners aanspreken.

Rol bewoners cruciaal maar nog te beperkt
Investeringen vanuit de overheid blijven tegelijkertijd nodig. Al was het alleen
maar omdat deze leiden tot een gunstiger investeringsconditie voor anderen.
Voor een volgende fase is het cruciaal om geld en energie van anderen (parti-
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Bewoners zijn in bijna alle experimenten betrokken, maar nog te beperkt. Het
gaat immers steeds meer over particuliere voorraad of particuliere inzet om
voorzieningen in stand te houden. Het leggen van verantwoordelijkheden bij
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deze partijen vergt ook het geven van ruimte om mee te beslissen. Meebeslissen over dat wat de bewoner/ eigenaar direct raakt: hun huis, de kwaliteit
van de openbare ruimte en voorzieningen, de cultuurhistorie van hun dorp of
de sociale samenhang.
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huidige economisch recessie steeds vaker landelijke relevantie. Via de krimpexperimenten kunnen krimpgebieden dienen als laboratoria voor de rest van
het land.

Integraliteit in benadering loont vooral op laag schaalniveau
In veel experimenten is ingezet op een integrale benadering. De kracht van de
integraliteit uit zich met name in de uitvoering. De uitdaging is om de integraliteit juist in de uitvoering verder te versterken en wel om verschillende
redenen. In de eerste plaats omdat in de uitvoering werkwijzen kunnen
worden gecombineerd, kosten kunnen worden bespaard en doelmatiger kan
worden gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan een doorstroomketen van koop naar
huur of andersom, van oude sobere woningen naar cultureel waardevol bezit.
Een ander voorbeeld is efficiency in aanpak door bij verbetering van huurwoningen ook particulieren aan te bieden hun woning mee te nemen in de
aanpak.
Inzet op verschillende terreinen is nodig om investeringen van particulieren
uit te lokken. Waardestijging is er niet of nauwelijks meer, des te belangrijker is
het om te zien dat ook anderen het de moeite waard vinden in een gebied te
(des)investeren, om zelf de keuze te maken ergens geld in te stoppen.
Integraliteit en commitment van verschillende partijen op een abstract niveau
is vaak lastig en lang niet altijd nodig. Pas op voor te grote verhalen waar te
veel mensen een handtekening onder moeten zetten. Daarvoor zitten te
grote verschillen tussen partijen in taal, tempo, afhankelijkheden enzovoort.
Dat is een valkuil, zo blijkt uit de evaluatie.

Het belang van kennis delen
Het begeleiden van krimp vraagt vaak om het maken van (pijnlijke) keuzes en
daar is bestuurlijk lef voor nodig. De oplossing van het vraagstuk ligt daarbij in
bovenlokale samenwerking en afstemming. De inbreng van landelijke kennis
en ondersteuning in coördinatie heeft daarom een belangrijke meerwaarde.
De vraagstukken rond het begeleiden van krimp hebben daarbij door de
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Tips en aanbevelingen voor een volgende ronde
experimenten
1. Zorg dat de energie en het enthousiasme die tijdens het experimenteren zijn ontstaan, niet weglekken. Dit is een risico dat inherent is aan
het experimenteren. De experimentstatus en de ondersteuning kan net
dat extra zetje geven om partijen betrokken te houden en het onderwerp
op de agenda. Na afloop gaan partijen al snel over tot business as usual.
2. Veranker het denken in inzet (investeringen en interventies),
verwachte rendementen (financieel en maatschappelijk) en waar
deze terecht komen. Dit scherpt het gesprek over opgaven en gewenste
effecten, en vormt een belangrijk raamwerk voor het volgen en bijstellen
van aanpak.
In dit kader is het interessant om (naast het bestaande Financieringsmodel) instrumenten te ontwikkelen die het maatschappelijk effect van
keuzen inzichtelijk maken en om de kennis die dat oplevert te bundelen.
Maak daarbij gebruik van de inzichten van bestaande MKBA’s.
3. Ga op zoek naar nieuwe (kleinschalige) bewonerscollectieven. Burgers
organiseren zich steeds vaker in nieuwe collectieven, bijvoorbeeld voor
energie, zorg of arbeid. Die collectieven bieden schaalvoordelen en risicospreiding, bijvoorbeeld bij onderhoud of renovatie. Bezie welke rollen
woningcorporaties (en andere partijen) hierin een ondersteunende rol
kunnen vervullen en onder welke condities een rol mogelijk (ofwel
aantrekkelijk) is.
4. Ontwikkel een financierings-instrumentarium waarmee risico’s voor
particulieren worden beperkt en investeringsmogelijkheden
vergroot. Aansluiten bij het experimentprogramma Wijkinvesteringszones
is daarbij een interessante richting. Het Rijk kan hierin een belangrijke rol
vervullen (afwijken van regels, ook omtrent belastingen).
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5. Experimenteer met ‘ruilverkaveling’. Bezie bij verdunning op welke
manier de beste en waardevolste woningen kunnen worden behouden en
verdunning de slechtste woningen raakt of die plekken vrijmaakt die zich
lenen voor herbestemming of stedenbouwkundige aanpassing.
Daarbij moeten koop en huur in samenhang worden bezien. Dit is geen
planbaar proces (eigenaren bepalen). Kansen en mogelijkheden in beeld
brengen (gezamenlijk), processen in gang zetten en kansen pakken. Voor
het Rijk betekent dit dat goed gekeken moet worden naar belemmeringen:
bijvoorbeeld ontheffing van overdrachtsbelasting of de 90%-regel bij
woningtoewijzing in deze situaties.
6. Ga op zoek naar samenwerkingsvormen met marktpartijen. Zij
kunnen een belangrijke bijdrage leveren in kennis, netwerken en financiën. Dit is in elk geval nodig bij item 4. Onderzoek hierbij wat mogelijke
‘triggers’ voor deze groep zijn en onder welke condities investeren
aantrekkelijker wordt.
7. Blijf de experimenten goed begeleiden. Platform31 kan ook in een
nieuwe experimentenronde een waardevolle rol vervullen in het experimenteren met krimp. Die waarde zit in de kritisch opbouwende opstelling,
in de inbreng van kennis en expertise en uiteindelijk in het uitwisselen van
wat in de experimenten wordt geleerd. Zorg wel voor heldere verwachtingen ten aanzien van de inzet van betrokken partijen en het te
verwachten eindresultaat.
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Bijlage 1: bronnen beleidsanalyse
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Bijlage 2: experimentenoverzicht

-- Differentiatie en kwaliteitsverbetering woningvoorraad en stedenbouwkundige structuurversterking in samenhang inzetten
-- Ruimtelijke kwaliteit verbeteren

(Particuliere) woningverbetering:
slopen of verbeteren woningen,
beperkt bijbouwen van woningen.

-- Huurvoorraad is aangepakt
-- Twee woningen zijn aangekocht
-- Woningverbetering particuliere
voorraad in uitvoering

Toolkit particuliere voorraad
Vrieheide
(Heerlen)

-- Ontwikkelen aanpak om huiseigenaren te stimuleren tot het
onderhouden, moderniseren of
verkopen van hun woningen
-- Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit verbeteren

(Particuliere) woningverbetering:
in combinatie met verdunning,
verbetering van openbare ruimte
en ondersteuning van gezinnen bij
financiële problemen

-- Keukentafelgesprekken met circa
100 bewoners
-- Opknappen van openbare ruimte
-- Drie woningen van de veiling
gehouden

Duurzame
beschermde
dorpsgezichten
(Dongeradeel)

-- Experimenteren met het vertalen
van visies op beschermde dorpsgezichten naar uitvoering
-- Ruimtelijke kwaliteit verbeteren
-- Nieuwe functies geven aan woningen, woningen moderniseren/
opknappen

Subsidieregeling en Dorpsontwikkelingsmaatschappijen met bewoners die projectvoorstellen voor
woningverbetering beoordelen.

Vier dorpsontwikkelingsmaatschappijen en subsidieregeling
(nog geen woningen verbeterd)

Rotte kiezen
(Dongeradeel)

-- Ervaring opdoen met een
tweesporenbeleid: juridische
handhavingsaanpak in combinatie met maatwerk voor eigenaren
die onderhoud niet kunnen
betalen
-- Particuliere voorraad: opknappen,
verbeteren, kwaliteiten toevoegen en nieuwe vraag creëren
-- Leefbaarheid verbeteren

(Particuliere) woningverbetering,
ondersteund door samenwerking
met gemeente, woningcorporaties
en dorpsbelangen

-- Handhavingsaanpak is vastgesteld.
-- 3 woningeigenaren aangeschreven

Nieuwe
werkwijze

Integrale aanpak
Bomenbuurt
(Winschoten)

Bewonersparticipatie

Resultaten

Integrale
aanpak

Interventies

Openbare
ruimte

Doelstellingen

Voorzieningen

Experiment

Wonen

Een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de experimenten.
Zie de afzonderlijke rapportage over de experimenten voor gedetailleerde informatie.
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-- Ontwikkelen van een handhavingsaanpak in combinatie met
maatwerk om eigenaren te stimuleren hun verpauperde panden
aan te pakken
-- Particuliere voorraad: opknappen,
verbeteren, kwaliteiten toevoegen en nieuwe vraag creëren als
middel
-- Leefbaarheid te verbeteren

Ontwikkelen en toepassen van een
gezamenlijke effectieve handhavingspraktijk voor particuliere
woningverbetering

-- Regionale handhavingsaanpak
met inventarisatie van verpauperde woningen
-- Zo’n 30 eigenaren aangeschreven

-- Antwoord op de vraag naar in
hoeverre het samenvoegen
van woningen een effectieve
strategie is
-- Voorkomen waardevermindering
in particulier vastgoed en kwaliteitsverbetering in de particuliere
voorraad.

Onderzoek naar de mate waarin het
stimuleren van het samenvoegen
van woningen een effectief instrument is in de aanpak van krimp en
in hoeverre gemeenten hier een rol
in kunnen spelen.

Grensoverschrijdend wonen
(ZeeuwsVlaanderen)

-- Verkennen van mogelijkheden
om de lokale woningmarkt te
internationaliseren: inzicht in
aanpassingen van woningen en in
toewijzingsprocedures
-- Voorkomen leegstand en verbeteren van leefbaarheid

Onderzoek naar de potentie van de
Zeeuws-Vlaamse woningvoorraad
voor Vlamingen, en uitvoering
geven aan het vervolg.

-- Onderzoek uitgevoerd.
-- In 2012 zijn zo’n 500 Vlamingen naar Zeeuws-Vlaanderen
verhuisd.

Nieuwe open
ruimten (Terneuzen)

-- Verkennen van concrete mogelijkheden tot invullen van open
ruimte door sloop samen met bewoners en de keuzes die daarbij
gemaakt worden
-- Leefbaarheid verbeteren

Openbare ruimte: aan de hand van
voorbeelden in een inspiratieboek
geven gemeente, corporatie en
bewoners een nieuwe invulling aan
open plekken

-- Inspiratieboek Ontwerpen aan
overmaat.
-- Experiment voortijdig beëindigd.

Digitaal
dorpshuis
(Dongeradeel)

-- Ervaring opdoen met een nieuw
concept voor gemeenschapsvoorzieningen op het platteland.
-- Het voorzieningenniveau toegankelijk en hoogwaardig maken en
houden

Voorzieningen: inrichten van een
fysiek gemeenschapscentrum en
een interactief digitaal dienstennetwerk met inzet van professionals en vrijwilligers

Digitaal en fysiek dorpshuis geopend.

Samenvoegen
woningen
(ZeeuwsVlaanderen)

deel 2

Nieuwe
werkwijze

Aanpak
verpaupering
(ZeeuwsVlaanderen)

deel 1

Bewonersparticipatie

Resultaten

Integrale
aanpak

Interventies
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Openbare
ruimte

Doelstellingen

Voorzieningen

Experiment

Wonen
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-- Onderzoek uitgevoerd.
-- Beperkt aantal woningen samengevoegd (aantal onbekend)

Afgerond

•
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-- Ontwikkelen van een exploitatiestrategie op basis van
leefstijlen
-- Verhogen reactiegraad en waardeontwikkeling

Vraag- en aanbodstrategie voor 10
complexen op basis van leefstijlen

Drie van de 10 complexen verbeterd aan de hand van exploitatiestrategie

Nieuwe planningsmethodiek
(Eemsdelta)

Verkennen van het ontwikkelen van
een gezamenlijke planningsmethodiek met meerdere publieke en
private partijen

Nieuwe regionale planningsmethodiek: methodisch kader voor
concretisering van sectorale visies
(zorg, scholing, wonen, leefbaarheid, economie)

Eemsdeltaladder, publicatie met
omschrijving methodiek

Masterplan
voorzieningen
(Zeeuws-Vlaanderen)

-- Onderzoek voorzieningenstructuur in relatie tot krimp met oog
op nieuwe planningsmethodiek
-- Het voorzieningenniveau
handhaven en waar mogelijk
verbeteren

Nieuwe regionale planningsmethodiek: drie gemeenten stellen
gezamenlijk een Masterplan Voorzieningen op met scenario’s 2030
en quick wins

Masterplan met scenario’s

Terugtrekstrategieën corporaties (landelijk)

-- Verantwoord terugtrekken door
corporaties uit kleine kernen.
-- Leefbaarheid op peil houden
-- Besluitvorming ondersteunen

Verkennen van de ervaringen met
terugtrekken

Onderzoeksrapport

Financieringsmodel (Bronckhorst)

-- Gemeentebestuurders in staat
stellen verantwoorde keuzes te
maken met minder financiële
middelen.
-- Leefbaarheid op peil houden
-- Besluitvorming ondersteunen

Ontwikkelen en toepassen van een
methodiek voor inzicht te geven in
samenhang en consequenties van
keuzes bij krimp

Financieringsmodel
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Bijlage 3: samenstelling
begeleidingscommissie
Deze evaluatie is uitgevoerd onder begeleiding van een begeleidingscommissie, die bestond uit de volgende personen:
–– Dhr. P. Ponce de Campos (ministerie van BZK)
–– Dhr. J. van Dam (ministerie van BZK)
–– Dhr. T. Hessels (ministerie van BZK)
–– Dhr. J. Pennings (ministerie van BZK)
–– Mw. L. Jongmans (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
–– Dhr. G. Hospers (Universiteit Twente)
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1. Inleiding

Aanleiding experimenten
Bevolkingsdaling was een jaar of vijf geleden een relatief nieuw beleidsitem in
Nederland. Nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen waren nodig om de
negatieve gevolgen van bevolkingsdaling tegen te gaan. In samenwerking,
financiering en regelgeving moesten nieuwe paden worden bewandeld. Het
experimentprogramma bevolkingsdaling is bedoeld om lokale partijen te
ondersteunen bij het ontwikkelen en testen van nieuwe werkwijzen. Eventuele knelpunten in wet- en regelgeving worden in de experimenten onderzocht en waar mogelijk weggenomen.
In 2008 is Platform31 gestart met een experimentenprogramma dat bestond
uit zeven experimenten. In het kader van het Interbestuurlijk Actieprogramma
Bevolkingsdaling konden lokale en regionale partijen uit de krimpregio’s
begin 2010 verzoeken om experimenten indienen. Een aantal Platform31-experimenten is toen als Rijksexperiment aangemeld. Sinds het voorjaar van
2010 begeleidt Platform31 alle Rijksexperimenten op het terrein van wonen
en de woonomgeving namens het ministerie; het gaat om veertien van de
vierentwintig Rijksexperimenten. Deze evaluatie bevat veertien experimenten; het Rijksexperiment Ganzedijk werd al in 2011 geëvalueerd (Zie
Ganzedijk bij voorbeeld, 2011).
De experimenten hebben plaatsgevonden in verschillende krimp- en experimenteerregio’s, zoals in figuur 1 is te zien. De tabel na de kaart bevat een
korte omschrijving van elk experiment.
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Figuur 1: Overzicht van de krimpexperimenten in deze evaluatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Noordwest Fryslân
- Beschermde dorpsgezichten
Noordoost Fryslân
- Digitaal dorpshuis
Oost-Drenthe
- Rotte kiezen
Achterhoek
Twente
Kop van Noord-Holland
Goeree-Overflakkee
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1
Schouwen-Duivenland
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6
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Tabel 1: Overzicht van de krimpexperimenten in deze evaluatie
Experiment

Omschrijving

Fase

Integrale aanpak Bomenbuurt
(Winschoten)

(Particuliere) woningverbetering: slopen of verbeteren woningen, beperkt bijbouwen van
woningen.

Uitvoering

Toolkit particuliere voorraad
Vrieheide (Heerlen)

(Particuliere) woningverbetering: in combinatie met verdunning, verbetering van openbare
ruimte en ondersteuning van gezinnen bij financiële problemen.

Uitvoering

Duurzame, beschermde dorpsgezichten (Dongeradeel)

Subsidieregeling en Dorpsontwikkelingsmaatschappijen met bewoners die projectvoorstellen
voor woningverbetering beoordelen.

Uitvoering

Rotte kiezen
(Dongeradeel)

(Particuliere) woningverbetering, ondersteund door samenwerking met gemeente, woningcorporaties en dorpsbelangen.

Uitvoering

Aanpak verpaupering
(Zeeuws-Vlaanderen)

Ontwikkelen en toepassen van een gezamenlijke effectieve handhavingpraktijk voor particuliere
woningverbetering.

Uitvoering

Samenvoegen woningen
(Zeeuws-Vlaanderen)

Onderzoek naar de mate waarin het stimuleren van het samenvoegen van woningen een effectief
instrument is in de aanpak van krimp en in hoeverre gemeenten hier een rol in kunnen spelen.

Afgerond

Grensoverschrijdend wonen
(Zeeuws-Vlaanderen)

Onderzoek naar de potentie van de Zeeuws-Vlaamse woningvoorraad voor Vlamingen, en
uitvoering geven aan het vervolg.

Afgerond

Nieuwe open ruimten
(Terneuzen)

Verbetering openbare ruimte: aan de hand van een inspiratieboek geven gemeente, corporatie
en bewoners een nieuwe invulling aan open plekken.

Voortijdig beëindigd

Digitaal dorpshuis

Voorzieningen: inrichten van een fysiek gemeenschapscentrum en een interactief digitaal
dienstennetwerk met inzet van professionals en vrijwilligers.

Uitvoering

Krimpen in (leef)stijl
(Roermond)

Vraag- en aanbodstrategie voor 10 complexen op basis van leefstijlen.

Uitvoering

Nieuwe planningsmethodiek
(Eemsdelta)

Nieuwe regionale planningsmethodiek: methodisch kader voor concretisering van sectorale
visies (zorg, scholing, wonen, leefbaarheid, economie).

Uitvoering

Masterplan Voorzieningen
(Zeeuws-Vlaanderen)

Nieuwe regionale planningsmethodiek: drie gemeenten stellen gezamenlijk een Masterplan
Voorzieningen op met scenario’s 2030 en quick wins.

Uitvoering

Terugtrekstrategieën
corporaties (landelijk)

Verkennen van de ervaringen met terugtrekken uit gebieden.

Studie afgerond

Financieringsmodel
Bronckhorst (Bronckhorst)

Ontwikkelen en toepassen van een methodiek voor inzicht in samenhang en consequenties
van keuzes bij krimp.

Afgerond

(Dongeradeel)
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Onderzoeksaanpak
De evaluatie van de experimenten is uitgevoerd volgens een vooraf opgestelde evaluatiestructuur. Aan de hand van beschikbaar documentatiemateriaal en internetonderzoek is een eerste reconstructie gemaakt van de
experimenten. Die reconstructie is aangevuld en aangescherpt aan de hand
van zogenoemde ‘werkbezoeken’. In die gesprekken is ook ingegaan op
succes- en faalfactoren. Het werkbezoek had per experiment een ander
karakter. Er is soms letterlijk een bezoek gebracht aan het experimentgebied,
soms zijn er telefonische interviews afgenomen. Er is gesproken met de
projectleiders en de belangrijkste stakeholders. Dit heeft een goed beeld
opgeleverd van de ervaringen met het experiment en de eventuele procesknelpunten. De daaruit ontstane factsheets zijn voor commentaar teruggelegd bij de geïnterviewden. De factsheets zijn uiteindelijk verwerkt in de
experimenthoofdstukken in deze rapportage.
De resultaten van deze analyses vormden input voor discussies binnen het
onderzoeksteam en met de opdrachtgever over overkoepelende conclusies,
lessen en aandachtspunten.
De stand van zaken bij de experimenten betreft de situatie eind 2012.

Onderzoeksvragen
Een belangrijk onderdeel van de vooraf opgestelde evaluatiestructuur betrof
de volgende negen onderzoeksvragen:
–– Op welke wijze manifesteert krimp zich in het experimentgebied?
De gevolgen van bevolkingsdaling verschillen per gebied. Bijvoorbeeld een
afnemend voorzieningenniveau, slechte verhuurbaarheid, verpaupering
van de voorraad of leegstand. De gegevens vormen de input voor een
schets van de krimpproblematiek in het experimentgebied.
–– Op welke effecten van krimp richt het experiment zich?
Ieder experiment heeft een specifiek doel of doelen, bijvoorbeeld waardebehoud van vastgoed of verantwoord ‘ontbouwen’. Het is zaak om in de

Evaluatie krimpexperimenten / Deel 2: Experimentenevaluaties / 1. Inleiding

inhoud

deel 1

deel 2

terug

evaluatie het doel en daarmee de te verwachten effecten van het experiment helder te krijgen.
–– Uit welke interventies bestaat het experiment?
Hier draait het om de aanpak (interventies) en de relatie tussen die interventies en de beoogde effecten. Waar mogelijk wordt ook gekeken naar de
kosten en baten van de interventies: welke partijen hebben tijd en geld
geïnvesteerd in de interventies en bij wie slaan de eventuele baten neer?
–– Hoe is de uitvoering van het experiment verlopen?
De ervaring is dat het reconstrueren van het verloop van een experiment
waardevolle lessen oplevert om de aanpak te verbeteren of elders te
gebruiken. Daarom is bij de uitvoering van het experiment gekeken naar de
chronologie, het speelveld, de rolverdeling, de communicatie en financiën.
–– Welke verwachte en onverwachte effecten zijn opgetreden?
De vraag is in hoeverre de verwachte effecten zijn opgetreden en wat het
resultaat daarvan is geweest. Daarbij is sprake van onderscheid in resultaten op ruimtelijk gebied, financieel gebied en op het sociale vlak. Bovendien kunnen onvoorziene effecten zijn opgetreden. Van de effecten is
geprobeerd de baten in beeld te brengen en – voor zover mogelijk – af te
zetten tegen ‘niets doen’.
–– Hoe kijken betrokken partijen zelf terug op het experiment en welke
lessen trekken zij?
De ervaringen van de betrokken partijen zijn cruciaal bij het oordeel over
de effectiviteit van het experiment en de lessen voor de toekomst.
–– In hoeverre en op welke wijze heeft het experiment bijgedragen aan
het begeleiden van krimp?
Uiteindelijk draait het om het antwoord op deze, overkoepelende vraag, die
per experiment – en later op hoger niveau – beantwoord wordt.
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–– In hoeverre is het binnen bestaande wet- en regelgeving mogelijk
geweest krimp in het experiment aan te pakken?
Als wet- of regelgeving belemmerend werkt bij de opzet en uitvoering van
het experiment, kan dat reden zijn te overwegen deze aan te passen.
Andersom kan natuurlijk ook. Daarom is het belangrijk te weten tot welke
(on)mogelijkheden bestaande wet- en regelgeving in de praktijk hebben
geleid.
–– Welke onderdelen van het experiment hebben hun waarde bewezen,
en onder welke condities zijn die elders toepasbaar?
Bij gebleken succes kan het experiment (of onderdelen daarvan) elders
worden gebruikt. Die ervaringen en lessen zijn dus belangrijk bij de stap
van innovatief experiment naar verspreiding en ‘breed gebruik’.

Leeswijzer
In dit experimentenrapport is aan ieder experiment een hoofdstuk gewijd. Die
hoofdstukken bevatten gedetailleerde informatie over de opzet, voortgang,
verloop en effecten per experiment. De experimenthoofdstukken zijn volgens
een vaste structuur opgebouwd, zodat deze onderling goed vergelijkbaar zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
Procesorganisatie
Context en aanleiding experiment
Opzet beleidslogica
Input
Resultaten en effecten
Reconstructie
Succes- en faalfactoren
Conclusies
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2. Bomenbuurt Winschoten
(Oost-Groningen)

57

Oost-Groningen is een regio waar krimp zich manifesteert in afnemende
druk op de huur- en de koopmarkt. Het experiment Bomenbuurt is
bedoeld om te experimenteren met een integrale aanpak van koop- en
huurwoningen en van de openbare ruimte, om de buurt krimpproof te
maken.
In de bijlage is een overzicht van de geïnterviewde betrokkenen opgenomen.
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Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
Wanneer

Wat

Toelichting

2008-03

Start aanpak

Werkgroep Visie Bomenbuurt, startbijeenkomst met
inwoners en andere betrokkenen, inventarisatie knelpunten.

2008medio

Stedenbouwkundige visie

Analyse en mogelijke opzet Stedenbouwkundig Bureau
HKB. Met sloop van huur- en koopwoningen, vervangende nieuwbouw en renovatie en wijziging stedenbouwkundige structuur.

Bewonersavonden

Voor huurders en eigenaar-bewoners rond het plan van
HKB.

2009-02

Wijkvisie tussenrapport

Stand van zaken met onderstrepen noodzaak herstructurering huur en koop (volgens plan HKB). Voorstel om
Platform31 te vragen te participeren met het oog op de
aanpak van koopwoningen.

2009

Experimentbeschrijving Platform31

Uitgaande van de stedenbouwkundige visie HKB.

2009

Bewonersonderzoek

Onderzoek onder bewoners (huurders en eigenaar-bewoners), in opdracht van Platform31. Publicatie in maart
2010.

2010-02

Aanvraag steun
experiment
Oost-Groningen

Een gezamenlijke nota van uitgangspunten door
gemeente en Acantus en over een gezamenlijke ontwikkelingsstrategie voor het oude deel van de Bomenbuurt.
Bomenbuurt wordt Rijksexperiment.

2010-07

Concept wijkvisie

Met stedenbouwkundige visie (van de gemeente).

2010-09

Presentatie stedenbouwkundig plan

Met optie sloop-nieuwbouw.

Quick scan koopwoningen

Inzicht in de marktpositie van de koopwoningen Bomenbuurt.

Gebiedsvisie
Bomenbuurt
Acantus

Visie van Acantus met een verbeterprogramma voor de
sociale huur. Vormt de input van Acantus voor de gezamenlijke visie (van de gemeente en Acantus) voor de
Bomenbuurt.

2008

2010-10

2010-11
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Wanneer

Wat

Toelichting

2011-03

Eerste Stuurgroep

Eerste overleg op bestuurlijk niveau. Afstemmen parallelle trajecten: huur, openbare ruimte, koop. Lijkt nog
heel open terwijl Acantus staat te popelen om te
starten. Provincie zegt middelen toe.

2011-09

Wijkvisie Bomenbuurt 2011-2025
(concept)

Groot deel uitleg/context (wat is er aan de hand en
gebeurd). Aan eind twee scenario’s: integrale aanpak
(woningen en omgeving inclusief enkele sloop) en
enkelvoudige aanpak (woningen huur en koop verbeteren).

2011-09

Communicatieplan

voor de wijkvisie.

2011-09

Tweede Stuurgroep

De stuurgroep besluit positief over de wijkvisie en heft
zichzelf op omdat de uitvoering start en het daarmee
een lokaal project is.

2011-10

Collegevoorstel

Inzet op eerste variant uit de wijkvisie: integrale aanpak
woningen en omgeving. Beschikbaar stellen 8,5 ton
voor investeringsmaatregelen van de gemeente.

2011-10

Bewonersavond

Bewoners spreken voorkeur uit voor variant 1 van de
wijkvisie.

2012-01

Besluit Gemeenteraad

Krediet van 850.000 euro en daarnaast vaststellen
Verordening lening Duurzame Particuliere Woningverbetering voor de Bomenbuurt in Winschoten en vullen
van het fonds.

2012

Inventarisatie onder
bewoners

Bereidheid peilen en afspraken maken, individuele
gesprekken per huishouden.

2012-08

Projectplan Bomenbuurt

Met stedenbouwkundige modellen voor inpassing
parkeerplaatsen en groen.

2012-10

Presentatie herinrichtingsplan

Bijeenkomst met bewoners van de betreffende straten.

2013

Uitvoeren herinrichtingsplan

Volgens planning uit het projectplan.
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Stand van zaken eind 2012
Momenteel worden de plannen uitgevoerd. Echter anders dan in de experimentaanvraag is beschreven (zie ook de paragraaf Opzet en beleidslogica).
De renovatie van de sociale huur is afgerond. De aanpak van de particuliere
voorraad loopt.

Procesorganisatie
Voor de organisatie is een project- en stuurgroep ingesteld:
–– Projectgroep: in 2008 opgestart door de gemeente Winschoten, Acantus
en de stichting Welzijn Oldambt. Later treden Platform31 en de provincie
toe tot de projectgroep, omdat de Bomenbuurt een experiment is
geworden.
–– Stuurgroep (twee keer bijeen in 2011) met de gemeente, provincie,
Acantus en Platform31. De stuurgroep is ingesteld op initiatief van de
provincie, om knopen door te hakken over financiering. Eind 2011 wordt de
stuurgroep opgeheven en trekt de provincie zich terug uit de projectgroep.
Reden is dat de uitvoeringsfase is aangebroken.
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Partij

Rol

Toelichting

Gemeente Oldambt

Opdrachtgever/regie,
trekker van wijkvisie en
experiment

Tot 01-01-10 gemeente
Winschoten

Acantus

Mederegie op onderdelen

Belang vanuit de marktpositie van de huurwoningen
en leefbaarheid.

Provincie Groningen

Financier

Platform31

Inbreng kennis, waar nodig
afwijking regelgeving en
financiële steun aan bewonersonderzoek en de evaluatie in 2012

Stichting Welzijn Oldambt
(SWO)

Faciliteren communicatie
met bewoners

Agentschap NL

Ondersteunen projectleider
gemeente.

Sinds april 2011 betrokken.

Context en aanleiding experiment
In de voormalige gemeente Winschoten was de Bomenbuurt de laatste nog te
herstructureren woonbuurt. De woningvoorraad in de Bomenbuurt is
eenzijdig en goedkoop (zowel in huur als koop) en grotendeels gedateerd. De
buurt is stenig en kent een tekort aan groen en parkeerplaatsen. De marktpositie was nog niet slecht, maar wel kwetsbaar zeker met het oog op verwachte
krimp en vergrijzing. Het plan omvat het oude deel van de Bomenbuurt met
circa 300 koop- en circa 175 huurwoningen. In 2008 zijn de gemeente
Winschoten en Acantus begonnen met de eerste plannen voor de buurt. Vrij
snel is Platform31 benaderd, toen bleek dat ook forse ingrepen in de particuliere voorraad nodig zouden zijn. De Bomenbuurt is begin 2010 door de voormalige gemeente Winschoten aangedragen als Rijksexperiment
Bevolkingsdaling in het kader van het Provinciaal actieplan Krimp. De kern van
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de experimentaanvraag is als volgt:
–– “Integrale wijkaanpak om de Bomenbuurt ‘krimpproof’ te maken door
herstructurering, woningisolatie en beperkte toevoeging onder het mom:
gaan voor meer kwaliteit maar wel minder in kwantiteit.”
–– Innovatie betrof (1) het ontwikkelen van een ontbouwingsplan met
beperkte nieuwbouw dat draagvlak heeft onder zowel huurders als eigenaar-bewoners en (2) het opzetten van een sloopfonds voor goedkope
woningen.
–– Daarnaast onderzoeken van: (3) een fonds voor particuliere woningverbetering, (4) opkoopfonds waarmee Acantus leegstaande of onverkoopbare
woningen opkoopt (met veranderingsplicht) en (5) ruimte geven aan bewonersinitiatieven om bestaande leegstaande woningen een andere functie
te geven (vraagt flexibel bestemmingsplan).
De oude Bomenbuurt is een populaire buurt met daardoor nog relatief
beperkte acute problemen. Er is geen of nauwelijks leegstand en de huurwoningen zijn makkelijk verhuurbaar. In de toekomst worden wel problemen
verwacht gezien de verandering van doelgroep (vergrijzing) en beperkte
kwaliteit en aanpasbaarheid woningen. De woningen zijn sober en de buurt is
stenig. De sociale samenhang is sterk. Bij bewoners blijkt er draagvlak voor
kwaliteitsverbetering zowel in de huur als de koop, zo blijkt uit het onderzoek
onder bewoners dat in 2009 is uitgevoerd. Eigenaren zijn bereid te investeren.
Verdunning staat bij bewoners niet hoog op de prioriteitenlijst. De noodzaak
wordt door sommigen betwist. Toch is een deel van de woningeigenaren
bereid verkoop te overwegen. Woningverbetering en aanpak openbare ruimte
verdienen volgens bewoners echter prioriteit. De Quick scan koopwoningen
laat zien dat marktpositie van de koopwoningen in de Bomenbuurt nu nog
redelijk is, maar in de toekomst kwetsbaar zal zijn.
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Acantus moet investeren in de huurwoningen omdat sprake is van een onderhoudsachterstand, maar vindt krimp van de huurvoorraad in de Bomenbuurt
nu onnodig omdat de druk daar juist groot is. De gemeente (per 1-1-2010 de
gemeente Oldambt) moet in die periode bezuinigen en kent forse investeringen elders in de gemeente.

Opzet en beleidslogica
Doel is het krimpproof maken van de Bomenbuurt, waarmee de bewoners
profiteren van meer leefbaarheid en de kopers van een sterkere marktpositie
van de woningen.
In de interventies in het woningaanbod heeft een forse verschuiving plaatsgevonden. De eerste (stedenbouwkundige) plannen waren gericht op
substantiële afname van het woningaanbod zowel in de huur als in de koop.
Dat was ook de situatie toen de Bomenbuurt onder de aandacht kwam van
Platform31 en het ministerie, als mogelijk experiment in het kader van krimp.
In de latere plannen is van sloop nauwelijks meer sprake (twee tot maximaal
tien woningen) en ligt de nadruk op verbetering. Die (beperktere) sloop is
bedoeld om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren: meer groen
en parkeerplaatsen, en een minder stenige indruk. Besloten is met de keuze
voor de eerste variant uit de Wijkvisie uit het najaar van 2011 (aanpak
woningen en woonomgeving inclusief beperkt aantal onttrekkingen).
Plannen voor de sociale huur en de particuliere voorraad zijn apart vormgegeven. Bij de sociale huur is overgegaan tot verbetering. In de particuliere
voorraad is sloop slechts beperkt aan de orde, om extra parkeerruimte te
creëren en om beperkte verdunning te realiseren. Daarnaast wordt ingezet op
verbetering van de particuliere voorraad (particulieren kunnen een zachte
lening krijgen uit het Woningverbeterfonds).
Argumenten voor de verandering liggen in de marktpositie van de huurwoningen en in de peiling onder eigenaar-bewoners. De huurwoningen vervullen
een belangrijke functie op de woningmarkt van Oldambt, zeker gezien de
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forse ingrepen in andere wijken in de jaren ervoor. Voor sloop van particuliere
woningen bestond onder eigenaar-bewoners weinig draagvlak. Daarnaast zijn
er te weinig middelen beschikbaar om grootschalig particuliere woningen uit
de markt te halen.
Het anticiperen op vergrijzing en het bijdragen aan de regionale krimpproblematiek zijn zodoende uit de ambities verdwenen. Het ‘krimpproof maken’ is
versmald tot het bijdragen aan de kwaliteit en leefbaarheid van de buurt. Door
de verandering van aanpak zijn de doelen niet veranderd - in elk geval niet in
de stukken herleidbaar.
In de planvorming zijn sociale huur en particuliere voorraad uit elkaar
getrokken. De reden is vooral een praktische: de besluitvorming rond visie en
inzet van de particuliere voorraad nam veel tijd in beslag. De aanpak van de
huur vroeg om actie, niet in het minst omdat de huurders dat wensten
(vanwege achterstallig onderhoud). Het loslaten van deze integraliteit wordt
betreurd vanwege het idee dat misschien meer creativiteit en winst te
behalen zou zijn geweest door samenhang in de aanpak (ruilen huur en koop,
individuele afspraken over doorstroming enzovoort).
De effecten zijn niet ‘smart’ geformuleerd. Wel de output die daar toe moet
leiden: het aantal te slopen en te renoveren woningen. Ook is helder aangegeven wat de leefbaarheid in fysieke zin moet verbeteren: meer groen en
meer parkeerplaatsen.
Belangrijk is de communicatie met bewoners. In een vroeg stadium zijn de
wensen bij de bewoners gepeild en er is een zorgvuldig communicatieproces
doorlopen. Dit proces omvat collectieve bijeenkomsten tot en met individuele
gesprekken met huishoudens die mogelijk de woning willen verkopen. Een
manco was de lange tijd tussen het bewonersonderzoek (2009) en de wijkvisie (eind 2011), zie ook de reconstructie.
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Input:
–– Investeringen voor renovatie huurwoningen (Acantus).
–– Revolverend fonds voor verbetering van particuliere woningen (Verordening lening Duurzame Particuliere Woningverbetering voor de Bomenbuurt
in Winschoten), gevoed door de provincie (€ 1,5 miljoen is beschikbaar,
daadwerkelijke omvang is afhankelijk van het aantal aanvragen).
–– Geld om particuliere woningen op te kopen en de openbare ruimte aan te
pakken (€ 850.000 van de gemeente, circa € 632.000 van de provincie, het
daadwerkelijke bedrag dat de provincie investeert is afhankelijk van de
investering van de gemeente volgens een 50-50% verdeling).
–– Platform31: bekostiging onderzoek onder bewoners en QuickScan woningvoorraad. Inzet mankracht Platform31 en Agentschap NL.
–– Onderzoek en communicatie (gericht op bewoners): uit reguliere middelen
gemeente en Acantus. Onder andere door inzet van de SWO.

Resultaten en effecten:
–– De hele huurvoorraad in het aandachtsgebied is aangepakt (sommige
complexen wat uitgebreider dan andere); er zijn geen huurwoningen
gesloopt.
–– De gemeente is in gesprek met individuele huishoudens over aankoop van
woningen. Eind 2012 zijn twee woningen aangekocht. Parallel worden
plannen ontwikkeld voor herinrichting van de openbare ruimte.
De woningverbetering van de particuliere voorraad loopt. De animo voor een
lening uit het verbeterfonds is redelijk: in november 2012 is een derde van het
budget bestemd. Aanvragen kunnen tot eind 2012 worden ingediend. Volgens
de gemeente hebben veel mensen in het verleden al de woning verbeterd.
Daarnaast zijn de meeste huishoudens niet erg vermogend en terughoudend
in het aangaan van nieuwe leningen. “Misschien is vertrouwen nog wel belangrijker: zien dat de overheid en de corporatie investeren in de buurt en dat het
de moeite loont om dat zelf ook te doen.” Of dat zo is, zal later moeten blijken.
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De effecten in termen van marktpositie huur en koop en leefbaarheid zijn
nog niet in te schatten omdat de aanpak nog loopt. Daarnaast is nauwelijks
een oordeel te vellen omdat de aanpak veel minder rigoureus is dan oorspronkelijk werd beoogd en doelen niet opnieuw zijn geformuleerd. Hier wordt
volstaan met enkele verwachtingen, gebaseerd op gesprekken met betrokkenen.
–– De huurwoningen kunnen volgens Acantus weer een aantal jaren mee en
zijn goed verhuurbaar. Daarin is weinig veranderd volgens Acantus. Samenhangend met andere ontwikkelingen (economisch, druk op de huurmarkt,
maatregelen van het kabinet) zal de marktpositie van de woningen worden
gevolgd.
–– De koopsector blijft kwetsbaar. De economische ontwikkelingen
versterken dat. Over woningverbetering is momenteel weinig meer te
zeggen dan dat diverse eigenaren de woning verbeteren, maar dat het
totale effect nog moet blijken.
–– Er is animo om woningen te verkopen. De gemeente legt in overleg met de
bewoners de puzzel om de match te maken met verkoop (al dan niet via
doorstroming in de buurt) en geschikte plekken voor extra (parkeer)ruimte.
–– De ruimtelijke kwaliteit neemt toe doordat de sociale huurwoningen zijn
opgeknapt, er meer ‘lucht’ in de buurt komt door sloop van enkele
woningen en de openbare ruimte op die plekken opnieuw wordt ingericht.
–– De verbetering van de leefbaarheid als gevolg van de aanpak is nog niet te
meten. Puur afgaand op signalen van bewoners is de tevredenheid volgens
Acantus en de gemeente toegenomen (minder klachten).
–– De buurt zal er mooier op worden, hetgeen de bewoners ten goede komt in
termen van betere leefbaarheid en meer parkeerplaatsen. Het effect op de
marktpositie en daarmee het waardebehoud zal beperkt zijn, zeker in
relatie tot eerder genoemde externe factoren. Dit roept de vraag op of de
investering opweegt tegen de effecten. Deze vraag zal door de deelnemers
later beantwoord moeten worden.
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Reconstructie
Krimpexperiment versus buurtbelang
Oorspronkelijk gestart als experiment met een focus op vernieuwende
aanpak van de particuliere voorraad en in het kader van versterken van de
woningmarkt in de regio Oost-Groningen. Zoals eerder geconstateerd, is dat
losgelaten, onder andere omdat de marktpositie en populariteit van de
Bomenbuurt goed zijn. Partijen geven aan dat deze problematiek op andere
plekken in de gemeente en de regio veel scherper voelbaar is (leegstand). De
keuze om de Bomenbuurt aan te dragen voor het experimentenprogramma
van het Rijk is mede een pragmatische: er lagen plannen en contacten.
Gaandeweg zijn de plannen verder af komen te staan van de doelen zoals
geformuleerd in de experimentaanvraag. Daarover is wel eens gesproken, zo
blijkt uit verslagen van de projectgroep, maar er zijn geen conclusies
getrokken. Vooraf is niet scherp gemaakt wat voorwaarden waren (wederzijds)
en tussentijds is ook niet expliciet gemaakt wat er zou gebeuren bij veranderende omstandigheden of bij het tegenstrijdig blijken van het buurtbelang en
het belang van de regio of het krimpexperiment. In verslagen van de projectgroep is te zien dat er wel zo nu en dan op is gewezen. Les: tijd nemen om daar
expliciet bij stil te staan om een goede afweging te kunnen maken.

Vertraging
Het traject is vertraagd. Niet zozeer door een gebrek aan bewustzijn bij
bestuurders. De gemeente Winschoten is in de jaren negentig al begonnen
met herstructurering (sociale huur), mede om te anticiperen op teruglopende
bevolkingsontwikkeling. De beweging naar de particuliere voorraad en
daarmee een andere rol van de gemeente heeft veel tijd in beslag genomen.
Dit raakt namelijk nadrukkelijk ook de investeringskracht van de gemeente. In
combinatie met andere projecten waar in dezelfde tijd veel geld van de
gemeente in werd gestoken en de noodzaak tot bezuinigen, nam de
gemeente hierin een afwachtende houding aan. Doorslaggevend was de
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toezegging van de provincie om middelen ter beschikking te stellen voor een
verbeterfonds en voor aankoop van particuliere woningen (maart 2011). In
deze discussie heeft ook de urgentie in de Bomenbuurt zelf een rol gespeeld:
die was niet heel groot in vergelijking met andere plekken in de gemeente en
de regio Oost-Groningen.
Met name in het tweede deel van het traject (2011-2012) is veel tijd genomen
voor de communicatie met bewoners, onder meer gebruikmakend van de
lessen uit Ganzedijk. De wensen zijn gepeild en met het presenteren van
plannen voor de particuliere voorraad is gewacht tot de financiële kaders
helder waren.
Begin 2010 heeft het traject vertraging opgelopen door wisselingen in
projectleiderschap bij de gemeente, deels als gevolg van de gemeentelijke
fusie. De overdracht begin 2010 verliep niet soepel en er was zoals aangegeven beperkte urgentie bij de gemeente. Dat maakte het voor de nieuwe
projectleider lastig om direct door te pakken.
Tijdens de interviews wordt opgemerkt dat het zinvol is om binnen de
gemeente de rollen in de projectgroep te scheiden: iemand die belast is met
de praktische uitvoering en communicatie met bewoners, en iemand die
meer op het geheel let en op de communicatie met bestuurders. Zeker toen
de stuurgroep werd opgeheven raakte het totaalbeeld onderbelicht.

Integraliteit
Oorspronkelijk was het idee een integraal plan te maken waarbij Acantus ook
een rol zou spelen in de aanpak van de particuliere voorraad. De integraliteit
werd al snel losgelaten vanwege de marktpositie van de huurwoningen en de
vertraging in de besluitvorming rond middelen voor aanpak van de particuliere voorraad. Dit is echter nooit expliciet benoemd of vastgesteld in de
projectgroep. Het plan voor de sociale huurvoorraad is door Acantus opgesteld zonder afstemming te zoeken met de wijkvisie. Het plan is wel in de
projectgroep besproken, maar in de aanpak van koop en huur niet met elkaar
verbonden. Met de verbetering van de huurwoningen werd snel gestart mede
vanwege de wens van de huurders zelf (vanwege achterstallig onderhoud).
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Acantus bleef lid van de projectgroep. De rol van Acantus in de particuliere
voorraad veranderde. Acantus heeft in een vroeg stadium laten weten daar
alleen aan bij te dragen als het financieel uit zou kunnen. Dat bleek al snel niet
te kunnen. Daarnaast had Acantus al veel geïnvesteerd in de huurvoorraad in
Oldambt en werd in de sector de discussie over de kerntaken aangescherpt.
Een desinvestering van Acantus in particuliere woningen in een buurt die nog
goed functioneert, heeft dan geen prioriteit. In het bestuurlijk overleg van
maart 2011 geeft Acantus aan dat ze mee wil denken en wellicht ook bij wil
dragen, maar niet het voortouw wil nemen in de aanpak van koopwoningen in
de Bomenbuurt. Uiteindelijk is er niet of nauwelijks meer gesproken over een
bijdrage. Ook een urgentie voor eigenaren die willen verkopen en in de buurt
willen doorstromen naar een huurwoning komt er niet. Geïnterviewden van
alle partijen geven aan te betreuren dat niet is vastgehouden aan een integraal plan. Combinatie van maatregelen had echter meer op kunnen leveren
(woningverbetering tegelijkertijd met schaalvoordeel oppakken, doorstroming, verhuur, achterpaden). Ook communicatief richting derden is het beter
om duidelijk gezamenlijk achter de aanpak te gaan staan. De laatste tijd
worden in de projectgroep wel weer meer praktische zaken samen opgepakt.

Rol bewoners
In het traject is veel aandacht geweest voor de communicatie met bewoners.
Partijen waren zich goed bewust van de noodzaak tot draagvlak. De Bomenbuurt kent een hechte gemeenschap. Dat is een kracht (veel inzet en creativiteit van de bewoners zelf) en tegelijkertijd een aandachtspunt (negatieve
berichten verspreiden zich snel en individueel onderhandelen is lastig). In de
gesprekken wordt opgemerkt dat door het reeds bestaande gebruik in
Winschoten om met wijkplatforms te werken, de contacten met de bewoners
in beginsel al goed waren. De duidelijkheid (ook over wat niet kan) wordt door
bewoners gewaardeerd. Dat geldt niet voor de vertraging in het traject: na het
onderzoek onder bewoners (2009) heeft het vrij lang geduurd voordat
plannen concreet waren en tot actie werd overgegaan (wijkvisie eind 2011). Te
lang, volgens bewoners.
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Het perspectief van bewoners is cruciaal, zeker bij de verbetering of verwerving van woningen van eigenaar-bewoners. Uiteindelijk staat of valt het
succes van de interventies bij de bereidheid en de mogelijkheid van individuele huishoudens om te participeren. Dan raakt het heel individuele
kenmerken van deze huishoudens - financieel, in samenstelling of gezondheid.
Een deel van de bewoners heeft een hogere hypotheek dan de marktwaarde.
Belangrijke vraag voor dit experiment was of bewoners bereid zijn om een
deel van het waardeverlies te dragen. Sommigen zijn daartoe bereid, anderen
niet. Ook als de bereidheid er is, blijken er barrières. De banken moeten de
restschuld omzetten in een lening maar zijn niet altijd bereid om een lening
voor dat verschil te verstrekken. Bewoners hebben niet altijd de middelen om
het verschil zelf bij te passen. Dit zijn vaak de bewoners die nog maar enkele
jaren in de woning wonen. Ouderen die met een lagere hypotheeklast te
maken hebben zijn in tegenstelling tot de verwachting beperkt verhuisgeneigd. Het betrekken van banken is niet aan de orde gekomen, uit angst voor
vertraging.
Een deel van de bewoners wil wel huren, maar merkt dan dat de maandlasten
omhoog gaan. Daarnaast moeten deze bewoners gewoon op de wachtlijst
voor een huurwoning. Deze is overigens niet lang. Bewoners willen wel graag
in de buurt blijven.
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–– Scherp op de inhoud door reflectie en inbreng expertise van elders. Een
goede aanvulling op het team: meer beschouwend in combinatie met een
meer praktische invalshoek van andere leden in de projectgroep.
–– Soms vertraging door verdere onderbouwing te vragen. Ten minste, de
gemeente heeft dit in eerste instantie als vertraging ervaren. Platform31
wilde extra onderzoek onder bewoners en naar de technische staat van de
woningen. De gemeente wilde graag meteen actie. Achteraf constateert de
gemeente dat het wachten goed was, om bewoners een heldere boodschap te kunnen brengen en de plannen goed te kunnen onderbouwen.
–– Via de provincie bracht de experimentstatus behoorlijk wat geld mee, wat
doorslaggevend bleek bij de besluitvorming van de gemeente over de inzet
in de Bomenbuurt.
64

Er zijn geen grote belemmeringen gevonden die op het bordje van deze
partijen liggen. Toch worden er desgevraagd enkele genoemd:
(1) afzien van overdrachtsbelasting bij aankoop van particuliere woningen of
bij ruil huur en koop met het oog op onttrekken van koopwoningen aan de
woningvoorraad, en
(2) borging van leningen / zachte leningen om verschil in waarde en hypotheek bij verkoop te overbruggen. Het voorstel van het kabinet dat een
dergelijke lening tijdelijk aftrekbaar blijft, helpt daarin al.

Rol Platform31 en Rijk
Platform31 is betrokken in het begin toen er nog hoge verwachtingen waren
ten aanzien van de aanpak van de particuliere voorraad. Experimenteren was
nodig om dit verder te brengen, eenvoudigweg omdat er nog geen ervaring
was met aanpak op deze schaal. Begin 2010 is het project ook aangemeld als
experiment bij provincie en Rijk. Volgens betrokkenen heeft dit op verschillende manieren invloed gehad:
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Succes- en faalfactoren
–– Geld om woningen op te kopen en woningen uit de markt te halen, is een
belangrijke succesfactor. Zonder de inzet van de Provincie was dit nooit
gelukt. Geïnterviewden geven aan dat de kans klein is dat dit wordt
herhaald. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid van individuele bewoners
en van banken. Die lopen een risico en hebben dus een belang bij creatieve
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oplossingen om de risico’s voor bewoners en de banken zelf te beperken.
Het vergt een principieel debat hoeveel publiek geld er ingestoken moet
worden en onder welke condities.
–– Individuele benadering bewoners: persoonlijke benadering, snel reageren.
Het gaat al snel over de situatie van het huishouden (werk, gezondheid
enzovoort) die bepalend is voor een besluit om de woning al dan niet te
verkopen en een alternatief te zoeken. Dit proces kan nog verder ontwikkeld worden, zie onder aandachtspunten.
–– Duidelijkheid over visie en beschikbare middelen voordat de wijk geïnformeerd wordt.

Aandachtspunten voor vervolg
–– Bij particulieren is nauwelijks besef van de kwetsbaarheid van de marktpositie van koopwoningen en dit speelt als zodanig een rol in de onderhandelingen: mensen denken (hopen) dat de markt weer aantrekt. Tegelijkertijd
moet voorzichtig worden omgegaan met een zwart scenario: angst bij
bewoners kan versterkend werken. Vertrouwen is nodig om investeringen
uit te lokken. Het abstracte probleem van krimp moet worden vertaald in
directe belangen voor bewoners. In dit geval: aanpakken van het parkeerprobleem en zorgen voor meer groen in de buurt.
–– Praktische uitvoeringspunten, die cruciaal zijn voor succes: financiering
restschuld (bereidheid banken, lening SVN?), vaker makelaars inschakelen
om matches te maken (doorstroming in de buurt om bepaalde woningen
vrij te maken), een rol van de corporatie door eigenaren die willen verkopen
een huurwoning in de buurt aan te bieden, een rol van banken in verbetering van hun onderpand enzovoort. Het is ook zinvol om voorafgaand aan
de planvorming een beeld te krijgen van de positie van de huishoudens in
de wijk om te kunnen anticiperen op mogelijke knelpunten en de haalbaarheid te toetsen.
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–– De rol van de gemeente moet veranderen, vanwege beperkte middelen en
vanwege beperkte mogelijkheid tot zelf doen: wenkend perspectief, eigen
middelen gericht inzetten en andere partijen met initiatieven laten komen
en die faciliteren. Er kan en moet volgens participanten in dit traject veel
meer worden aangesloten bij de kracht van bewoners; ze zijn zelf belanghebbend en zijn soms veel creatiever in het bedenken van oplossingen.
–– Ook banken kunnen een rol spelen, ze hebben een belang en kunnen
zorgen voor constructies die voor beide partijen (eigenaren en bank zelf)
voordeel opleveren. Een voorbeeld is een fonds gevoed door banken en
bewoners, en door de overheid, in die volgorde. Voorbeeld het WVOG waar
de Rabobank, gemeente Stadskanaal en Acantus samenwerken. Het is een
fonds voor het saneren van problematische koop-situaties. Het betrekken
van banken is ter sprake gekomen in project- en stuurgroep, maar terzijde
geschoven uit angst voor vertraging.
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–– Wel integraal is de relatie tussen koop en huur, bijvoorbeeld doorstroming
naar huur individueel behandelen en bevorderen, of huur en koop te ruilen
samen met de corporatie. Afstemmen van heel praktische maatregelen in
aanpak verbetering of openbare ruimte.

Conclusies
Het experiment is gestart om te experimenteren met een integrale aanpak
van huur- en koopwoningen, met het maken van een ontbouwingsplan en het
opzetten van een opkoop- en sloopfonds.
De integraliteit is gaandeweg verlaten. Het traject kende veel vertraging
(mede door trage besluitvorming over beschikbare middelen en de gemeentelijke herindeling) en gaandeweg bleek dat de situatie in de Bomenbuurt
minder urgent is dan elders in de gemeente: de woningen zijn relatief populair
waar elders leegstand bestaat. De aanpak van de sociale huur en de particu-
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liere voorraad zijn uit elkaar gegroeid en de verdunning is veel minder fors dan
oorspronkelijk beoogd. Er worden slechts enkele (twee tot maximaal tien
woningen) aangekocht voor het realiseren van parkeerplaatsen. Deze veranderingen in de strategie zijn niet expliciet gemaakt. Voor het experiment betekent dit dat het niet heeft opgeleverd wat vooraf werd beoogd: wat zijn de
winsten van een integrale aanpak en kan daarmee verdunning en krimpproof
maken een impuls krijgen? Wat zijn de mogelijkheden van een sloop- of
opkoopfonds en van doorstromen van koop naar huur? Op welke manier
kunnen we bewoners faciliteren in het benutten van leegstaande woningen?
Met name het loslaten van de integraliteit in de aanpak van huur- en koop is
een gemiste kans.
Bezien vanuit het lokale perspectief kan het succes anders worden beleefd:
bewoners willen niet weg, de huurwoningen zijn opgeknapt, er komen meer
parkeerplaatsen en de openbare ruimte wordt aangepakt. De vraag of dit
resultaat de investering waard was, hebben betrokken partijen nog niet
beantwoord, omdat de uitvoering nog in volle gang is. Het resultaat in termen
van meer ruimtelijke kwaliteit kan pas worden beoordeeld als de uitvoering
voltooid is.
Het experiment heeft desalniettemin bruikbare elementen voor derden opgeleverd. Dit zit vooral in de fondsvorming (particuliere woningverbetering) en
de communicatie met bewoners (omslag van algemeen naar individueel
maatwerk).
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3. Toolkit particulier woningbezit Vrieheide
(Limburg)

67

Regio Parkstad in Limburg is een krimpregio waarvoor een grote sloopopgave is geformuleerd. Het experiment in de wijk Vrieheide-de Stack in
Heerlen richt zich op de verdunning van de particuliere woningvoorraad.
Het doel en de aanpak zijn verbreed naar een integrale benadering, met
inbegrip van de openbare ruimte en sociaaleconomische positie van
bewoners.
In de bijlage is een overzicht van de geïnterviewde betrokkenen opgenomen.
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Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
Wanneer

Wat

2009

Overkoepelende
samenwerkingsovereenkomst
Parkstad,
gemeenten en
provincie, en regiofonds voor vijf
strategische
opgaven

Visie op herstructureringsopgave voor het stedelijk
gebied is vastgelegd in Herstructureringsvisie voor de
woningvoorraad Parkstad Limburg. Hoensbroek-Passart
en Heerlen-Noord, gelegen in Heerlen, zijn twee van de
vijf strategische opgaven.

Plan van aanpak/
experiment toolkit
voor de aanpak van
ontbouwing van
particulier
eigendom

Gemeente Heerlen, regio Parkstad en provincie kiezen
voor experimentele aanpak, samen met ministerie BZK
en Platform31 in kader van interbestuurlijk actieplan
bevolkingsdaling.

2010-1

Workshop aanpak
particulier bezit in
een krimpsetting

Initiatief van gemeente Heerlen, Platform31 en BMC.
Met provincie, ministerie van BZK, Amvest, Woonpunt,
Weller, Rabobank.

20092010

Verbreding van
aanpak Vrieheide:
duurzame gebiedsontwikkeling

Opkopen van particulier bezit en sloop bleken (financieel en bestuurlijk) onhaalbaar.

2010-12

Boekje Businesscase Vrieheide

Het boekje bevat interviews en profielschets van de wijk.

2011-10

Plan van aanpak
(businesscase fase
3) voor 2011 en
2012
Intentieovereenkomst voor plan van
aanpak

Elf deelprojecten: basis voor visie/masterplan Vrieheide
2013. Ook als onderzoek om na te gaan wat wel/niet
werkt.
Ondertekend door corporaties Woonpunt en Weller,
Rabobank, gemeente Heerlen, Parkstad, provincie.

2010

Wanneer

Toelichting

Wat

Toelichting

2012

Start uitvoering elf
deelprojecten

Sociaalmaatschappelijke, sociaaleconomische en
fysieke deelprojecten, met/door bewoners, corporaties,
Rabobank, wijkprofessionals (opbouwwerk, wijkagent),
scholen, ontwikkelaars en lokale ondernemers (architecten, bouwkostendeskundigen).

2012-7

Inhoudelijke voortgangs- en evaluatierapportage fase 3
(t/m juni 2012)

Deel van de elf deelprojecten uitgevoerd, deel in uitvoering, deel nog in opstartfase.

2012-8

Besluit uitwerking
drie ontwikkelstrategieën in kader van
visie/masterplan
Vrieheide

De drie ontwikkelstrategieën waren bedoeld als voorbereiding voor een op te stellen uitvoerbare toekomstvisie
(masterplan).
Mede door de bewonerswens om sneller een duidelijk
toekomstbeeld te krijgen, wordt gestart met dit
toekomstbeeld/masterplan en zijn de twee trajecten
geïntegreerd.

Stand van zaken
Op dit moment worden de elf deelprojecten (‘experimenten’) uitgevoerd op
gebied van onder andere de particuliere woningvoorraad, de openbare
ruimte, de financiële positie van huishoudens, monitoring van vastgoedontwikkeling. Dit wijkt af van de experimentaanvraag, zie ook de paragraaf Opzet
en beleidslogica.

Procesorganisatie
Voor de organisatie zijn een stuurgroep en regiegroep ingesteld:
–– De stuurgroep is op bestuurlijk niveau met de gemeente, Stadsregio
Parkstad, de provincie, corporaties Weller en Woonpunt en de Rabobank.
Deze komt vier keer per jaar bij elkaar.
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–– De regiegroep bestaat uit de projectleiders van de elf deelprojecten. De
regiegroep heeft eens in de zes weken overleg.
Partij

Rol

Toelichting

Gemeente

Overall projectleider
Extern projectleider

Corporaties Weller en
Woonpunt

Partner in ontwikkelen en
uitwerken van integrale
gebiedsontwikkeling
Projectleiders/ financiers
van twee deelprojecten

Beperkt bezit in de wijk, wel
bezit in aanpalende buurten.
Kunnen een rol spelen bij de
uitvoering van het masterplan en bij opkopen van
particulier bezit

Rabobank

Projectleider/ financier van
twee deelprojecten

Richt zich op verbetering
financiële positie van inwoners

Wijkstichting Vrieheide

Direct betrokken bij drie
(fysieke) deelprojecten

Stadsregio Parkstad

Medefinancier gebiedsontwikkeling, projectleider van
één deelproject
Coördinator van contacten
met het Rijk

Programmamanagement op
regioniveau
Uitvoering herstructureringsvisie woningvoorraad
Parkstad/ experiment Vrieheide

Provincie Limburg

Faciliteert proces van
gebiedsontwikkeling met
kennis, procesmiddelen
Medefinancier gebiedsontwikkeling

Kaders stellen, monitoren
en evalueren
Inzet van regio- en Transformatiefonds, samen met de
regio

Platform31

Inbreng kennis
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Context en aanleiding experiment
De wijk Vrieheide-De Stack is door gemeenten Heerlen als een van de prioritaire wijken voor herstructurering benoemd. Tevens een van de wijken in
Limburg met een grote opgave (Limburgse Wijkenaanpak). Kenmerkend is het
hoge aandeel particulier bezit (75%): veelal kleine woningen (eerste beton
cascobouw in Nederland) in de laagste prijscategorieën. In de Herstructureringsopgave 2009-2020 van Parkstad Limburg staat voor Heerlen een opgave
om 6.300 woningen uit de markt te halen, grotendeels in de particuliere
woningvoorraad. Doel is om toename van de leegstand en daarmee de verloedering te beperken.
De aanpak van particulier bezit bleek om een specifieke werkwijze te vragen.
Medio 2009 heeft het College besloten om de aanpak van particulier bezit
onder te brengen in het regionaal actieprogramma krimp en aan het haken bij
de stuurgroep Krimp Parkstad. De herstructureringsopgave voor de wijk
maakt hiermee onderdeel uit van de landelijke, regionale en gemeentelijke
agenda. Het probleem concentreert zich op de zogeheten witte (particuliere)
woningen in Vrieheide. In de loop der tijd is wildgroei aan verbouwingen
ontstaan (en toegestaan). De woningwaarde is gedaald en eigenaren hebben
moeite om hun hypotheek te betalen. Met als gevolg dat woningen via
verkoop op de veiling in criminele handen terechtkomen. Ontwikkelingen die
verloedering en verslechtering van de leefbaarheid in de hand werken.

Opzet en beleidslogica
Het doel is versterking van leefbaarheid voor de fysieke en sociaaleconomische structuur van de wijk, uitgaande van het krimpscenario. Met andere
woorden: een verbetering van de woningvoorraad en de woningomgeving,
leefbaarheid en veiligheid van de wijk, de sociaaleconomische positie van de
bewoners. Daarnaast wordt ook een positiever imago van de wijk beoogd.
Uitgangspunt is: behoud van kwaliteit van de wijk, met minimale financiële
inspanningen. Bij de elf deelprojecten zijn min of meer subdoelen benoemd
(zie hieronder).
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Het experiment had als beoogd eindproduct ‘toolkit ontbouwing particulier
bezit’, met aandacht voor de koop- en huurmarkt, de voorzieningen en leefbaarheid. De toolkit zou inzicht in de organisatorische aanpak moeten geven
in het volgende: de financiële en juridische consequenties, de wijze van bewonersparticipatie en de aanpak van een ruimtelijke ontbouwingsplan.
De aanpak is sterk gewijzigd (zie Reconstructie) en verbreed naar een
wijkaanpak. Bijzonder is dat de mogelijkheden worden verkend dan wel
concrete activiteiten worden uitgevoerd door middel van elf deelprojecten.
De elf deelprojecten moeten een bijdrage leveren aan de stabilisering van de
neerwaartse spiraal. Het gaat hierbij om bewustwording en participatie van
woningeigenaren (aanpassing van de woning, verkoop), praktische ondersteuning van bewoners met financiële problemen, het voorkomen van woningverkoop via de veiling en zichtbare verbetering van directe woonomgeving. De
inzet hierbij is versterking van de samenwerking tussen de markt en overheid.
Uiteindelijk leveren deze interventies input voor het te ontwikkelen masterplan voor de uitvoering. De elf deelprojecten zijn:
1. Behoud en hergebruik van Christus Koningkerk, gezichtsbepalende kerk
die leegstaat.
2. Keukentafelgesprekken met bewoners: achterhalen van verhalen over
wonen, werken en leefbaarheid.
3. Gezinscoaches ter voorkoming van faillissementen.
4. Bewustwording en participatie van financiële instellingen, voor gezamenlijke aanpak richting de bewoners.
5. Organisatie van particuliere woningverbetering: ontwikkeling van een plan
van aanpak.
6. Kostenneutrale economische activiteiten in de wijk.
7. Monitoren van vastgoedontwikkeling in de wijk: opstellen van toetsingscriteria zodat de monitor voor eventuele bijsturing kan worden gebruikt.
8. Versterken van de openbare ruimte: aangewezen locaties worden heringericht en aangepast, in samenwerking met bewoners.
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9. Doorontwikkeling van woonconcepten: conceptontwikkeling voor zes
woonvarianten voor de toekomstige verdunnings- en verbeteropgave van
Vrieheide.
10. Drie ontwikkelstrategieën voor verdunning.
11. Aankoop van particulier bezit. Dit om woningen van de veiling te houden,
te voorkomen dat mensen uit hun huis gezet worden en verdunningsmogelijkheden op termijn te creëren.
De problemen zijn volgens de partijen evident en de interventies dragen positief bij aan ‘fysieke en sociaaleconomische structuur’ van de wijk. Maar de
maatschappelijke effecten zijn niet nader geformuleerd: om welke mate van
verbetering gaat het, in welke tijdsperiode? De indruk is dat de elf deelprojecten een stap zetten in de beoogde richting maar dan vooral de verbetering
van de (particuliere) woningvoorraad en de woonomgeving, en in mindere
mate de sociaaleconomische positie van bewoners.
70

Input
Voor de financiering leveren de gemeente en het Transformatiefonds van
Regio Parkstad en de provincie de grootste financiële bijdrage:
–– Transformatiefonds: € 502.500 (met name voor de versterking van de
openbare ruimte en aankoop van particulier bezit)
–– Gemeente: € 545.000 naast de fte’s
–– Rabobank: € 25.000 naast de fte’s
–– Woningcorporaties Weller en Woonpunt: € 57.500 naast de fte’s
–– Subsidie (Stichting Doen): € 50.000 (voor een van de deelprojecten)
–– Rijk: € 50.000 voor planeconoom.
Voor de aankoop van een flink aantal woningen van particuliere woningeigenaren voor toekomstige verdunningsopgave is een werkbudget van
€ 300.000. Maar er zijn nog geen concrete aankopen gedaan.

Evaluatie krimpexperimenten / Deel 2: Experimentenevaluaties / 3. Toolkit particulier woningbezit Vrieheide (Limburg)

cover

Resultaten en effecten
De meeste van de elf deelprojecten zijn nog in uitvoering. De resultaten tot nu
toe:
1. Behoud en hergebruik van Christus Koningkerk: marktpartijen hebben de
wethouder, voor eigen rekening en risico, een haalbaar voorstel aangeboden.
2. Keukentafelgesprekken met circa 100 bewoners: dit deelproject is afgerond. Het resultaat gaf veel direct bruikbare informatie over nu en
toekomst van de wijk en de benodigde kortetermijnacties (met name
openbare ruimte). Daarna zijn de resultaten voorgelegd aan woningeigenaren, zijn initiatieven benoemd en is een netwerk van woningeigenaren,
wijkorganisatie, verenigingen en scholen actief geworden. De gesprekken
zijn in een rapportage en een boekje verwerkt. Volgens de gemeente zijn
dergelijke gesprekken verplichte kost bij gebiedsontwikkeling.
3. Gezinscoaches: twaalf woningeigenaren worden momenteel opgeleid tot
budget buddy, begeleid door Rabobank.
4. Bewustwording en participatie van financiële instellingen: er zijn twee
bijeenkomsten met banken geweest. Er is een eerste opzet voor financiële
dienstverlening aan woningeigenaren die in de problemen komen. Deze
wordt in 2013 uitgewerkt en geïmplementeerd. Het betref een samenwerking tussen makelaars, bijzonder beheer van banken en de gemeente.
5. Organisatie van particuliere woningverbetering: plan van aanpak is gereed.
Drie ontwikkelaars stellen ieder een aanpak op (maatregelen, financieel, organisatie) voor verduurzaming van particulier bezit op woning- en op blokniveau. Dat gebeurt in samenspraak met de woningeigenaren uit een blok.
6. Kostenneutrale economische activiteiten: verkenning door Pink Pony
Express die zes weken in de wijk is verbleven en meegelopen heeft met een
aantal sleutelfiguren en informele netwerken heeft geïnventariseerd. De
concrete opbrengst is onduidelijk. Volgens de gemeente heeft de verkenning opgeleverd dat betrokken bestuurders, marktpartijen en professionals
zich bewust werden dat een integrale wijkenaanpak voor Vrieheide mogelijk was.
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7. Monitoren van vastgoedontwikkeling in de wijk: dit gebeurt op Parkstadniveau. Een te hoog schaalniveau volgens de gemeente. In 2012 is een
nulmeting uitgevoerd. De resultaten zijn verwerkt in een rapportage.
8. Versterken van de openbare ruimte: negen locaties aangewezen, meeste
locaties worden/zijn opgeknapt. Er zijn hierover vijf bewonersbijeenkomsten geweest.
9. Doorontwikkeling van woonconcepten: er zijn zes verschillende woningtypen door een architect ontwikkeld. Bedoeling is om in de toekomst op
een strategische locatie in de wijk een aantal woningen te transformeren
tot nieuwe typen woningen voor gedifferentieerde doelgroepen (ouderen
bijvoorbeeld). Dit wordt in het masterplan uitgewerkt. Tot nu toe zijn de
woningeigenaren niet bij de conceptontwikkeling betrokken. Volgens de
gemeente is dat te vroeg. Momenteel wordt de bouwtechnische staat van
de woningen onderzocht.
10. Drie ontwikkelstrategieën voor verdunning: dit experiment wordt gecombineerd met het masterplan.
11. Aankoop van particulier bezit: er zijn nog geen woningen aangekocht, wel
zijn drie woningen van de veiling gehouden.
De meest tastbare opbrengsten zijn de keukentafelgesprekken, het
opknappen van de gekozen locaties in de openbare ruimte en het van de
veiling houden van de woningen.

Effecten
Het is te vroeg om de maatschappelijke effecten op leefbaarheid en sociaaleconomische positie van bewoners te kunnen benoemen. De gemeente is
bezig met een nulmeting voor Vrieheide waarbij het volgende gemeten wordt:
–– Ontwikkeling van leefbaarheid en veiligheid
–– Sociaaleconomische positie van bewoners
–– Waardeontwikkeling van vastgoed
Betrokkenen noemen als belangrijke opbrengst en effect: het netwerk met
bewoners, verenigingen en buurtorganisatie, marktpartijen (corporaties) en
vertrouwen om gezamenlijk verder te gaan.
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Reconstructie
In 2009 kwam een herstructureringsvisie voor de regio uit, met een grote
sloopopgave voor Heerlen. De grootste opgave was voor de wijk Vrieheide:
totale sloop van het particulier bezit. Het opkopen van de particuliere
woningen, slopen en herontwikkelingen (verdunning van particulier bezit)
was volgens gemeente financieel niet haalbaar en ook maatschappelijk
onwenselijk. Volgens de provincie was er wel sprake van financiële haalbaarheid met de opbrengsten van het verkregen zilverzand, na sloop van de
woningen. Dat zou letterlijk een gat in de wijk slaan. Er zijn verschillende
ontwikkelingen geweest die tot de koerswijziging naar een bredere gebiedsontwikkeling hebben geleid:
–– Bewoners kregen lucht van het opkoop/sloopplan. Een afvaardiging van de
wijkstichting is daarom met de wethouder in gesprek gegaan. De uitkomst
was dat samen met de bewoners zou worden bekeken wat de opgave moet
worden. Burgemeester Depla, sinds medio 2010 burgemeester, speelde
een belangrijke rol bij de politieke omschakeling.
–– Heerlen is bij een aantal gemeenten langs geweest voor een collegiale
raadpleging over de aanpak, onder andere bij Amsterdam. Conclusie was
dat verdunning een te eenzijdige benadering op de complexe (sociale)
problematiek is die verder gaat dan het grote aandeel en de slechte staat
van het particuliere woningbezit. En dat (daarom) een top-downbenadering
onwenselijk is.
–– Ook ontstond meer aandacht voor cultureel erfgoed. Er kwam een beweging op gang om de witte woningen en de Christus Koningkerk te
behouden.
Voorgaande was aanleiding voor het College om in 2009- 2010 te kiezen voor
een bredere gebiedsontwikkeling. Er wordt gewerkt met een zogenaamde
businesscase dat vier fasen kent: analyse en coalitievorming voor experimentlijn (fase 1 en 2, 2010-2011), plan van aanpak (fase 3, 2011-2012) en businesscase met gebiedsexploitatie (fase 4, 2013). Voor fase 3 zijn samen met
bewoners en marktpartijen de deelprojecten ontwikkeld. Dit waren grotendeels al ideeën van partners zodat er draagvlak was vóór de uitvoering. Duide-
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lijke samenhang tussen de deelprojecten ontbreekt echter. De betrokken
partijen (corporaties, bewoners, Rabobank) zijn coördinator dan wel medeverantwoordelijk voor de deelprojecten.
De focus van het masterplan ligt volgens de gemeente waarschijnlijk op de
openbare ruimte, herbestemming Christus Koningkerk, financiële dienstverlening in combinatie met voorkomen van woningveiling en versterken van
eigenaarschap van particuliere woningbezitters. Het masterplan zal bestaan
uit een meerjaren-uitvoeringsprogramma, stedenbouwkundig masterplan,
meerjaren-investeringsprogramma, risicoanalyse en een samenwerkingsovereenkomst.
De verbreding van particulier bezit naar de wijkaanpak is een belangrijke wijziging. De gemeente ziet dit als een essentiële verbetering, net als de
bottom-upwerkwijze (met betrokken partijen deelprojecten uitvoeren wat als
vernieuwend wordt gezien). Een ander keerpunt waren de keukentafelgesprekken met bewoners. Hierdoor werd duidelijk dat sneller naar het masterplan en dus de uitvoering moest worden overgegaan. Als risico wordt het
bereiken van de wijkbewoners genoemd. Van belang is dat de gemeente
dichtbij de taal en leefwereld van bewoners blijft.

Rol Platform31 en Rijk
Voor de begeleiding van het experiment heeft Platform31 een belangrijke rol
gespeeld, met name in de beginfase: inbreng van expertise en kritisch
meedenken met het plan van aanpak en de elf deelprojecten. De workshop in
2010 met professionals over verdunning in Vrieheide heeft er onder meer toe
geleid dat er contact is gelegd met de Rabobank die bij de uitvoering van de
deelprojecten is betrokken. Platform31 is meer op afstand gekomen toen de
gemeente haar koers had bepaald. De rol van het Rijk is vanaf het begin op
afstand geweest.
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Succes- en faalfactoren
Succesfactor
–– Het gelijkgestemde politiek en maatschappelijk besef van de complexe
problematiek was een belangrijke factor voor de omslag van een top down
naar een bottom-upbenadering. Dit heeft geleid tot een gebiedsverkenning in nauwe samenwerking met bewoners en betrokken partijen: een
goede basis voor het vervolg.
–– Keukentafelgesprekken met 100 bewoners gaven inzicht in wat er speelt in
de wijk en wat de prioriteiten van bewoners zijn. Een dergelijke aanpak is
elders toepasbaar. Deze gesprekken hebben de netwerken in de wijk met
gemeente, bewoners, verenigingen en commerciële partijen zoals de
Rabobank, uitgebouwd. En de netwerken zijn weer in de deelprojecten
benut.
–– De verschillende partijen worden op hun expertise aangesproken en dat
vergroot de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid. Zo betrekt de
Rabobank andere banken in een deelproject over financiële ondersteuning
aan woningeigenaren. Bewoners werken mee met de verbetering van de
openbare ruimte. Corporaties, die nauwelijks bezit in deze wijk hebben,
zetten hun kennis in bij de ontwikkeling van woonconcepten.
–– De externe projectleider zorgde voor continuïteit. De bedoeling is dat in
2013 de gemeente de projectleiding overneemt.

Faalfactor
–– Het project kost de gemeente veel tijd en capaciteit; de organisatie was
hier in eerste instantie onvoldoende op ingericht.
–– Een risico is de planning: het is van belang om de tijd niet te laten
‘wegglippen’ met zoveel deelprojecten. Het tempo moet er inblijven om tot
meer zichtbare resultaten te komen.
–– Een aandachtspunt is de rol van de woningeigenaren. De rol zal in de nabije
toekomst groter moeten worden aangezien de focus van de aanpak
grotendeels op de particuliere woningvoorraad ligt.
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Verankering
De resultaten uit de elf deelprojecten vormen de bouwstenen voor het
masterplan. Het is nog niet duidelijk hoe deze resultaten hierin verankerd
worden. Dat zal moeten blijken als het masterplan klaar is en vooral als het
uitgevoerd wordt. De bottom-upwerkwijze beschouwt de gemeente nu al als
geslaagd. Ook in andere wijken en projecten wordt deze toegepast, zoals in de
aandachtswijk Hoensbroek in Heerlen.

Conclusies
Het experiment had in eerste instantie als vertrekpunt de verdunning van de
particuliere woningvoorraad. Vanuit het regionaal, en niet zozeer lokaal,
perspectief was al een oplossing bedacht, namelijk sloop. Het lokale, politieke
besef dat verdunning op deze wijze niet wenselijk en haalbaar is en dat er
meer problemen zijn dan alleen de particuliere voorraad, heeft geleid tot een
koerswijziging. Namelijk gebiedsontwikkeling van Vrieheide met een
bottom-upkarakter, oftewel in samenwerking met betrokken partijen. De
mogelijkheden en kansen van de wijk staan sindsdien voorop. De koerswijziging heeft ook tot vertraging geleid. De meest concrete opbrengsten zijn de
keukentafelgesprekken, het opknappen van de gekozen locaties in de openbare ruimte en het van de veiling houden van enkele woningen.
De zichtbare opbrengst is vooralsnog beperkt. Slechts drie van de elf projecten hebben zichtbare resultaten opgeleverd. Al noemen de partijen de
opgebouwde netwerken ook een belangrijk en bruikbaar resultaat voor het
vervolg: de ontwikkeling van het masterplan en de uitvoering hiervan. Het
masterplan, dat in 2013 opgesteld gaat worden, lijkt vooralsnog een sterk
fysiek, en dus traditioneel karakter te krijgen. De bedoeling is dat de marktpartijen in de uitvoering van het masterplan gaan investeren maar dat is nog
niet vastgelegd. Opvallend is dat de woningeigenaren nog nauwelijks een rol
van betekenis hebben gespeeld bij de deelprojecten. Kortom, of deze aanpak
ook daadwerkelijk andere resultaten gaat opleveren in vergelijking met de
reguliere wijkaanpak, moet nog blijken.
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Kenmerkend voor de aanpak, en ook de meerwaarde, is de breedte van participerende partijen, marktpartijen als banken en corporaties (hoewel zij weinig
bezit in het gebied hebben). Een andere bruikbaar concept zijn de deelprojecten die de input moeten leveren voor het masterplan. Dit is een experimentele werkwijze: via deze elf deelprojecten worden de mogelijkheden van
oplossingen met en door partijen verkend en zo mogelijk uitgevoerd. Dat kan
het draagvlak voor het vervolg vergroten.
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4. Duurzame beschermde dorpsgezichten
(Noordoost-Friesland)

75

Het experiment betreft de verbetering van de particuliere woningvoorraad en woonomgeving binnen de beschermde dorpsgezichten van vier
kernen in Dongeradeel in Friesland. Hiervoor wordt per kern een Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) opgericht die onder andere voorstellen voor woningverbetering beoordeelt. Daarnaast is er een
subsidieregeling.
In de bijlage is een overzicht van de geïnterviewde betrokkenen opgenomen.
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Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
Wanneer

Wat

Toelichting

Wanneer

Wat

Toelichting

2009

Rapport Aanvalsplan Holwerd
(Pilot Ontbouwingsplan)

Scenario’s voor ontbouwing en maatschappelijke kosten- batenanalyse

2012-11

Vaststelling Bouwhistorische
verkenning door de stuurgroep

Als laatste van de drie deelonderzoeken in
kader van Ontwikkelingsperspectief

2012-11

Opstellen van organisatiestructuur en subsidieregeling mislukt

2012-11

Feestelijke presentatie van
DOM’s

2013-01

DOM’s gaan starten

Diverse visies vanuit
Ontwerplab Krimp Fryslân
BNA

2011-01

2011-12

Start Platform31-experiment
Duurzame beschermde
dorpsgezichten Dongeradeel
wordt een prioritair project
van Agenda Netwerk Noordoost

Het experiment is één van de projecten op de
Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). Vanuit
Netwerk Noordoost werkt de regio samen met
de provincie aan projecten die een bijdrage
leveren aan een gezonde sociaaleconomische
toekomst voor Noordoost-Fryslân.

Plan van aanpak Duurzame
Beschermde Dorpsgezichten
Dongeradeel

Stand van zaken
Medio januari 2013 zijn de Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s) in de
gemeente Dongeradeel gestart. Bewoners kunnen voorstellen voordragen
aan de DOM’s die de projecten beoordelen in verband met het verlenen van
subsidie. De subsidieregeling komt in juni 2013 in de gemeenteraad.

2012-02

Cultuurhistorische verkenning Krimp in beschermde
dorpsgezichten

2012-05

Bouwhistorische verkenning

2012-06

Afronden vier Dorpsverkenningen

Najaar
2012

Evaluatie van Dorpsverkenningen: terugblik en aanbevelingen

Door Partoer, Doarpswurk
Tips voor aanpak in andere dorpen en format
voor uitvoering.

2012-10

Afronden concept Ontwikkelingsperspectief
Opstarten Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) en
presentatie Bouwhistorische
verkenning

De organisatiestructuur van Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) is af, maar subsidieregeling is nog in ontwikkeling .

Voor een selectie van woningen die geen
monument en wel historisch relevant zijn.

Procesorganisatie
In de stuurgroep hebben zitting: gemeente Dongeradeel en Provincie Fryslân.
In de projectgroep hebben zitting: gemeente Dongeradeel, Provincie Fryslân,
Stichting Doarpswurk, Plattelânsprojekten Noordoost-Fryslân, Rijksdienst
Cultureel Erfgoed, Partoer, Platform31, Agentschap NL.

Evaluatie krimpexperimenten / Deel 2: Experimentenevaluaties / 4. Duurzame beschermde dorpsgezichten (Noordoost-Friesland)

76

cover

Partij
Gemeente Dongeradeel

Rol

Toelichting

Projectleider, financier

Provincie Fryslân

Procesmanagers, projectsecretaris, financier en trekker
Bouwhistorische verkenning

Partoer

Trekker van Dorpsverkenningen (samen met Doarpswurk)

Stichting Doarpswurk

Trekker van Dorpsverkenningen (samen met Partoer)

Rijksdienst Cultureel
Erfgoed (RCE)

Trekker Cultuurhistorische
verkenning

Platform31

Inbreng kennis, financiële
steun, projectgroeplid

Thus Wonen

Was projectgroeplid (voor
drie maanden)

Steunfunctie CMO

Provinciale steunfunctie
sociale samenhang Friese
platteland. Ook trekker van
het experiment Aanpak
Rotte Kiezen.

Context en aanleiding experiment
De resultaten van het Aanvalsplan Krimp voor Holwerd (een SEV|Platform31-experiment in 2009-2010.) gaven de noodzaak aan dat er in de regio
geanticipeerd moet worden op de sociaaleconomische ontwikkelingen. En
dat een breed draagvlak gevonden zou moeten worden om particuliere eigenaren te laten investeren in hun eigen woningen. Dit om verpaupering van de
dorpskernen en verslechtering van de leefbaarheid tegen te gaan.
Voor het experiment hebben gemeente en provincie een budget beschikbaar
gesteld. De regio heeft van het experiment een prioritair project gemaakt op
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de Agenda Netwerk Noordoost, waarbij naar een derde geldstroom gezocht
moet worden. Vanuit Netwerk Noordoost werkt de regio samen met de
provincie aan concrete projecten, die een bijdrage leveren aan een gezonde
sociaaleconomische toekomst voor Noordoost-Fryslân. Netwerk Noordoost is
een samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel,
Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. Tytsjerksteradiel en de
provincie. De agenda heeft als doel voor 2030: goed wonen, voldoende banen
in de regio en de omgeving op orde.

Opzet en beleidslogica
Het doel van het experiment is het behoud en het versterken van aantrekkelijke, duurzame woonmilieus in en rond de vier beschermde dorpsgezichten
van de gemeente Dongeradeel (Holwerd, Ee, Metslawier en Paessens/
Moddergat). Leegstand en verpaupering van de particuliere woningvoorraad
in de kern van de dorpen zijn grote risico’s die de leefbaarheid van de dorpen
aantast. Het streven is de beschermde dorpsgezichten dynamische gebieden
te laten zijn.
Het experiment richt zich op de verbetering van de particuliere woningvoorraad binnen de beschermde dorpsgezichten. In het kader van de ruimtelijke
kwaliteit gaat het daarnaast om de verbetering van de openbare ruimte,
tuinen en erfafscheidingen. Ook versterking van de sociale structuur in de
kernen is een belangrijk uitgangspunt. Als interventie is gekozen voor het
opzetten van een dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) per dorp, een overkoepelende DOM en een daarbij horende subsidieregeling. De bedoeling is dat
de Dorpsontwikkelingsmaatschappij projectvoorstellen opstelt en proactief
(mogelijke) subsidievragers ondersteunt. In de subsidieregeling is de financieringsvorm voor op te knappen panden geregeld en welke vorm deze krijgt per
aangedragen project (lening of subsidies). Ook kan subsidie voor publieke
projecten (openbare ruimte) en voor sociale activiteiten worden aangevraagd.
De subsidieregeling is in het voorjaar van 2013 gereed. De overkoepelende
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DOM houdt zicht op een evenwichtige verdeling van subsidies onder de
dorpen en geeft gerichte informatie.
In het plan van aanpak komt naar voren dat het project perspectieven in beeld
wil brengen, die aantonen, dat er binnen de vier kernen ruimte is voor ontwikkeling, kwaliteit en diversiteit. Er is een Ontwikkelingsperspectief opgesteld,
ondersteund door drie deelonderzoeken: Cultuurhistorische verkenning,
Dorpsverkenningen en Bouwtechnische verkenning. Het Ontwikkelingsperspectief is de onderlegger van de subsidieregeling.
De bewoners van de vier dorpen binnen de gemeente, en dan vooral degenen
die particulier eigenaar zijn evenals de politiek verantwoordelijken, zijn
partijen die aangesproken en enthousiast gemaakt moeten worden om zich
hard te maken voor een DOM per dorp. Voorzitter van de DOM wordt een
bewoner. In eerste instantie was het verplicht iemand van Dorpsbelangen (22
gemeentewijkraden), maar dat is later vanuit de optiek van belangenverstrengeling losgelaten.
Er zijn geen SMART-prestaties en -effecten geformuleerd in de deelonderzoeken. In de organisatiestructuur van de DOM zijn wel zaken zoals budgetplafonds voor projectsoorten voorgesteld die nog door de gemeenteraad
vastgesteld moeten worden.

Input
Voor de DOM heeft de gemeente € 750.000 beschikbaar gesteld. Die inzet
verdubbelt de provincie Fryslân voor dit prioritaire project in het kader van
ANNO, onder het motto ‘’een euro voor een euro”. Hiervoor geldt de inspanningsverplichting om te zoeken naar een derde geldstroom. De investeringen
van de gemeenten en provincie vormen samen tweederde van het beoogde
geld voor de DOM’s. Bij het Waddenfonds zal ook een subsidieaanvraag ingediend worden, uit het oogpunt van positieve effecten voor toerisme. Een
andere optie om het budget te verruimen, zijn Europese subsidies.
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(RCE) bracht eigen geld mee voor de
Cultuurhistorische verkenning. De Bouwhistorische verkenning is via de
gemeente en provincie gefinancierd en de Dorpsverkenningen door Provincie
Fryslân.
Alle dorpen hebben zich ingespannen om in eigen tijd de Dorpsverkenningen
te maken. Onder begeleiding van professionals van Partoer en Doarpswurk.
In de documenten over de DOM is vastgelegd dat grotere leningen die terugbetaald worden, opnieuw ingezet kunnen worden via een revolving fund.

Prestaties en effecten
Het experiment heeft de beoogde producten opgeleverd maar de DOM’s en
de subsidieregeling zijn nog niet in werking getreden:
–– Drie deelonderzoeken van het Ontwikkelingsperspectief:
-- Cultuurhistorische verkenning
-- Vier Dorpsverkenningen
-- Bouwhistorische verkenning
–– Organisatiestructuur en subsidieregeling DOM door Weusthuis. Eerste is
gereed, tweede is zo goed als gereed. Het gaat om het oprichten van een
DOM per kern binnen de gemeente en het oprichten van een overkoepelende DOM.
–– Bijeenkomsten in de dorpen ter voorbereiding van de DOM’s.
In 2013 komt mogelijk een symposium om terug te blikken op de resultaten
van de DOM’s, het project uit te dragen en om andere regio’s langs de
Waddenkust te inspireren het hier ook ‘uit te rollen’.

Effecten
De relatie tussen het doel (beschermde dorpsgezichten duurzaam ontwikkelen door middel van verbeterde particuliere woningvoorraad) en het binden
en aantrekken van bewoners is effectief voor de leefbaarheid van de dorpen.
Omdat er nog geen projecten via de DOM’s en subsidieregeling zijn uitgevoerd, kunnen geen uitspraken gedaan worden over de effecten op de leef-
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baarheid. De effecten zijn tot nu toe vooral van sociale aard:
–– Goede sfeer bij de Dorpsverkenningen. Tijdsinvestering levert wat op, over
het algemeen is er tevredenheid, volgens Partoer.
–– Bewoners denken al na over mogelijke initiatieven, die in aanmerking
zouden komen voor subsidies.
–– Er is een actievere rol voor de zogeheten gemeentelijke dorpencoördinator
voor het fysieke domein.
–– De cohesie wordt zichtbaar versterkt. Door het opstellen van de Dorpsverkenningen wordt meer tussen dorpen samengewerkt. Er wordt zelfs
gesproken over een gezamenlijk jaarfeest.
Daarnaast is de gemeente door dit experiment integraler gaan werken:
wonen, openbare werken, bouwzaken en welzijn zijn bij de aanpak betrokken.

Reconstructie
De gemeente Dongeradeel heeft in afstemming met de Provincie Fryslân
een plan van aanpak voor de pilot Duurzaam Beschermde Dorpsgezichten
opgesteld. In Holwerd was al voorwerk gedaan in de vorm van het Aanvalsplan Krimp. Het experiment kwam op een goed moment, al was ook duidelijk
dat er bij de bevolking enige mate van participatiemoeheid dreigde. Mede
daarom is in het begin zorgvuldig gewerkt om de projectgroep op te tuigen.
Beter een gedegen voorbereiding dan een overhaaste start, was het idee.
Hierdoor is bij de start de nodige vertraging opgelopen. Maar daarna zijn in
2011 de verschillende deelonderzoeken gestart. Het Rijk (RCE) droeg zorg
voor de Cultuurhistorische verkenning en had haar product het eerst gereed.
De Dorpsverkenningen werden door bewoners opgesteld onder begeleiding
van Partoer en Doarpswurk. De Bouwhistorische verkenning werd verricht
door een extern architectenbureau en was een half jaar later dan beoogd
gereed. Deze drie verkenningen ondersteunen het Ontwikkelingsperspectief: onderlegger voor de DOM’s. Een parallel traject was het opstellen van de
subsidieregeling voor de DOM’s en de organisatiestructuur hiervan en van de
KoepelDOM. De organisatiestructuur stelt vier niveaus van projecten voor :

––
––
––
––
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Private aanzichtprojecten: schilderwerk, dak, voegen;
Private, meer ingrijpende projecten: zoals samenvoegen van woningen;
Publieke projecten: extra kwaliteit van de openbare ruimte;
Kansenpot: voor bijvoorbeeld de entree van het dorp en sociale activiteiten
als het buurtfeest.

De subsidieregeling en organisatiestructuur waren niet op tijd gereed. Dat
werd door de betrokken bewoners als vervelend ervaren, die wilden namelijk
door. De presentatie van de DOM werd daarom toch in november 2012
gehouden. En al was de financiering van de subsidieregeling van de DOM nog
niet rond, de organisatiestructuur staat en er is animo onder de bewoners om
mogelijke projecten te inventariseren.
Vooralsnog zijn er geen belemmeringen in wet- en regelgeving. De gemeentelijke handhaving omtrent de aanpak van verpauperde panden is van belang.
Deze is niet zozeer gewijzigd maar wordt stringenter uitgevoerd.
Opvallend is dat de corporatie Thus Wonen vrij snel afhaakte bij de projectgroep. Mogelijke reden is dat de corporatie vooral belangen heeft in de nieuwbouwrand rond de oude dorpskern en niet in de beschermde dorpsgezichten
zelf. De inbreng van kennis vanuit de corporaties wordt node gemist bij het
herkennen van kansen voor de anticipeerregio. Mogelijk bieden de ingediende projecten een goede aanleiding om de corporatie er weer bij te
betrekken.

Rol van Platform31 en het Rijk
Platform31 heeft gedurende het hele experiment meegedacht en hun expertise en ervaringen met overige projecten ingebracht, rekening houdend met
de specifieke Noord Friese context. In eerste instantie hadden de bestuurders
van de gemeente het opkopen, opknappen en de verkoop van verpauperde
panden voor ogen. Platform31 heeft een belangrijke rol gespeeld om tot een
andere benadering te komen: namelijk de aanpak van de verpauperde panden
door de eigenaren zelf. De bijdrage van Platform31 wordt als positief ervaren.
Het Rijk was vooral betrokken bij het regionale overleg over krimp.
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Succes- en faalfactoren
–– De combinatie van een organisatiestructuur (DOM) en financiële ondersteuning (subsidieregeling) vormen een sterke basis om verbetering van
woningvoorraad en de woonomgeving tot stand te brengen. De subsidieregeling is namelijk ingebed in een organisatiestructuur waar de doelgroep
(de bewoners/particuliere woningbezitters) tevens beoordelaar van de
projectvoorstellen is, via de DOM.
–– De bewoners hebben een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling (Dorpsverkenningen) van de DOM’s én spelen de hoofdrol bij de uitvoering. Deze
intensieve bewonersbetrokkenheid vergroot het draagvlak voor de aanpak.
–– De verschillen in sociale structuur tussen de dorpen in de gemeente zijn
een aandachtspunt: in het ene dorp was bijvoorbeeld meer bereidheid tot
participatie dan in het andere dorp en was meer ervaring om zelf zaken op
te pakken. De subsidie is daarom niet alleen bedoeld voor fysieke verbetering maar biedt ook ruimte om de sociale structuur te versterken (via de
Kansenpot).
–– Partoer en Doarpswurk zijn als maatschappelijke partijen intermediair
tussen gemeente en bewoners van de vier kernen. Zij hebben gezorgd dat
bewoners in beweging komen. Met name Partoer was een belangrijke
schakel en fungeerde als ‘oliemannetje’.
–– De voortgang is een belangrijke troef. Een van de externe partijen kon niet
op tijd werk leveren. Bewoners wilden verder maar moesten een half jaar
wachten. Dat gaf irritaties bij de vier dorpen.
–– De gemeente heeft niet altijd tijdig met bewoners gecommuniceerd. Een
communicatieplan werd gemist.

Verankering
Medio januari 2013 starten de DOM’s in de gemeente Dongeradeel. De organisatiestructuur is al rond en de bevolking kan projecten inventariseren om
voor te dragen. De lokale DOM kent een voorzitter uit het dorp, en bestaat uit
drie tot zes dorpsbewoners. De accountmanager is iemand “van buiten”
(Partoer), om het algemeen belang goed te vertegenwoordigen, maar maakt
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geen onderdeel uit van de DOM. De DOM lijkt nu al een succesfactor te zijn:
het is laagdrempelig en een afspiegeling van het dorp heeft zitting in de maatschappij. Voor de KoepelDOM wordt de stuurgroep opgetuigd. Deze zal
bestaan uit twee wethouders, de voorzitters van de vier DOM’s en ambtelijke
ondersteuning, in ieder geval op financieel gebied.

Conclusies
Dit experiment, gericht op de particuliere woningvoorraad binnen de
beschermde dorpsgezichten, volgde de aanpak zoals beoogd was. Namelijk
via onderzoek (het Ontwikkelingsperspectief), deels in samenwerking met
bewoners, komen tot de oprichting voor de DOM per dorp, een KoepelDOM en
de bijbehorende subsidieregeling. Het resultaat is dat er met draagvlak uit de
dorpen, vier DOM’s zijn opgericht en een KoepelDOM die nu aan de slag gaan.
De subsidieregeling is zo goed als rond.
80

Het experiment is succesvol verlopen: er zijn verschillende verkenningen
uitgevoerd, de DOM’s staan klaar om projecten te beoordelen en tot stand te
laten komen. Wel was er de nodige vertraging bij de start van het experiment
en later bij de afronding van de organisatiestructuur en de subsidieregeling.
Het is nog afwachten hoe de DOM’s gaan functioneren en wat voor concrete
resultaten worden geboekt met de aanpak van de woningen en woonomgeving. Interessant zal zijn of er verschillen in resultaten ontstaan tussen de vier
dorpen met hun eigen sociale structuur. In ieder geval heeft deze combinatie
van een dorpsontwikkelingsmaatschappij, ontwikkeld met bewoners, en de
subsidieregeling de potentie om een voorbeeld te zijn voor andere rurale
gebieden met beschermde dorpsgezichten. Ook de drie verschillende verkenningen, met bewoners over het toekomstperspectief en op gebied van
cultuurhistorie en bouwhistorie, zijn een aansprekend voorbeeld voor een
ruimtelijke en sociale analyse van een gebied.
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5. Rotte kiezen (Noordoost-Friesland)

Het experiment Rotte kiezen in de Friese gemeente Dongeradeel
behelst de voortzetting van de Aanpak rotte kiezen (panden die
in zeer slechte staat verkeren) uit Franekeradeel, met doel ervaring op
te doen, rotte kiezen aan te pakken en uiteindelijk ook andere Friese
gemeenten te interesseren voor deze aanpak. Stichting Doarpswurk
wil in samenwerking met de gemeenten particuliere woningeigenaren
waarvan de panden verpauperen stimuleren tot opknappen door middel
van maatwerk. Gemeenten hebben de bevoegdheid tot aanschrijven en
dwingend optreden, terwijl Doarpswurk met meerdere partijen concreet
toewerkt naar een oplossing voor de panden. Beide trajecten verlopen in
samenhang, Doarpswurk adviseert de gemeenten hierin.
Het experiment Rotte kiezen kent overlap met het experiment Aanpak
verpaupering in Zeeuws-Vlaanderen (volgende hoofdstuk). Toch is er
een verschil: dit experiment draait om de realisatie van een aanpak, om
ervaring opdoen, terwijl de Aanpak verpaupering meer is gericht op het
scheppen van voorwaarden, het versterken van de handhavingspraktijk.
In de bijlage is een overzicht van de geïnterviewde betrokkenen opgenomen.
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Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd

Wanneer

Wanneer

2006

2006

September
2007

December
2007

Wat

Toelichting

Inventarisatie
Rotte kiezen

Doarpswurk enquêteert in opdracht van en in samenwerking met vier Friese woningcorporaties in 58
dorpen in Noord-Friesland de verenigingen van dorpsbelangen om een beeld te krijgen van vervallen
panden. Hieruit komt een overzicht van circa 60
panden.

Handleiding
vervallen panden
van VROM-Inspectie
Aanpak verloederd woningbezit

Verpauperde
panden in Friese
dorpen

In de handleiding worden ruim 100 vervallen panden in
Noord-Nederland geïnventariseerd.
Platform31-advies in het kader van het programma
‘Keer de verloedering’ waarin lessen worden gepresenteerd van meerdere experimenten om verloedering aan
te pakken.
Rapport van Weusthuis BV en Doarpswurk, waarin een
methodiek wordt gepresenteerd voor de aanpak van
verpauperde panden (in opdracht van de stichting
Doarpswurk en vier corporaties: Wonen Noordwest
Friesland, Welkom, WoonFriesland en Woningcorporatie
Dongeradeel.)
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Toelichting

Pilotproject
Aanpak rotte
kiezen

Op basis van de methodiek in het rapport wordt het
project Aanpak rotte kiezen ontwikkeld. Doel van het
project is “het ontwikkelen van een strategisch model
dat in Friesland toepasbaar is om verpaupering tegen te
gaan”.
Het project bestaat uit elf activiteiten, met name
gericht op kennisdeling en informatieverspreiding,
ervaring opdoen met pilotcases, gemeentelijke kennisontwikkeling en –deling (zie het eindrapport van eind
2010).
Tien panden zijn succesvol aangepakt.

April 2009

www.aanpakrottekiezen.nl wordt opgericht.

Eind 2010

Aanpak rotte
kiezen: terugblik
en toekomstvisie

Eindrapport van het pilotproject. Conclusie: er is veel
bereikt op gebied van bewustwording en agendering bij
gemeenten. Advies is om het project een vervolg te
geven.

Eind 2010

Bijeenkomst over
vervolg

Bijeenkomst op ambtelijk en bestuurlijk niveau, waarna
wordt toegezegd een projectplan te schrijven voor het
vervolg.

Eind 2010

Platform31-experimentbeschrijving

Het experiment is een vervolg op de pilotfase. Na
Franekeradeel wordt de aanpak nu toegepast in de
gemeente Dongeradeel.

Projectgroepoverleg

Stichting Doarpswurk maakt een vooruitblik voor een
vervolg van de aanpak. Afgesproken wordt dat Stichting
Doarpswurk in de plannen van aanpak de financieringsconstructies zal meenemen. Dit gaat ook over de
financiering van de projectorganisatie.

Excessenregeling
vastgesteld.

Gemeenteraad Dongeradeel stelt excessenregeling
vast. Hiermee wordt optreden tegen verpauperde
panden mogelijk. De aanpak wordt toegepast in de
gemeente Dongeradeel, in aansluiting op het hier
inmiddels op advies van Aanpak Rotte Kiezen aangepast handhavingsbeleid.

April 2011

Juli 2011
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Omdat het experiment een voortzetting is van de rotte-kiezenaanpak, is de
voorgeschiedenis van het experiment aanzienlijk. Het experiment Rotte
Kiezen in Dongeradeel is gestart eind 2010, toen de pilotfase werd afgerond.
2008 - 2010
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Wanneer

December
2011

Wat

Toelichting

Projectgroepoverleg

Overleg waarop wordt geconstateerd dat alle lichten op
groen staan, mits Stichting Doarpswurk middelen krijgt
om projectleiding en coördinatie te doen. Besloten
wordt dat de stichting maximaal € 12.000 aan uitvoeringskosten besteden. Provincie en gemeente hebben
ieder € 20.000 beschikbaar
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Dongeradeel en stichting Doarpswurk een samenwerkingsovereenkomst
sloten.
Partij

Rol

Toelichting

Stichting
Doarpswurk

Aanjager en
trekker van de
uitvoering

Was al trekker van de aanpak en wil hieraan een
vervolg geven. Heeft als doel de samenhang en leefbaarheid in Friese dorpen in stand te houden en de
stimuleren. Treedt op als intermediair tussen
gemeente en eigenaar. Algehele coördinatie.

Gemeente
Dongeradeel

Uitvoering,
financiering

Verbeteren leefbaarheid in dorpen. Opstellen handhavingsbeleid, financiering werkzaamheden
Doarpswurk.

Provincie Friesland

Financieren

Stelt gemeente Dongeradeel via ISV3-regeling
middelen beschikbaar, voor opdracht aan Doarpswurk en eventueel bijdrage en concreet project.

ThusWonen

Uitvoering

Eind 2010 is het experiment gestart en het zit nu in de uitvoeringsfase. Eind
2012 is met drie eigenaren contact gezocht over de verbetering van hun ‘rotte
kiezen’. Dat moet uitmonden in concrete afspraken en een plan van aanpak
per pand.

Maakt gebruik van werkstudenten van Friesland
College. Levert werkstudenten en werkmeester
voor bouwopname en eventueel uitvoering vernieuwing. Werkt mee vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Particuliere
woningeigenaren

Meewerken aan
uitvoering

Verbetering van het eigen bezit.

Procesorganisatie

Friesland
College

Uitvoering

Leerlingen lopen stage bij Thus Wonen. Stagiaires
worden ingeschakeld als bouwkundig medewerker
voor bouwopname en bestek, en in de uitvoering
van de bouw (met een werkmeester).

Platform31 en
AgentschapNL

Faciliteren en
financieren

Kennis inbrengen (met name onderzoek Weusthuis)
en ondersteunen procesgang, klankbord.

Dorpsbelang
Holwerd

Contactorgaan
voor dorp,
Doarpswurk en
gemeente

Contactpersonen, overbrenger van ontwikkelingen/gevoelens/ etc. vanuit dorp naar Doarpswurk, kritisch volger van het experiment, participant
in zoeken naar oplossingen voor panden.

Februari
2012

Aanvraag
ISV-subsidie

Gemeente vraagt ISV-subsidie aan bij provincie.

September
2012

ISV-subsidie
wordt toegekend

Provincie kent ISV-subsidie officieel toe.

Oktober
2012

Samenwerkingsovereenkomst
Rotte kiezen

Gemeente Dongeradeel en Stichting Doarpswurk
tekenen overeenkomst om drie rotte kiezen in Holwerd
aan te pakken. Start van uitvoering experiment.

Vervolg

Projectgroepbijeenkomsten

Bespreken voortgang aanpak drie panden.

Stand van zaken

Het experiment wordt getrokken door Stichting Doarpswurk. Stichting
Doarpswurk richt zich op instandhouding en stimuleren van de sociale
samenhang in Friese dorpen en vervult een steunfunctie vanuit de provincie.
Er is een projectgroep waarin behalve de stichting zitting hebben: gemeente
Dongeradeel, provincie Friesland, ThusWonen, Friesland College, AgentschapNL. De leden van de projectgroep koppelen intern terug, er is geen
sprake van een stuurgroep. Projectgroep is geformeerd nadat gemeente
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Context en aanleiding experiment

Opzet beleidslogica

De leefbaarheid en het aangezicht van de Friese dorpen staan onder druk,
mede door de verloedering van panden die het gevolg zou zijn van bevolkingsdaling. De aanpak van verpauperde panden kan in Friesland al een aantal
jaren op aandacht rekenen van corporaties, VROM-inspectie, gemeenten en
de stichting Doarpswurk. In de jaren voorgaand aan het experiment is door de
stichting in de pilotfase een strategisch model opgesteld waarmee verpaupering in Friese dorpen kan worden aangepakt.

De veronderstelling is dat bevolkingsdaling bijdraagt aan leegstand en verpaupering van panden. Gemeenten hebben, onder andere met de Woningwet van
2007, de mogelijkheid eigenaren op basis van leefbaarheid en welstand aan te
schrijven verbeteringen aan hun verpauperde panden aan te brengen. Daar
wordt weinig gebruik van gemaakt. Bovendien is het voor particuliere eigenaren minder interessant te investeren in verbetering van het vastgoed omdat
hier geen waardestijging tegenover staat.

Die pilotfase is eind 2010 afgerond: tien panden van de dertien hebben uiteindelijk een renovatie ondergaan. Daarnaast hebben eigenaren in de buurt
spontaan onderhoud uitgevoerd aan eigen (niet aangeschreven) panden. De
evaluatie van de pilotfase heeft laten zien dat elk pand maatwerk vereist. Aan
het eind van de pilotfase werd het volgende geconcludeerd:
1. Verpaupering komt op grote schaal voor.
2. Iedere rotte kies heeft zijn eigen verhaal en de aanpak vergt dan ook maatwerk.
3. Gemeentelijke handhaving is de basis voor tegengaan van verpaupering.
4. Er is veel behoefte aan praktische, juridische en beleidsmatige kennis van
en ondersteuning bij de aanpak van rotte kiezen.

Het experiment moet een bijdrage leveren aan het tegengaan van verpaupering en het aanschrijven van verpauperde panden in krimpgebieden. Daarnaast
moet het experiment:
1. aantonen dat gemeenten in de noordelijke schil van Friesland zich bewust
zijn van de noodzaak van handhaving om verpaupering tegen te gaan, in
combinatie met maatwerk;
2. aantonen dat een uitwerking van de (basis)constructies voor de aanpak van
particuliere rotte kiezen mogelijk is;
3. de rotte-kiezenaanpak geschikt maken voor toepassing in een krimpende
woningmarkt waar geen waardeontwikkeling mogelijk is;
4. leiden tot het aanpakken van minimaal tien panden per jaar.

Dit experiment is een verdere uitwerking van het project Rotte Kiezen in de
gemeente Dongeradeel.

De rotte-kiezenaanpak bestaat uit de volgende stappen:
–– Selecteren van panden en het maken van een basisdossier (aard, omvang
probleem, type eigenaar, stakeholders). Dit doet de projectgroep.
–– Expertteam vormen per specifieke casus. Hieruit volgt een plan van aanpak
voor de casus. Dit doet het expertteam in samenwerking met de eigenaar.
–– Eventueel inzetten van juridisch instrumentarium door gemeente voorbereiden.
–– Ontwikkeling en inzetten van financiële constructies. Dit doet de projectgroep.
–– Uitvoering en monitoring werkzaamheden. Via de projectgroep kunnen ook
stagiaires en werkmeester worden ingezet bij de uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden.

De reden om in Dongeradeel verder te gaan is tweeledig. Aan de ene kant
omdat de gemeente Dongeradeel inmiddels de handhavingsaanpak had
gewijzigd en dus op basis van de excessenregeling handhaafde op leefbaarheid volgens de Woningwet, waar dat in andere gemeenten nog niet het geval
was. Anderzijds omdat de leegstandsproblematiek in dorp Holwerd vrij ernstig
was en nieuwe College in 2010 prioriteit wilde geven aan de aanpak van rotte
kiezen.
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De voorgestelde interventies zijn dus met name gericht op twee doelgroepen:
particuliere woningeigenaren en gemeenten in de noordelijke schil.

Input
De input voor dit experiment bestaat uit hoe de aanpak uit te voeren en het
daadwerkelijk uitvoeren van verbeteringen aan de panden.
Gemeente en provincie hebben procesgelden en gelden voor tegemoetkoming in kosten beschikbaar gesteld à € 40.000. Verwacht wordt dat ook door
de particuliere eigenaren in totaal € 20.000 wordt geïnvesteerd, zodat de drie
partijen 1/3-1/3-1/3 investeren. Van de € 40.000 mag maximaal € 12.000
worden ingezet voor projectkosten.
Naast de financiële middelen leveren Stichting Doarpswurk en de andere leden
van de projectgroep input in de vorm van tijd en expertise bij het ontwikkelen
van de aanpak, de inventarisatie en de bouwopname en –uitvoering.

Resultaten en effecten
–– Door Dongeradeel is een handhavingsaanpak opgezet op basis van leefbaarheid/welstand.
–– Doarpswurk ziet bij andere Friese gemeenten de aandacht voor dit onderwerp toenemen en dat er wordt nagedacht over een nieuwe handhavingsaanpak. Dit komt ook door het werk van Platform31 en AgentschapNL.
–– De aanpak rotte kiezen is er; panden zijn geselecteerd.
–– Of de ontwikkelde aanpak effectief is, zal moeten blijken bij de drie panden
in Holwerd die nu onderdeel zijn van de uitvoering.
–– Bij één pand is de opname gestaakt, want het is een bouwval (te gevaarlijk).
Bij de andere twee panden is de opname aanstaande.
–– Het is te vroeg om iets te zeggen over het effect op leefbaarheid in de
dorpen van het aanpakken van drie rotte kiezen.
–– De aanpak is op veel verschillend podia gepresenteerd. Die ruchtbaarheid
zorgt ervoor dat de aanpak wordt overgenomen, of op zijn minst serieus
wordt overwogen.
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Reconstructie
–– Aanpak liep al een tijdje en is medio 2012 uitgebreid geëvalueerd. Met het
onderzoek van Weusthuis is een groot deel van het beleidskader voor de
aanpak al bekend. In dit experiment wordt vooral praktijkervaring opgedaan. Als die ervaring er is, is het de bedoeling van Doarpswurk om contact
te zoeken met de andere gemeenten om die meer bewust te maken van de
noodzaak en de mogelijkheden die de aanpak biedt. Die bewustwording is
in gang gezet.
–– Het vervolg van de eerste fase (en dus de start van dit experiment) werd
vertraagd doordat lange tijd niet duidelijk was of Stichting Doarpswurk aan
de slag kon, omdat er onduidelijkheid was over de financiering van de werkzaamheden door de Stichting.
–– Doarpswurk wordt gefinancierd vanuit de provincie, maar de Aanpak rotte
kiezen viel hier niet onder. Er moest hiervoor apart financiering worden
verkregen.
–– De originele ISV-regeling van de provincie liep tot eind 2011. Gemeente was
te laat met de aanvraag voor deze regeling en moest toen wachten tot de
nieuwe verordening was vastgesteld. Voorwaarde voor de provincie was dat
er handhavingsbeleid moest zijn. Dat had Dongeradeel pas in de zomer van
2011.
–– Het vertrek van de projectleider in de zomer 2012 zorgde voor wat vertraging, maar dat is opgelost.
–– Er is nu een overeenkomst getekend voor de aanpak van drie panden. Dat
zijn er minder dan de tien panden zoals vastgelegd in de experimentbeschrijving. Dit lijkt vooral een pragmatische keuze; in de projectgroepoverleggen is dit niet expliciet aan de orde geweest.
–– De rol van Thuswonen is veranderd. Waar in het begin sprake was van het
voornemen om ook financieel te participeren (misschien door middel van
overname van of investeren in de panden), is dat nu teruggebracht tot
begeleiding bij de bouwopname en uitvoering van de werkzaamheden. Dit
is het gevolg van beperktere financiële middelen.
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Succes- en faalfactoren
–– Rol van Doarpswurk als onafhankelijk intermediair is belangrijk. Zou de
eigenaar bij deze aanpak direct contact hebben met de gemeente dan zou
de aanpak minder succesvol zijn, omdat de gemeente een dubbele rol
heeft.
–– Tegelijkertijd was de positie van Doarpswurk niet altijd helder; er was lange
tijd onduidelijkheid over de financiering van Stichting Doarpswurk, de
proceskosten dus. Nu kwam de dekking van de werkzaamheden van stichting Doarpswurk pas bij het tekenen van de overeenkomst. De les is dus op
tijd te zorgen voor een financieel gedekt projectplan.
–– Doarpswurk is een belangenorganisatie en niet zozeer een projectorganisatie. Een betere inbedding van projectorganisatie en stuurgroep zou de
vertraging in 2011 hebben kunnen voorkomen.
–– Al met al is het beeld dat partijen op elkaar hebben zitten wachten. Een
duidelijke trekker was er wel, maar die had geen uren en geen doorzettingsmacht.
Experiment:
–– De aanpak zelf lag er feitelijk al. Dit experiment ging dus om het uitvoeren
van die aanpak. Het begint met een adequate en heldere handhavingsaanpak van de gemeente. Zonder die stok achter de deur wordt het niets.
Prioriteit vanuit het college blijkt hiervoor niet vanzelfsprekend maar wel
nodig.
–– De eigenaar moet zelf wel willen. Meestal is goodwill niet het probleem
(daar is ook op geselecteerd), maar tijd en geld.
–– Belangrijk is dat Stichting Doarpswurk erin slaagt een vertrouwensband
met de eigenaar op te bouwen.
Lessen:
–– Zorg dat er aan het begin van het project een volledig projectplan, met
aandacht voor de financiële zaken en de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling, opgesteld wordt. Dat geeft de trekker of projectleider het mandaat
om aan de slag te gaan.
–– Bij de start van het experiment was er geen bestuurlijk overleg of stuur-
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groep aangewezen. Was dit wel gedaan, dan zou er vermoedelijk eerder
bestuurlijk commitment zijn geweest, en daarmee een einde aan de onzekerheid over de financiering en rolverdeling.
–– Om de zachte aanpak van de rotte kiezen te kunnen laten slagen is het
noodzakelijk dat de gemeente een harde handhavingsaanpak achter de
hand heeft.
–– Bij de aanpak biedt de rol van Stichting Doarpswurk – als intermediair
tussen gemeente en eigenaar – voordelen; dat is al wel duidelijk geworden.
De gemeente zou immers anders met dubbele petten komen te zitten.
–– De financiële bijdrage die particulieren tegemoet kunnen zien, is beperkt.
De praktijk zal moeten uitmaken of deze voldoende is. Door de uitvoerende
partijen wordt dit als cruciaal gezien voor het succes van de aanpak.

Verankering
Met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en
Stichting Doarpswurk lijkt de uitvoering van de aanpak stevig verankerd.

Conclusies
Het doel van het experiment Rotte kiezen was om de bestaande aanpak uit te
werken, hier ervaring mee op te doen en ten minste tien panden per jaar aan
te pakken. Ruim twee jaar na de start van het experiment in 2010 zijn drie
eigenaren aangeschreven. Dat is een mager resultaat, zeker gelet op het feit
dat de aanpak er bij het begin van het experiment al lag. Of de Aanpak rotte
kiezen bijdraagt aan het tegengaan van verpaupering is niet te zeggen, maar
vooralsnog is dat niet het geval. Ook is nog niet duidelijk of de aanpak geschikt
is voor een krimpende woningmarkt waar weinig tot geen waardestijging
mogelijk is en of het aanpakken van rotte kiezen via een aantal basisconstructies mogelijk is. Eén en ander is het gevolg van het feit dat ervaring opdoen
met de aanpak nog niet echt gelukt is. Een bijeffect van het experiment is dat
er veel ruchtbaarheid aan de aanpak is gegeven en er zodoende aanzienlijke
interesse is vanuit andere gemeenten.
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De vertraging die in het experiment heeft gezeten kan niet worden verklaard
door de aanpak zelf; die was in grote lijnen klaar bij de start.
De verklaring voor de vertraging ligt in de uitvoering van het project. In de
evaluatie is duidelijk geworden dat de lange aanlooptijd het gevolg was van
onduidelijkheid over de projectorganisatie en -leiding. Lange tijd was onzeker
op welke wijze Stichting Doarpswurk – de beoogd trekker van het experiment – gefinancierd werd. Als gevolg daarvan kon de stichting niet vol aan
de slag. Mogelijk had een steviger bestuurlijke inbedding vanaf het begin,
in combinatie met een voor alle partijen heldere projectleiding, dit kunnen
ondervangen. Dit blijkt wel uit het effect van het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst: nadien heeft Stichting Doarpswurk voortvarend contact
gezocht met de eigenaren van de rotte kiezen.
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6. Aanpak verpaupering (Zeeuws-Vlaanderen)
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De Aanpak verpaupering is één van de vijf krimpexperimenten in de
krimpregio Zeeuws-Vlaanderen. Het experiment draait om het ontwikkelen en uitvoeren van een gezamenlijke aanpak voor het tegengaan van
verpauperde panden in de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. Dit
experiment draait om het versterken van de handhavingspraktijk van
gemeenten; het experiment Rotte kiezen (vorige hoofdstuk) is meer
gericht op de realisatie, op ervaring opdoen met die aanpak.
In de bijlage is een overzicht van de geïnterviewde betrokkenen opgenomen.
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Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
Wanneer

Wat

Toelichting

Augustus
2010

Platform31-experimentbeschrijving

Deze is in concept gebleven en nooit officieel vastgesteld.

2010 eerste
helft 2011

Diverse gesprekken
met gemeenteambtenaren

Gesprekken en bijeenkomsten onder leiding van
Scoop om tot een startnotitie te komen.

Begin 2011

Platform31 stapt
tijdelijk uit projectgroep

Reden: Platform31 bespeurde weinig prioriteit en
gezamenlijkheid bij de gemeenten (de twee belangrijkste voorwaarden voor een Platform31-experiment).

Augustus
2011

Verloederd bezit:
naar een effectieve
Zeeuws-Vlaamse
aanpak

Startnotitie van de drie gemeenten, de provincie en
Platform31, inclusief opdrachtformulering, projectstructuur, tijdpad en activiteitenoverzicht. Opgesteld
door Scoop samen met Platform31.

Sept. 2011
– april
2012

Verdere uitwerking
door werkgroep

Formuleren criteria voor inventarisatie en stappenplan. Uitvoeringinventarisatie. Onder leiding van
Scoop.

Verloederd bezit:
gezamenlijk plan
van aanpak

Plan van aanpak vastgesteld door gemeentebesturen.
Deze bevat een gedeelde, uitgewerkte aanpak en een
top 10 per gemeente, op basis van de inventarisatie.
Opgesteld door de projectgroep en Platform31.

Augustus
2012

Kick-off

Aftrap met bestuurders en ambtenaren van de gezamenlijke aanpak.

Najaar
2012

Start uitvoering

Zomer
2012

Najaar
2012

Trainingen

Werkgroep onder leiding van Scoop begint met
uitvoering. Aanschrijving van 25 eigenaren in de drie
gemeenten in 2012.
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Stand van zaken
Het experiment is begin 2010 gestart. Augustus 2011 werd een startnotitie
vastgesteld, gevolg door een plan van aanpak in augustus 2012. Het project
zit nu in de uitvoeringsfase; in alle drie de gemeenten zijn inmiddels particuliere eigenaren aangeschreven.

Procesorganisatie
Er is een projectgroep onder leiding van Scoop die de uitvoering van het project
doet. In die projectgroep zijn gemeenteambtenaren van alle drie de gemeenten,
de provincie Zeeland en Platform31 vertegenwoordigd. De projectgroep legt
verantwoording af aan het regionaal bestuurlijk overleg wonen, waarin de drie
wethouders van de gemeenten zitting hebben. Een van de leden van de projectgroep vormt de schakel met het regionaal bestuurlijk overleg.
Partij

Rol

Toelichting

Gemeenten Hulst,
Terneuzen, Sluis

Lid projectgroep

Gemeenten willen gezamenlijke een
handhavingspraktijk ontwikkelen en
hiermee ervaring opdoen om zo
verpaupering tegen te gaan.

Provincie Zeeland

Lid projectgroep,
financier

Ontwikkeling van een goed toepasbare aanpak; inhoudelijke begeleiding; financiering Scoop en Steeds.

Platform31

Lid projectgroep

Kennisuitwisseling: laten zien dat
een effectieve aanpak mogelijk is.

Scoop

Projectcoördinator

Opzetten en uitwerken van het
project, trekker van het experiment.
Door provincie gevraagd en gefinancierd.

Steeds

Trainingen en
workshops

Schoolt de ambtenaren die met de
nieuwe werkwijze moeten werken.

Particuliere eigenaren

Belanghebbend in de
uitvoering

Opknappen van hun verpauperd
bezit.

Steeds Advies verzorgt trainingen en workshops aan
gemeenteambtenaren over de nieuwe werkwijze.
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Context en aanleiding experiment

Opzet beleidslogica

Gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen zien een toename van verloederde
panden en krimp versnelt dit proces, zo is de veronderstelling. Zij zijn afzonderlijk al bezig met de inventarisatie en handhaving, overigens met wisselende inhoud en succes. Zo bestond bij de start van het experiment in Hulst
en Sluis wel handhavingsbeleid op basis van de Woningwet 2007, in Terneuzen
was dit niet het geval. Hulst had bovendien ruime ervaring met handhaven.

Een deel van het particuliere en gemeentelijke bezit in de gemeenten verloedert of dreigt te verloederen. Door die verloedering komen de aantrekkelijkheid van de woonregio en leefbaarheid onder druk te staan. Vooral in een
moeilijke woningmarkt kunnen verpauperde panden een onevenredig groot
effect hebben op de vastgoedwaarde in een gebied. De inzet op verbetering
van het vastgoed is naar verwachting laag als de waardeontwikkeling beperkt
of zelfs negatief is. Het risico van een vicieuze cirkel is groot: verdere waardedaling leidt tot nog minder investeringen in het onderhoud van panden en op
zichzelf tot verdere verloedering.

Tegelijkertijd is in Noord-Beveland en Friesland (Franekeradeel) ervaring
opgedaan met de aanpak van Rotte Kiezen. Bovendien bracht de VROM-Inspectie mei 2011 een herziene handreiking aanpak woonoverlast en verloedering uit.
De combinatie van de verwachte toename van verloederde panden en de
negatieve consequenties daarvan en het feit dat er in den lande ervaring is
opgedaan met de aanpak van rotte kiezen, vormt de aanleiding voor het experiment.
De Aanpak verpaupering was niet het enige krimpexperiment in de provincie.
Er zijn er in die tijd vijf gestart. Daarnaast liep in de gemeente Sluis al het
project ‘Aantrekkelijk Oostburg’ dat als doel had de woningvoorraad en
centrumfunctie van Oostburg aantrekkelijker te maken. Hier zaten middelen
van gemeente en provincie in. De gemeente Sluis dreigde indertijd een artikel-12-status te krijgen.
Vanuit de dorps- en gemeenteraden stond de aanpak van verpaupering in
Sluis en Terneuzen hoog op de politieke agenda in 2010. In Hulst was dat
minder het geval is de indruk. Hulst was daarentegen de enige gemeente met
ervaring met handhaving.
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Het doel van het experiment is om een gezamenlijke effectieve praktijk te
ontwikkelen tegen verloedering om daarmee leefbaarheid te behouden en
versterken. Daarbij is afgesproken om per gemeente jaarlijks een ‘top 10’ van
verpauperde panden te maken die onderdeel uitmaken van de aanpak. Het
beoogde effect van het experiment is dan ook tweeledig. Enerzijds het
ontwikkelen en uitvoering geven aan een gezamenlijke effectieve aanpak. En
anderzijds verbetering van de leefbaarheid door het opknappen van verpauperde panden.
Net als het experiment Rotte kiezen worden in dit experiment de zachte en de
harde aanpak gecombineerd: eigenaren actief benaderen en stimuleren hun
panden aan te pakken en als dat niet lukt overgaan tot effectief handhaven.
In de startnotie en het plan van aanpak worden de volgende activiteiten
onderscheiden:
1. Het ontwikkelen van effectieve en efficiënte werkwijzen voor het inventariseren van aantal en aard van verloederde panden en de uitvoering van
die inventarisatie.
2. Bijeenkomst ‘creatieve middelen’ (met diverse maatschappelijke partijen)
om een stimulerende aanpak te ontwikkelen om eigenaren te verleiden
verloederd bezit aan te pakken.
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3. Een gezamenlijke manier van aanschrijven opstellen in de drie gemeenten
(door gemeenteambtenaren).
4. Trainen en scholen van gemeenteambtenaren om met de nieuwe gezamenlijke werkwijze bekend te raken.
De doelgroep van het project zijn de gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis.
Het is de bedoeling dat zij met de aanpak aan de slag gaan. De uiteindelijke
interventies in de aanpak zijn gericht op de particuliere woningeigenaren in
de gemeenten.

Input
Er is bij de gemeenten geen afzonderlijk projectbudget voor de aanpak. De
enige extra middelen zijn de budgetten voor het werk van Scoop en Steeds,
zoals beschikbaar gesteld door de provincie Zeeland. De tijd die hier door de
ambtenaren ingestoken wordt, komt ‘uit de lijn’; uit de reguliere middelen dus.

Resultaten en effecten
–– Er is een gezamenlijke aanpak opgesteld, inclusief inventarisatie en top 10
per gemeente.
–– Die gezamenlijke aanpak heeft meerwaarde: de ervaring die de gemeente
Hulst had met handhaven heeft ‘koudwatervrees’ bij de andere gemeenten
weggenomen. De uitwisseling en het delen van kennis en ervaring stimuleerde en enthousiasmeerde.
–– Er is scholing en training verzorgd voor de ambtenaren die de aanschrijving
en handhaving uitvoeren.
–– Gemeente Terneuzen en Hulst hebben de eerste brieven uit de top 10
verstuurd. Gemeente Sluis schrijft hoogstwaarschijnlijk nog in 2012 de
eerste tien eigenaren aan.
–– Er zijn nog geen panden aangepakt: van een effect op de verloedering en
leefbaarheid kan dus nog geen sprake zijn.
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Reconstructie
–– Het experiment had een lange aanlooptijd. Hiervoor zijn twee verklaringen
aan te wijzen:
1) er waren meerdere krimpexperimenten in Zeeland, waardoor niet ieder
experiment evenveel aandacht kon krijgen, en
2) de gezamenlijkheid in de aanpak ontbrak in het begin.
–– De probleemperceptie was er bij alle partijen, maar het duurde even voor
dit als een gezamenlijke opgave werd gezien. Dat laatste was nodig om er
een krimpexperiment van te maken. Het project is tijdelijk stilgelegd omdat
aan andere zaken prioriteit werd gegeven; de betrokkenheid van Platform31 was toen beperkt. Dit verklaart waarom de experimentbeschrijving
van Platform31 niet definitief is vastgesteld.
–– Met name het opstellen van een gezamenlijke aanpak heeft veel tijd
gekost. De indruk is dat dit komt doordat er op ambtelijk niveau beren op
de weg werden gezien in de uitvoering (onbekendheid met de werkzaamheden, veel werk). Dat weerhield de leden van de projectgroep van het
zetten van de eerste stap. Met het vaststellen van het plan van aanpak en
het vrijmaken van middelen en vooral tijd (intern) lijkt die weerstand
verminderd en kwam het proces goed op gang.
–– In 2012 is door de projectgroep veel en snel werk gemaakt van de aanpak;
in het tweewekelijkse werkoverleg is veel arbeidskracht geleverd.

Succes- en faalfactoren
Organisatie
–– Onafhankelijke partij als trekker en projectleider is belangrijk bij een
project dat als doel heeft om een gezamenlijke aanpak te maken. Rol:
mensen erbij houden, aanspreken op afspraken, hoge vergaderfrequentie
garanderen.
–– Google drive wordt gebruikt als verzamelplaats van documenten en
stukken. Dat creëerde een gezamenlijke virtuele werkruimte, wat een posi-
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tief effect had op het commitment van alle gemeenten en de totstandkoming van het plan van aanpak.
Een werkgroep met gevarieerde expertise (wijkbeheer, handhaving, teamleider, Steeds, Platform31) helpt om kennis uit te wisselen en tot een
gedragen aanpak te komen. Mensen die de schouders eronder zetten zijn
de tweede belangrijke factor. Je moet dus de goede mix hebben en die was
er vanaf het begin van 2011; nadien is het project in een stroomversnelling
geraakt.
De indruk is dat de totstandkoming van de gezamenlijke aanpak bleef
steken doordat voornamelijk beleidsambtenaren aan tafel zaten. Handhaving en vergunningen (zij die de aanpak moesten uitvoeren) waren niet
altijd goed aangehaakt. Verkokering en onvoldoende terugkoppeling in de
drie organisaties speelde dus een rol. Het delen van de ervaringen uit Hulst
heeft bijgedragen aan het draagvlak voor de aanpak bij de andere
gemeenten. Nadat behalve de beleidsafdelingen ook de afdelingen vergunningen & handhaving goed waren vertegenwoordigd is het project op
stoom gekomen.
De gezamenlijke werkwijze moet worden geïmplementeerd in de lijnen van
drie organisaties. Dat gaat moeizaam want daar blijken toch verschillen in
de aansturing te zitten. Bijvoorbeeld:
-- Een wethouder die wil dat een aanschrijvingsbrief toch anders wordt
geformuleerd. Dat doet afbreuk aan de gezamenlijkheid.
-- De inventarisatie is verschillend uitgevoerd en niet in alle gemeenten
even gedegen. Dat brengt een risico in de uitvoering met zich mee, namelijk dat eigenaren de top 10 gaan aanvechten.
Eén van de leden van de projectgroep coördineert het bestuurlijk overleg
HUP Zeeuws-Vlaanderen. Deze ambtenaar treedt op als linking pin.
Zodoende kan nu snel gereageerd worden. Bij dit experiment blijkt dit extra
waardevol, omdat het vraagt om samenwerking tussen gemeenten, tussen
afdelingen en om uren/geld voor het verzetten van veel werk.
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Experiment en doelen
–– Het beschikbaar stellen van geld voor de aanpak van de panden is nog niet
aan de orde geweest. Het aanbieden van een laagrentende lening door de
gemeenten kan fungeren als trigger money voor de uitvoering.
–– Een meer gezamenlijke werkorganisatie zou een grote verbetering zijn en
de kans op succes vergroten, daarvan is iedereen nu al overtuigd. Hopelijk
is dat uiteindelijk een neveneffect van het experiment.
–– Een aantal krotten of verpauperde panden zijn gemeentelijk bezit. Hoe
gemeenten dit gaan oppakken is nog onduidelijk. Omdat de gemeente een
voorbeeldfunctie heeft, is het van belang hier snel werk van te maken.

Proces
–– Het experiment had een lange aanlooptijd. Maar na de startnotitie in 2011
(die kon worden opgesteld nadat de juiste mensen aan tafel zaten) is het
snel gegaan.
–– Invloed Platform31 wordt als positief beoordeeld. Met name het hameren
op een goede inventarisatie en het inbrengen van expertise uit Friesland
werden goed gewaardeerd. Het eerste betaalt zich hopelijk in de toekomst
uit. Het laatste nam koudwatervrees weg.

Verankering
Door de bestuurlijke vaststellen van het Plan van aanpak en de top 10 is de
uitvoering van het project verankerd. Nu is het tijd tot uitvoering van de
aanpak over te gaan en ervaring op te doen.

Conclusies
Eind 2012 zijn alle vier de onderdelen uit de stappenplan van augustus 2011
uitgevoerd of in uitvoering: er is een inventarisatie gemaakt van verloederde
panden, er is een stimulerende aanpak ontwikkeld, particuliere eigenaren zijn
volgens een gezamenlijke aanpak aangeschreven en de gemeenteambtenaren worden (bij)geschoold. Zo bezien heeft het project opgeleverd wat de
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bedoeling was; partijen hebben gedaan wat ze met elkaar afspraken – en
uiteindelijk in een redelijk korte tijdspanne.
Echter, of al die prestaties nu leiden tot een effectieve gezamenlijke praktijk
om verpauperde panden aan te pakken, is nog maar de vraag. Recentelijk zijn
de eerste eigenaren aangeschreven. Het is dus te vroeg om te beoordelen of
de aanpak ook daadwerkelijk wérkt. Het uiteindelijke ruimtelijke effect van het
experiment is dus nog afwezig.
De indruk is dat de lange aanloop van het project niet zozeer wordt verklaard
door het uitdenken van de aanpak; de ingrediënten hiervoor waren immers
voorhanden. De aanloop kan vooral worden verklaard door het ontwikkelen
van een gezamenlijke aanpak (zie ook de leerpunten).
In potentie draagt het experiment bij aan het ‘begeleiden van krimp’: niet
alleen omdat verpauperde panden worden aangepakt, maar ook omdat de
urgentie regionaal wordt onderkend en samenwerking tussen gemeenten op
dit onderwerp inmiddels als vanzelfsprekend wordt gezien.
In het experiment is niet sprake geweest van belemmerende wet- en regelgeving. Veeleer zat de crux in het werken met een nieuwe, regionale werkwijze
en het gebruikmaken van bevoegdheden die gemeenten al hadden maar niet
gebruikten, te weten handhaven op basis van welstand. Daar zit dan ook de
belangrijkste meerwaarde van dit experiment.
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7. Samenvoegen woningen
(Zeeuws-Vlaanderen)
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Samenvoegen woningen is één van de vijf krimpexperimenten in de
krimpregio Zeeuws-Vlaanderen. Het experiment draait om het beantwoorden van een kennisvraag, namelijk in hoeverre er vraag is naar het
samenvoegen van woningen in de particuliere voorraad en – in het
verlengde hiervan – op welke wijze gemeenten hierin een stimulerende
rol kunnen spelen. Het experiment behelst de uitvoering van een onderzoek, op basis waarvan gemeenten en provincie besluiten over te gaan
tot het stimuleren van het samenvoegen van woningen.
In de bijlage is een overzicht van de geïnterviewde betrokkenen opgenomen.
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Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
Wanneer

Wat

Toelichting

Voorjaar
2010

Brainstormsessie

Ambtelijke brainstormsessie (provincie en gemeenten)
over mogelijke krimpexperimenten

Nov 2010

Platform31-experimentbeschrijving

2011

Uitvoering onderzoek

Onderzoek door Companen.

Voorjaar
2011

Kennisbijeenkomst

Bijeenkomst met gemeenten, makelaars, bouw- en
installatiebedrijven en corporaties over knelpunten bij
het samenvoegen van woningen.

Mei/juni
2011

Bestuurlijk overleg

Kennisname van uitkomsten van het experiment.

Okt 2011

Platform31-rapport
Samenvoegen
koopwoningen.
Krimp in
Zeeuws-Vlaanderen

Onderzoeksrapport naar het potentieel en de obstakels
voor het samenvoegen van woningen in Zeeuws-Vlaanderen.

Begin
2012

Afronding project

2012

Melding op
gemeentelijke
websites

Op de sites van de gemeenten Hulst en Terneuzen
wordt melding gemaakt van het experiment en een
contactpersoon genoemd voor vragen en nadere informatie.

Stand van zaken
Het experiment is afgerond.
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Procesorganisatie
Het experiment was onderwerp van regulier ambtelijk regionaal overleg van
de drie gemeenten; dit overleg fungeerde als tijdelijke projectgroep. Provincie
Zeeland en Platform31 trokken het project gezamenlijk. Companen heeft
opdracht gekregen het onderzoek uit te voeren. De voortgang en uitkomsten
zijn in het reguliere bestuurlijk overleg aan de orde geweest.
Partij

rol

Toelichting

Gemeenten Hulst,
Terneuzen en Sluis

Lid projectgroep.

-

Provincie Zeeland

Trekker project, lid projectgroep.

Financieren onderzoek.

Platform31

Trekker project, lid projectgroep.

Financieren onderzoek en
kennis inbrengen.
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Context en aanleiding experiment
Het experiment is gestart in 2010. Het was één van de vijf experimenten die
indertijd in de Zeeuws-Vlaanderen zijn gestart. Aanleiding was de veronderstelling bij provincie en gemeenten dat het samenvoegen van woningen een
kansrijke strategie kan zijn om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten
sluiten en verpaupering als gevolg van leegstand te voorkomen. Doel van het
experiment is dus het beantwoorden van een kennisvraag.

Opzet beleidslogica
Veel goedkope koopwoningen in Zeeuws-Vlaanderen zijn klein en hebben een
beperkte kwaliteit. Ze voldoen vaak niet meer aan de hedendaagse woonwensen. Tegelijkertijd is er naar verwachting de komende tijd een afnemende
vraag naar woningen als gevolg van bevolkingskrimp. Door woningen samen
te voegen kan het aantal woningen worden teruggebracht terwijl tegelijkertijd
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de kwaliteit ervan verbetert. Het draagt dus bij aan een betere match tussen
vraag en aanbod. Aangezien het om particuliere woningen gaat, ligt het initiatief hiertoe bij de woningeigenaren. Gemeenten kunnen een faciliterende en
stimulerende rol spelen.
In het experiment staat de vraag centraal op welke wijze particuliere eigenaren kunnen worden gestimuleerd om tot samenvoegen van woningen over
te gaan. Die vraag valt uiteen in drie subvragen:
1. Is er vraag naar het samenvoegen van woningen?
2. Welke financiële, juridisch en procedurele obstakels komt een eigenaar
tegen die wil samenvoegen?
3. Op welke wijze kunnen gemeenten samenvoeging effectief stimuleren?
Het onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre er vraag is vanuit de markt
naar het samenvoegen van woningen en in hoeverre er belemmeringen zijn
die door gemeenten kunnen worden weggenomen. Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door Companen en begeleid door een projectgroep.
Uiteindelijk kunnen gemeenten aan de hand van het onderzoek besluiten of
ze het samenvoegen van woningen actief willen stimuleren.
De doelgroep van het experiment zijn dus in eerste instantie de gemeenten
en –afhankelijk van de uitkomsten – particuliere woningeigenaren.

Input
Over de input voor het experiment is weinig bekend. De ambtelijke inzet en
die van Platform31 is moeilijk te kwantificeren.

Resultaten en effecten
Het onderzoeksrapport is opgeleverd. Hieruit bleek dat het samenvoegen van
woningen niet erg kansrijk is en dat er weinig serieuze belemmeringen zijn die
gemeenten kunnen wegnemen. De belangrijkste aanbeveling was om door
middel van informatievoorziening over het samenvoegen van woningen de
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particulieren die hier over nadenken op weg te helpen. Dat gebeurt op de
websites van de gemeenten Hulst en Terneuzen.
Daarnaast zijn de volgende effecten van het experiment zichtbaar:
–– De gemeenten Terneuzen en Hulst hebben besloten de Svn-regeling ook
van toepassing te verklaren op projecten waarin woningen worden samengevoegd, omdat het gaat om duurzame particuliere woningverbetering.
–– De kennis wordt ingebracht in Klus-projecten (Sluis) en de aanpak verpaupering (Hulst).
–– Gemeenten en betrokken partijen hebben goed zicht op de problematiek
en eventuele knelpunten die zich kunnen voordoen.

Reconstructie
–– Het experiment is één van de vele experimenten die het resultaat zijn van
ambtelijke brainstormsessies in 2010 toen het experimentprogramma er
aan zat te komen. Er lijkt een overdaad aan experimenten te zijn ontstaan,
waardoor niet alle experimenten evenveel aandacht en prioriteit kregen.
–– De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek gaven weinig reden voor
de gemeenten om tot een actieve uitvoering over te gaan; besloten is dan
ook hier niet mee te starten. Hierdoor is de ambtelijke aandacht voor het
onderwerp logischerwijs verminderd.
–– Er is geen zicht op in hoeverre er nu woningen worden samengevoegd door
particulieren.
–– Door twee van de drie gemeenten is informatie over het samenvoegen van
woningen op de gemeentelijke website gezet. Die informatie betreft echter
voornamelijk een beschrijving van het experiment en de van toepassing
zijnde SVN-regeling. Er is geen stappenplan of iets dergelijks opgenomen.
Wel is een ambtelijk contactpersoon aangewezen die een particulier met
vragen verder kan helpen.
–– Er is niet gemonitord hoeveel woningen zijn samengevoegd of hoeveel
vraag hier naar is in de gemeenten.
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Succes- en faalfactoren
–– Het experiment heeft duidelijk gemaakt dat het stimuleren van het samenvoegen van woningen geen oplossing is voor het bestrijden van de effecten
van krimp in de gemeenten.
–– Het feit dat er een volledig uitgewerkt en duidelijk experimentvoorstel was,
heeft geholpen: alle betrokken partijen wisten wat van hen verwacht werd.
–– Het lijkt erop dat dit experiment minder aandacht heeft gekregen dan had
gekund, doordat er nog vier andere krimpexperimenten waren in
Zeeuws-Vlaanderen.
–– De verankering van de uitkomsten van het experiment gebeurt op twee
manieren:
–– Op de websites van Hulst en Terneuzen is informatie te vinden over het
samenvoegen van woningen, al had dat uitgebreider gekund. Het is geen
stappenplan, eerder basisinformatie die moet uitnodigen contact met de
gemeente op te nemen.
–– De kennis is onderdeel geworden van de zogeheten ‘klus-projecten’ van de
gemeenten.
Beide zijn op zichzelf logisch, maar het is wel de vraag hoe bestendig dit is.

Conclusie
Het experiment Samenvoegen woningen is op zichzelf goed verlopen. Er had
niet veel beter gekund. Met de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek is
de kennisvraag beantwoord: de vraag naar het samenvoegen van woningen is
beperkt en voor zover die er is, zijn er geen grote belemmeringen die
gemeenten kunnen wegnemen. Daarmee heeft het experiment dus zijn doel
bereikt. Het samenvoegen van woningen bleek niet het ei van Columbus.
Als gevolg van deze uitkomst zijn de effecten van het experiment beperkt; er
is geen bijdrage geleverd aan het tegengaan van leegstand en verpaupering
als gevolg van die leegstand. Toch is het te kort door de bocht om te stellen
dat het experiment hierdoor niet de moeite waard is geweest: deze uitkomst
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is immers inherent aan het doen van een experiment waarmee een kennisvraag wordt beantwoord.
Er zijn geen belemmeringen in bestaande wet- en regelgeving geconstateerd;
hooguit wat hobbels van meer praktische aard zoals het regelen van zaken
met de netwerkbeheerder, de hypotheekverstrekker en het Kadaster, die
door de particuliere eigenaar wel te overkomen zijn. Het belangrijkste effect
van dit experiment is dan ook dat er kennis is ontwikkeld over dit onderwerp,
die beschikbaar wordt gesteld aan particulieren en die onderdeel wordt van
de werkwijzen van de gemeentelijke afdelingen.
De verankering van de uitkomsten van het experiment vraagt nog wel wat
aandacht in de toekomst. De informatie over het onderwerp die te vinden is
op de gemeentelijke websites is beperkt; van een uitgebreid stappenplan is
geen sprake. Het lijkt erop dat de uitkomsten van het onderzoek vooral in de
hoofden van de ambtenaren zit, en onderdeel is gemaakt van de klus-projecten. Ook wordt niet door gemeenten of provincie bijgehouden in hoeverre
er nou in de praktijk woningen worden samengevoegd. Al met al bestaat het
risico dat de kennis opgedaan met dit experiment snel verdwijnt in de organisaties.
De meerwaarde van het experiment heeft vooral gezeten in het creëren van
een ‘vruchtbare bodem’. De vraag naar het samenvoegen van woningen komt
vaak spontaan op. Doordat de gemeenten hier op kunnen inspelen in plaats
van de belemmeringen te zien, wordt ervoor gezorgd dat zo’n initiatief werkelijkheid wordt.
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8. Grensoverschrijdend wonen
(Zeeuws-Vlaanderen)
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Grensoverschrijdend wonen is één van de vijf krimpexperimenten in
de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen. Het was in 2009 al een experiment
van Platform31. Het experiment draait om de kansen die een blik op
de andere kant van de grens biedt voor Zeeuws-Vlaanderen (en Zuidwest-Brabant en Reimerswaal) en om de vraag hoe Vlamingen te
interesseren aan de andere kant van de grens te komen wonen.

In het experiment wordt getracht om in de grensstreek in Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant de geconstateerde belemmeringen op te heffen
of tijdelijk uit te schakelen om Vlamingen te verleiden een huurwoning
te betrekken in Zuidwest-Nederland. Er is een projectgroep opgericht om
een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en eventueel tot uitvoering
over te gaan.
In de bijlage is een overzicht van de geïnterviewde betrokkenen opgenomen.
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Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
Wanneer

Wat

Toelichting

2008

Ondernemingsplan
R&B Wonen

In het ondernemingsplan wordt het aantrekken van
Vlamingen als kans aangemerkt voor de koop- en
huurmarkt in de regio: Zeeuws-Vlaanderen, Beveland
en Zuidwest-Brabant.

Wanneer
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Wat

Toelichting

Juli 2010

Bijeenkomst
projectgroep

Belangrijkste afspraken:
• Doel van het experiment: Vlaamse klanten vinden
lege particuliere woningen en huur- en koopwoningen van corporaties.
• Platform31 treedt op als trekker.
• Projectkosten moeten in beeld gebracht.

Najaar
2010 –
voorjaar
2011

Uitvoering onderzoek

Door Berenschot, o.a. deskstudy, interviews, cijfers,
focusgroepen.

Najaar
2010 –
zomer
2011

Diverse projectgroep-bijeenkomsten

Overleg over voortgang van het onderzoek.

Haalbaarheidsonderzoek naar grensoverschrijdend
wonen in Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant,
waarin doelgroepen, potentie, marketingrichtlijnen
en kansrijke allianties in beeld worden gebracht.
Uitgevoerd door Berenschot.

2009

Contact met Platform31

Grensoverschrijdend wonen wordt aangemeld als
experiment bij Platform31.

2009-2010

Contact tussen
corporaties in de
regio, oprichting
projectgroep

Corporaties blijven in gesprek over de kansen van het
aantrekken van Vlamingen. Ook contact met Vlaamse
collega’s.

Voorjaar
2010

Brainstormsessie

Ambtelijke brainstormsessies (provincie en
gemeenten) over mogelijke krimpexperimenten.

Start overleg marktpartijen

Marktpartijen (makelaars, hypotheekverstrekkers,
fiscalisten, intermediairs etc.) overleggen over de
mogelijkheden om Vlamingen te interesseren in
Zeeuws-Vlaanderen te komen wonen.

Juni 2011

Platform31-rapport
Grensoverschrijdend wonen,
verkenning

Juni 2011

Persbericht

Grenzen aan krimp

Onderzoek door Eurysconsult en Fontys met verkenning van regelgeving, knelpunten en experimentvoorwaarden.

Persbericht waarin de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden bekendgemaakt.

Zomer
2011

Media-aandacht in
Nederland en België

Landelijke en regionale dagbladen, radio’s, journaals.

Najaar
2011

Projectgroep-bijeenkomst

Corporaties besluiten dat, gelet op de aard van de
vraag, de markt leading moet worden. Corporaties
kiezen andere rol; vertegenwoordigd zijn in de stichting.

Eind 2011

Besluit vormgeving
regiomarketing

Stuurgroep ‘Uw nieuwe toekomst’ stelt zes projecten
vast om regiomarketing vorm te geven.

Najaar
2011

Oprichting Stichting Zeeuws en
Vlaanderen

In de stichting zijn marktpartijen vertegenwoordigd.
De stichting heeft als doel Vlamingen te interesseren
in Zeeuws-Vlaanderen te wonen door middel van
informatievoorziening en promotie.

Voorjaar
2010

April 2010

Belangrijkste afspraken:
• Experiment wordt aangemeld bij het experimenten-

April 2010

Juli 2010

Bijeenkomst
projectgroep

programma van BZK
• Belang van bestuurlijk commitment wordt onderstreept
• Besloten wordt de experimentopzet te verbreden:
huur en koop; wervingscampagne en hindernissen
in beeld brengen en wegnemen; brede informatievoorziening.

Platform31-experimentbeschrijving
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Wanneer

Wat

Toelichting

December
2011

Vergadering Taskforce Uw nieuwe
toekomst

De taskforce besluit via zes projecten de regiomarketing verder vorm te geven en Vlamingen te informeren over de mogelijkheden naar
Zeeuws-Vlaanderen te verhuizen.

Maart
2012

Start marketing- en
informatiecampagne Zeeuws &
Vlaanderen

Onder andere www.zeeuws-vlaanderen.be.

Stand van zaken
Het experiment is gestart in 2010. Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd,
waarna in 2011 de marktpartijen het initiatief hebben overgenomen. Afronding van het experiment is aanstaande.

Procesorganisatie
De projectorganisatie bestaat uit een projectgroep grensoverschrijdend
wonen, gevormd door de betrokken corporaties (directie- en managementniveau), Plaform31 en de provincie Zeeland (ambtelijk). Er is geen stuurgroep of
bestuurlijk overleg waaraan verantwoording wordt afgelegd. Platform31
vervulde samen met de corporaties de trekkersrol.
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Rol

Toelichting

Corporaties

Initiators en lid projectgroep. Financiers
onderzoek

Voorkomen leegstand in eigen bezit, bewustwording creëren van de kansen die ‘het
draaien van de blik naar Vlaanderen’ biedt.
Het gaat om de volgende corporaties: Wonen
West Brabant, R&B Wonen, Clavis, WsHulst,
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Provincie
Zeeland

Lid projectgroep, financiering onderzoek

Tegengaan verloedering en leegloop van
kernen.

Platform31

Financieren, kennis
inbrengen. Trekken
projectgroep

Met name een rol gespeeld bij opzetten van
het experiment. Lid projectgroep. Financiering onderzoek.

Overige leden
projectgroep
(Aedes, Eurys
Consult)

Lid projectgroep

Mogelijk maken experiment, kennis opdoen.
Directeuren van Vlaamse corporaties schoven
regelmatig aan in de projectgroep.

Marktpartijen,
verenigd in
Stichting
Zeeuws &
Vlaanderen

Belanghebbende

De stichting heeft als doel Vlamingen te interesseren in Zeeuws-Vlaanderen te wonen
door middel van informatievoorziening en
promotie. Het gaat onder andere om de
volgende partijen: lokale makelaars, hypotheekverstrekkers, financieel adviseurs,
bouwbedrijven, notarissen, juristen.

Taskforce Uw
nieuwe
toekomst

Belanghebbende

De taskforce van de drie Zeeuws-Vlaamse
gemeenten zet door middel van informatievoorziening en promotie de regio op de kaart.
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Context en aanleiding experiment
Als gevolg van de afname van het aantal huishoudens krijgen corporaties te
maken met een teruglopend aantal woningzoekenden en met dreigende
leegstand. Tegelijkertijd is aan de andere kant van de Zeeuwse grens de druk
op de woningmarkt hoog, zeker in het sociale segment. In beide gebieden is
dus sprake van een mismatch, maar grensoverschrijdend bezien zouden de
markten wel eens complementair kunnen zijn.
De vraag is dan ook of de Nederlandse woningmarktgebieden kunnen profiteren van de druk op de Vlaamse markt. Het verruimen van het blikveld naar
Vlaanderen (door overheden, marktpartijen en corporaties) kan kansen
bieden voor de regio, zo was de gedachte. Het wegnemen van deze belemmeringen zou in de ogen van de corporaties, Platform31 en provincie Zeeland
ervoor kunnen zorgen dat Belgen de overstap maken naar Nederland. Het
initiatief om over de grens te kijken komt van de corporaties. Het idee is in
2008 ‘geboren’ in het ondernemingsplan van R&B Wonen.

Tegelijkertijd: marktpartijen
Gelijk met de start van het experiment in 2010 werd door diverse marktpartijen (hypotheekverstrekkers en –bemiddelaars, makelaars, tussenpersonen,
notarissen et cetera) in Zeeuws-Vlaanderen gesproken over de kansen om
Vlaamse kopers te interesseren voor de woningen in Zeeuws-Vlaanderen.

Opzet beleidslogica
Huishoudenskrimp doet zich vooral voor in grensgebieden, zoals in
Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant. Eén van de risico’s die krimp met zich
meebrengt is waardeverlies in de bestaande woningvoorraad, afnemende
investeringsbereidheid door particulieren en corporaties en verloedering en
afnemende leefbaarheid in kernen.
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Tegelijkertijd is de druk op de woningmarkt aan de andere kant van de grens
vrij hoog en is het aanbod aan goedkope woningen in steden als Gent, Brugge
en Antwerpen beperkt. Als het lukt ‘nieuwe markten’ aan te boren wordt niet
alleen leegstand op de Nederlandse woningmarkt tegengegaan en draagvlak
voor voorzieningen vergroot, het draagt ook bij aan het lenigen van de
woningnood over de grens.
Uit een eerdere inventarisatie blijkt dat de natuurlijke bereidheid van Belgen
om zich in Nederland te vestigen beperkt is, maar dat dit zou kunnen veranderen wanneer het lukt een aantal belemmeringen weg te nemen. De
centrale vraag voor het experiment is de volgende: onder welke condities
zijn Belgische woningzoekenden bereid een woning over de Nederlandse
grens te betrekken indien zij onbelemmerd kunnen verhuizen?
Deze vraag valt uiteen in drie subvragen:
1. Welke financiële, fiscale en juridische belemmeringen treden op en welke
maatregelen dienen te worden genomen om deze weg te nemen?
2. Welke culturele barrières spelen een rol en welke maatregelen kunnen
hiervoor worden genomen?
3. Hoe kan het woningaanbod effectief onder de aandacht worden gebracht?
In de aanloopfase van het experiment is de focus verbreed: niet alleen huurwoningen maar ook de koopsector wordt betrokken; aandacht voor werving,
informatievoorziening en hoe eventuele hindernissen weg te nemen.
In algemene zin is het beoogde effect van het experiment om de vitaliteit van
het krimpgebied te versterken en de woningnood over de grens te lenigen
door Vlamingen te verleiden grensoverschrijdend te gaan wonen. Het streven
is volgens de Platform31-experimentbeschrijving om de leegstand met het
accommoderen van Belgische woningzoekenden terug te dringen van 4%
naar 2%. Tijdens de projectgroepvergaderingen wordt het effect van het
experiment omschreven als het vinden van Vlaamse klanten voor particuliere
woningen en huur- en koopwoningen van de corporaties, en eventuele
belemmeringen hiervoor weg te nemen.
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De inhoud van het experiment bestaat uit een onderzoek naar de marktvraag
vanuit Vlaanderen en de eventuele knelpunten bij het accommoderen van die
vraag. Het is de bedoeling dat - afhankelijke van de uitkomsten van het onderzoek - er aan de aanbodkant en vraagkant een aantal maatregelen en strategieën ontwikkeld worden.
De output van het project is om een aantal maatregelen en strategieën uit te
werken en toe te passen op zowel vraag- als aanbodzijde om de geconstateerde belemmeringen op te heffen.
De uiteindelijke doelgroep van het experiment zijn de Vlaamse woningzoekenden. Maar omdat het ook draait om de bewustwording onder gemeenten,
corporaties en marktpartijen vormen zij ook een doelgroep van het experiment.

Input
De input van het project bestaat uit de inzet van de leden van de projectgroep
en de kosten van het onderzoek door Berenschot.

Resultaten en effecten
–– Het onderzoeksrapport is gepubliceerd. Belangrijkste conclusies waren dat
er potentie is voor grensoverschrijdend wonen, met name in de koopsector, en dat hiervoor gezamenlijk moet worden opgetrokken door overheden, corporaties, en marktpartijen. Er blijken geen onoverbrugbare
obstakels te zijn. Die conclusies sluiten aan bij wat de marktpartijen (later
verenigd in Stichting Zeeuws & Vlaanderen) al dachten.
–– Het rapport heeft de bewustwording over de kansen van het aantrekken
van Vlaamse inwoners vergroot. En het belang van samenwerking en informatievoorziening en promotie daarbij.
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–– Corporaties hebben goed inzicht gekregen in een potentiële klantenstroom. De mogelijkheden die het aantrekken van Vlamingen biedt, staan
bij alle partijen op het netvlies.
–– Er is een behoorlijke toestroom van Vlamingen naar Zeeuws-Vlaanderen.
De Stichting Zeeuws & Vlaanderen spreekt van ruim 700 Vlamingen die in
2012 naar Hulst, Terneuzen of Sluis verhuisden, tegenover zo’n 450 in 2011
(cijfers van de stichting, februari 2012). Cijfers van de provincie zijn minder
hoog, maar er is duidelijk een trendbreuk te zien: de toestroom van
Vlamingen naar Zeeuws-Vlaanderen groeit.
–– De gemeente Reimerswaal heeft Vlamingen als doelgroep benoemd in de
recente woonvisie.
–– Eind 2011 is door de Taskforce Uw nieuwe toekomst besloten om via zes
projecten verder uitvoering te geven aan de uitkomsten van experiment.
–– Er is meer en uitgebreider contact tussen de experimentpartijen en hun
Vlaamse counterparts.
–– Er is veel media-aandacht gegenereerd: Zeeuws-Vlaanderen staat op de
kaart.
Parallel aan het experiment Grensoverschrijdend Wonen hebben ook marktpartijen zich met dit onderwerp bezig gehouden. Beide initiatieven hebben
elkaar versterkt en van elkaar gebruik gemaakt. Zo zijn de marktpartijen
betrokken geweest bij de totstandkoming van het onderzoeksrapport en zijn
de corporaties vertegenwoordigd in de Stichting Zeeuws & Vlaanderen.
Het experiment had dus ook de volgende bijeffecten, waarvan een deel ook
zonder het experiment hadden plaatsgevonden, maar daardoor niet minder
relevant zijn. Het gaat dus om effecten van het experiment en de activiteiten
van de marktpartijen gezamenlijk:
–– De Stichting Zeeuws & Vlaanderen is opgericht en heeft (vrij snel) een
uitgebreide marketing- en informatiecampagne opgezet. Corporaties zijn
hier lid van.

Evaluatie krimpexperimenten / Deel 2: Experimentenevaluaties / 8. Grensoverschrijdend wonen (Zeeuws-Vlaanderen)

102

cover

inhoud

deel 1

deel 2

terug

Reconstructie

Succes- en faalfactoren

–– In de loop van het experiment is de focus verschoven van sec de huursector naar een bredere aanpak gericht op kansen in de hele woningmarkt.
Dit is uitdrukkelijk in de projectgroep aan de orde gekomen. Hiermee werd
ook het halen van de doelstelling uit de experimentbeschrijving (verlagen
van het percentage leegstand) minder relevant.
–– Het succes van het experiment zit voor een deel in het ‘toeval’ dat het
onderwerp in twee afzonderlijke gremia de aandacht kreeg en de slimme
zet van alle partijen om het belang van samenwerking in te zien en elkaar
dus mee te nemen.
–– Uitvoering geven aan de aanbeveling en uit het rapport van Berenschot
betekende forse investeringen vanuit de leden van de projectgroep. Zowel
bij corporaties en provincie kon hierover niet op korte termijn besloten
worden, als gevolg van budgetten die onder druk staan. Tegelijkertijd werd
duidelijk dat de vraag zich met name manifesteert in de koopsector. Marktpartijen hebben dit gesignaleerd en – omdat zij het momentum voelden –
ervoor gekozen zelf een informatie- en promotiecampagne op te starten.
Daarom werd Stichting Zeeuws en Vlaanderen opgericht.
–– Corporaties hebben dan ook bewust besloten een stap terug te doen, de
markt leading te laten zijn en als lid van de Stichting Zeeuws en Vlaanderen
betrokken te blijven.
–– De promotie- en informatiecampagne wordt gemaakt door een Vlaams
bureau, om zo dicht mogelijk bij de doelgroep te zitten. De Vlaamse
woningzoekenden zijn niet direct betrokken geweest bij het onderzoek of
bij het opzetten van de informatie- en promotiecampagne.
–– De aandacht in de media lijkt partijen een beetje verrast te hebben; dat was
meer dan verwacht.

–– In de projectgroepbijeenkomsten van begin 2010 is gehamerd op het
belang van bestuurlijk commitment. Doordat dit in een vroeg stadium en
expliciet gebeurde, is het bestuurlijk commitment hoog geweest. Dit kwam
onder meer door het feit dat de projectgroep bestond uit de bestuurders/
managers van de corporaties.
–– Kosten en projectopzet. In de projectgroepbijeenkomsten van begin 2010
is uitgebreid gesproken over de te verwachten kosten van alle partijen voor
het experiment en de experimentorganisatie. Dat leidde in een vroeg
stadium tot duidelijke afspraken over middelen, inzet en organisatie.
–– De inbreng van Platform31 wordt op twee manieren gewaardeerd:
1) samen met Clavis werd de projectgroep getrokken (hoge vergaderfrequentie) en werden praktische zaken geregeld (zoals inhuur Berenschot).
2) Platform31 hamerde op inhoudelijk onderbouwing en goed onderzoek
naar de vraag. Dat heeft geleid tot een gedegen basis voor de uitvoering
van het experiment.
Daarnaast hebben de volgende verklaringen een belangrijke bijdrage aan het
succes geleverd:
–– Het onderwerp Grensoverschrijdend Wonen kwam van onderop; feitelijk
waren de corporaties al een aantal jaren met het onderwerp bezig voordat
het een experiment in het kader van het krimpprogramma werd.
–– De experimenterende partijen hebben tijdig gezien dat hun rol bij het
onderwerp veranderde en hier ook naar gehandeld.
–– Het momentum was gunstig. De aandacht voor Grensoverschrijdend
Wonen bleek een schot in de roos in de zomer 2011; door marktpartijen is
hier snel op ingespeeld.

Verankering
–– Het experiment is zo goed als afgerond. Met de zes projecten die de taskforce Uw nieuwe toekomst heeft aangewezen en de oprichting van de
Stichting Zeeuws & Vlaanderen, die in haar doelstelling en activiteiten

Evaluatie krimpexperimenten / Deel 2: Experimentenevaluaties / 8. Grensoverschrijdend wonen (Zeeuws-Vlaanderen)

103

cover

inhoud

deel 1

deel 2

terug

duidelijk doet wat met het experiment werd beoogd, lijkt verankering
verzekerd.
–– Provincie monitort de instroom van Vlamingen naar de Zeeuws-Vlaamse
gemeenten.
–– De gemeente Reimerswaal heeft Vlamingen als doelgroep benoemd in de
recente woonvisie.

Conclusies
Het experiment Grensoverschrijdend wonen is succesvol verlopen. Aan het
originele streven van de initiatiefnemers, aandacht creëren voor de mogelijkheden die het aantrekken van Vlamingen naar de regio biedt, heeft Grensoverschrijdend Wonen ruimschoots voldaan. Het experiment had als doel in
beeld te brengen of er vraag was, waar die uit bestond en hoe eventuele
belemmeringen om aan die vraag te voldoen, weg te nemen. Het onderzoek
dat hier antwoord op moest geven, is snel en gedegen uitgevoerd en partijen
zijn voortvarend met de uitkomsten aan de slag gegaan, in samenwerking
met marktpartijen. Het uiteindelijke effect was zelfs boven verwachting: de
stroom Vlamingen die zich over de grens vestigen, is aanzienlijk.
Grensoverschrijdend Wonen was in alle opzichten een experiment: vooraf was
onduidelijk wat de uitkomst en het verloop zouden zijn. In de loop van het
project is de focus verschoven van sec de huursector naar de koop- en huursector en – uiteindelijk – de koopsector. Dit heeft gevolgen gehad voor de rol
van de betrokken partijen, met in het bijzonder de experimenterende corporaties: zij vonden dat zij niet langer leading moesten zijn, maar dat het initiatief bij de marktpartijen moest liggen.
Al met al is het experiment de moeite waard gebleken. Met relatief weinig
middelen is het onderwerp op de kaart gezet in de regio en is een boven
verwachting grote stroom Vlamingen die zich in de regio vestigden op gang
gekomen. Het experiment heeft gewerkt als een soort katalysator.
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9. Nieuwe open ruimten Sas van Gent
(Zeeuws-Vlaanderen)
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Krimp manifesteert zich in Zeeuws Vlaanderen onder andere door leegstand van gebouwen en openbare ruimte. Het experiment Nieuwe open
Ruimte is gericht op het realiseren van haalbare (her)bestemmingen
voor open ruimten door sloop en leegstand in samenspraak met de
bevolking/initiatieven uit de samenleving. Uitvoeren van ideeën bleek
echter niet haalbaar en het experiment is voortijdig gestrand.
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Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
Wanneer

Wat

Toelichting

2011-04

Projectovereenkomst Platform31 definitief

De provincie heeft het experiment
in overleg met de gemeente
Terneuzen aangemeld

2011-06
t/m
2012-02

Agentschap NL ondersteunt op verzoek
van Platform31 de gemeente

Platform31 heeft de ondersteuning aangeboden aan de
gemeente. De gemeente heeft hier
positief op gereageerd.

2011-07

Hapering in haalbaarheid van uitvoering
‘Ontwerpen aan Overmaat’. Oproep voor
een actieve en haalbare herbestemming
van leegstaande gebouwen en terreinen
in Sas van Gent’. (De Urbanisten
(Rotterdam, februari 2011).

Agentschap NL en gemeente
Terneuzen signaleren dit wanneer
de ideeën concreter en kosten
explicieter worden.

2011-09

Bijeenkomst Tafel van Sas

Samenstellen top 5 kansrijke deelprojecten.

2011-10

Bewoners omarmen deelproject Nieuwe
Bolwerken.

Voor andere deelprojecten is bij
bewoners weinig animo.

12-04

Afrondgesprek na voortijdig stoppen
experiment

Gemeente Terneuzen, provincie
Zeeland, Platform31 en AgentschapNL

2012-11

Woonvisie gemeente Terneuzen

Thema invulling van de openbare
ruimten en vrijkomende locaties
opgenomen in woonvisie.

Stand van zaken
Het project is gestopt. Uitvoering bleek – op korte termijn – niet haalbaar.
Volgens de betrokken corporatie wordt het deelproject Nieuwe Bolwerken
weer actueel wanneer de nieuwe Multifunctionele Accommodatie geopend.
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Procesorganisatie
Partij

Rol*

Gemeente Terneuzen

Aanvankelijk trekker, maar na april 2012 faciliterend aan
burgerinitiatief.

Provincie Zeeland

Belangrijke aanjager. Heeft het project als experiment
aangemeld bij Platform31. Draagt ervaringen over naar
andere Zeeuwse gemeenten.

Corporatie Woongoed
Zeeuws Vlaanderen

Medefinancier, onderhoudt contacten met bewoners/Tafels
van Sas.

Tafel van Sas

Draagvlak, meedenken en (beperkt) initiator.

Platform31

Inbrengen kennis.

Agentschap NL

Ondersteunt bij uitwerken en concretiseren van de plannen
namens het Rijk.

Context en aanleiding experiment
Het experiment betrof het zoeken naar alternatieve (her)bestemmingen voor
open ruimten door sloop en leegstand. Vertrekpunt vormt de eerder opgestelde gebiedsvisie en Ontwerpen aan overmaat, waaruit de gemeente samen
met bewoners en corporatie projecten wil selecteren voor uitvoering.

Opzet en beleidslogica
Herbestemming van open ruimten met bewonersparticipatie kan leiden tot
meer haalbare oplossingen door de vrijwillige inzet van bewoners, en uiteindelijk tot minder verloedering. Bewoners worden bereikt via een eerder
ontwikkelde methode ‘De tafels van Sas’; in een informele setting (lokale
kroeg) gaan gemeente en corporatie in gesprek met bewoners. Zij komen
regelmatig bijeen, om gebeurtenissen in Sas van Gent te bespreken. Langs
deze weg wordt gewerkt aan de onderlinge vertrouwensrelatie en ontstaat er
ruimte voor bewonersinitiatief.
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Input
De input voor dit experiment bestaat met name uit de tijd en inzet van de
deelnemers aan de Tafel van Sas (bewoners, corporatie en gemeente) – met
name in voortraject ‘Ontwerpen aan Overmaat’.

Resultaten en effecten
Er zijn geen concrete resultaten. Het project is vroegtijdig gestopt. Het deelproject Bolwerken wordt mogelijk uitgevoerd op initiatief van de bewoners in
samenwerking met de corporatie. Plannen hiervoor zijn echter nog niet
concreet. Les is dat projecten rond cultuurhistorie die appelleren aan de identiteit van het dorp, meer aanspreken dan het oplossen van specifieke krimpproblemen.

Reconstructie
Het experiment richt zich op selecteren en concretiseren van projecten
afkomstig uit het eerdere project ‘Ontwerpen aan overmaat’(2011). Het opgestelde rapport bevat een toolkit met tien scenario’s om in Sas van Gent
verpaupering en daarmee leegloop tegen te gaan, waarvan er vijf als kansrijk
zijn geselecteerd door de gemeente, Woongoed en anderen binnen de Tafel
van Sas, samen met potentiële projecteigenaren:
–– Ontwikkelen van een grotere kinderboerderij;
–– Reconstrueren van de noordelijke bolwerken;
–– Toegankelijk maken van de silo van Sas en zijn omgeving;
–– Vormen van een markante route door de stad met gevels van leegstaande
panden;
–– Lege kavels en terreinen inrichten als plekken om groente en fruit te
verbouwen.
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Twijfels bij de gemeente
Het experiment Nieuwe Open Ruimten start in mei/juni 2011. De gemeente is
projectleider, AgentschapNL ondersteunt de gemeente bij het uitwerken van
de plannen. Het project komt bij aanvang lastig van de grond. Het boek
‘Ontwerpen aan Overmaat’ is een initiatief van de provincie en wordt door de
gemeente vooral als een inspiratieboek gezien; niet bedoeld voor uitvoering.
Ook alternatieve aanpakken, aangedragen door de medewerker van AgentschapNL, krijgen geen instemming van de gemeente. De gemeente ziet
haken en ogen in de haalbaarheid van de projecten, qua financiering maar ook
qua praktische uitvoerbaarheid en de rol van bewoners.

Inzet Tafels van Sas
Tijdens een bijeenkomst in september 2011 wordt samen met bewoners,
tijdens ‘De Tafel van Sas’, een schema opgesteld waarin zoveel mogelijk uitgewerkt wordt wie wat doet, wanneer, met kostenraming. Deelnemers
ontvangen vervolgens op hun verzoek begin oktober 2011 de pdf van
‘Ontwerpen aan Overmaat’, om zich wat beter in de projecten en de mogelijkheden te verdiepen. Zij gaan de achterban raadplegen over de ideeën in het
boek om aan te geven in welke projecten zij zouden willen participeren.
Tijdens de volgende bijeenkomst blijkt dat bewoners wel wat zien in een
project de ‘Nieuwe Bolwerken’, omdat ze zich willen richten op het opwaarderen van de cultuurhistorische elementen binnen Sas van Gent. Echter, voor
de bewoners is de urgentie om projecten te realiseren (nog) niet erg groot, zo
blijkt tijdens bijeenkomsten van de Tafels van Sas.

Het project strandt
Het lukt ook na een aantal maanden niet om tot concrete afspraken te
komen, waarop betrokkenen besluiten om met de uitvoering van het project
te stoppen. Uitvoeren van de projecten blijkt in de praktijk – op korte termijn
- niet haalbaar. In april 2012 is er een afrondingsgesprek tussen Platform31,
Agentschap NL, provincie en gemeente. Bij betrokkenen leven verschillende
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ideeën en meningen over waarom het niet gelukt is het project van de grond
te krijgen. Duidelijk is dat de verwachtingen omtrent het project vanaf de start
niet op één lijn liggen. Zo wordt het boek ‘Ontwerpen aan Overmaat’ door de
één wel en door de ander niet als concreet uitvoerbaar projectenboek gezien.

Rol Rijk/Platform31
Meerwaarde van het aanmelden van de pilot als Rijksexperiment is volgens
betrokkenen de inbreng van kennis en ervaring met het thema. Een externe
adviseur van AgentschapNL kan dit leveren, maar hij vond lokaal (te) weinig
voedingsbodem voor het slagen van het experiment.

Succes- en faalfactoren
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Conclusies
Voorafgaand aan het experiment is bij bewoners input verzameld voor een
toolkit met tien kansrijke voorbeelden voor het benutten van leegstaande
gebouwen en omliggende open ruimte. Het experiment zelf, dat de uitvoering
van een aantal van de kansrijke voorbeelden moet uitwerken, is voortijdig
gestrand, vooral door verschil in focus en verwachting van de betrokken
partijen. Daarbij lijken een aantal aspecten een rol te spelen, zoals:
1) de beperkte (financiële) mogelijkheden voor uitvoering bij de gemeente,
2) een gebrek aan draagvlak bij de bewoners voor de ideeën uit de toolkit
(behalve als het gaat om projecten die de cultuurhistorie onder de
aandacht brengen), en
3) het verschil in verwachtingen over de inbreng van Platform31 (via een
externe projectleider van AgentschapNL).

–– De inzet van de Tafel van Sas: de betrokkenheid van bewoners is groot en
de bereidheid tot het vinden van creatieve oplossingen ook.
–– Aandacht voor herbestemming en cultuurhistorie spreekt bewoners aan.
–– Het projectenboek ‘Ontwerpen aan Overmaat’ kan ook elders als inspiratiebron dienen.
Lessen:
–– Schep vooraf duidelijkheid over rollen en verwachtingen van betrokkenen.
–– Mogelijk had een lokale aanjager beter gewerkt. Het is de aanjager niet
gelukt om de rol van intermediair tussen gemeente en bewoners, die het
verschil zou moeten bewaken tussen dagdromen en realiseren, goed te
vervullen.
–– Vijf projecten tegelijkertijd uitvoeren is te veel. Start met de projecten die
bewoners het meest aanspreken.

Verankering
De Provincie wil de ideeën uit de toolkit ‘Ontwerpen aan Overmaat’ elders in
Zeeland onder de aandacht brengen (Oostburg, Vlissingen). De corporatie
benut de toolkit bij het zoeken naar mogelijkheden voor vrijkomende ruimte.
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10. Digitaal dorpshuis
(Noordoost-Friesland)

109

Het experiment ´Digitaal dorpshuis (SRNS)´, ook wel bekend onder
de naam ‘Dorpshuis Nieuwe Stijl’, beoogt het ontwikkelen en
implementeren van een innovatief totaalconcept voor gemeenschapsvoorzieningen in het Friese Burum, dat bestaat uit een fysiek gemeenschapscentrum en een innovatief digitaal dienstennetwerk.
In de bijlage is een overzicht van de geïnterviewde betrokkenen opgenomen.
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Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
Wanneer

Wat

Toelichting

Wanneer

Wat

Toelichting

2009

Start INTERREG-project ´Vital Rural
Area´.(2009-2013) waarin projectpartners uit zes landen in het Noordzeegebied samenwerken.

De Provincie Fryslân is één van de
projectpartners in dit project.

2012-02

Projectvoorstel voor de ontwikkeling
van het ´Dorpshuis Nieuwe Stijl’

Uitvoeringsgereed Implementatieplan Zorg- en Welzijnsdiensten (mei
2012).

Q1/Q2
2010

Aanmelding en erkenning project als
rijks(krimp)experiment (BZK): fysiek
gemeenschapscentrum in combinatie
met interactief digitaal platform

2013

Evaluatiefase

In deze fase wordt hetgeen in het
kader van het project is ontwikkeld
overdraagbaar gemaakt voor andere
dorpen in krimpgebieden (in Fryslân,
Nederland of daarbuiten). Tevens
wordt het beheer van het project
overgedragen aan het dorp. Ook
worden de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en effecten van het
project gemonitord en geëvalueerd.

2013-01
(24e)

Presentatie resultaten tot dan toe:
digitaal dorpsportaal gaat ‘on air’,
dorpshuis heeft fysieke aanpassingen
ondergaan

Deze presentatie betekent het startpunt van de uitvoering. Het project
loopt t/m 2013 en zal voor die duur
ook worden gemonitord op gebruik
(output) en effecten (leefbaarheid)

20102011

Haalbaarheids- en voorbereidingsfase

2010-06

Begeleiding door Platform31 in
opdracht van het ministerie van BZK

2010-06

Afbakeningsworkshop onder leiding
van het Centrum voor Publieksparticipatie (CPP) met als doel vaststellen
ambitieniveau betrokkenen.

Deelnemers: Provincie Fryslân,
gemeente Kollumerland, gemeente
Dantumadeel, gemeente Dongeradeel, Stichting Welzijn Het Bolwerk.

2010-09

Inrichtingsworkshop onder leiding van
het Centrum voor Publieksparticipatie
(CPP) met als doel het opstellen van
een participatieplan.

Dezelfde deelnemers als aan de
afbakeningsworkshop.

2010-10

Ambitiedocument en notitie hoofdlijnen experiment

2011-01

Rapport: ‘Dorpshuis Nieuwe Stijl in
Burum’

Resultaat van bewonersparticipatie +
behoefteonderzoek uitgevoerd
onder inwoners van Burum door
Partoer.

20122013

Uitvoeringsfase

De verschillende deelprojecten
worden geïmplementeerd en gekoppeld.

Stand van zaken

Evaluatie krimpexperimenten / Deel 2: Experimentenevaluaties / 10. Digitaal dorpshuis (Noordoost-Friesland)

Het project verloopt volgens planning. 24 januari 2013 is het platform de lucht
ingegaan en daarmee gaat de daadwerkelijke uitvoering van start. Deze fase
wordt gemonitord en geëvalueerd in het kader van het experiment. In de loop
van 2013 loopt ook een prijsvraag voor de naamgeving van het project, die de
lading beter dekt, internationaal herkenbaar is en duidelijk maakt waar het
project over gaat.
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Procesorganisatie
Partij

Rol

Toelichting

Partij

Rol

Toelichting

Aanmelden rijksexperiment
geeft status aan het project,
biedt een kanaal om resultaten breder en in een
andere context te delen.

Centrum voor Publieksparticipatie (CPP) –BZK

Ondersteuning, begeleiding
burgerparticipatietraject

-

Provincie Fryslân

Initiatiefnemer, voornaamste investeerder,
projectleiding, inzet
communicatiemedewerkers

Aanvankelijk uitwerken
concept en vervolgens
klankbordgroep

-

Gemeente Kollumerland

Uitvoering

Uitwerken concept. Inhoudelijke bijdrage gemeente
Kollumerland: projectleider
deelproject Virtueel Loket
en digitale diensten.

Gemeente Dantumadeel,
Gemeente Dongeradeel,
Stichting Welzijn Het
Bolwerk (welzijnsinstelling), Zorggroep Pasana
(grote zorgverlener), Thús
Wonen (woningcorporatie)

Trees Procesinspirator

Projectleider deelproject
Zorg & Welzijn

-

Aanbod digitale diensten
o.a. via beeldverbinding

-

St. De Kwartiermeesters

Onderzoek duurzaam
economische dragers

-

Kabel Noord, Thuiszorg
Friese Land, gemeente
Kollumerland c.a, Timpaan
Welzijn, Bibliotheekservice Fryslân

DHV

Algehele projectleiding
gedurende een deel van de
uitvoeringsfase

-

Trivici

Ontwikkelaar Digitaal Platform

-

Informatie-uitwisseling en
kennisdeling

Er zijn wel middelen aangeboden, maar daar is niet
op ingegaan omdat de
financiering van het project
al geregeld was. Ook ondersteuning op het gebied van
monitoring en communicatie bleek niet nodig omdat
daarin op een andere effectieve en kostenefficiënte
wijze was voorzien.

Platform31
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Context en aanleiding experiment
Het experiment beoogt het ontwikkelen en implementeren van een innovatief totaalconcept voor gemeenschapsvoorzieningen op het platteland in een
dorp in Noordoost-Friesland. Dit bestaat enerzijds uit een fysiek gemeenschapscentrum (het dorpshuis) met een breed scala aan faciliteiten en anderzijds uit een interactief digitaal dienstennetwerk. Voorbeelden van mogelijk
aan te bieden diensten zijn: zorgdiensten, gemeentelijke diensten, het bij
elkaar brengen van vraag en aanbod van klussen in en om het huis, het
bezorgen en onderling ruilen van boeken, het bezorgen van boodschappen
aan huis, hulp voor ouderen bij het omgaan met internet, elkaar helpen met
vervoer, enzovoort. De ideeën zijn talrijk, het uiteindelijke aanbod is afhankelijk van vraag en aanbod. Het totaalconcept beoogt om, tegen de achtergrond
van afnemende vraag (krimp), het voorzieningenniveau op het platteland
toegankelijk en hoogwaardig te maken en te houden (schaalvergroting in
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combinatie met inzet ICT). Het idee is eerst inhoudelijk uitgewerkt, vervolgens is er een locatie bijgezocht. Het doel van het Europese project ´Vital
Rural Area´ is om door middel van innovatieve (pilot)projecten kennis en ervaring op te doen die ook elders toepasbaar zijn.

Opzet en beleidslogica
Een combinatie van een digitaal platform voor dienstenaanbieders en gebruikers (thuis) en een fysiek ontmoetingspunt (het dorpshuis) met een breed
aanbod aan faciliteiten verstevigt het voorzieningenaanbod in de dorpskern
en is daarmee goed voor de leefbaarheid, is de gedachte. De inwoners van
Burum in den brede zijn de doelgroep, met meer dan gemiddelde aandacht
voor de doelgroep ouderen. De beoogde diensten via het platform zijn gebaseerd op behoefteonderzoek onder de inwoners van het dorp.

Input
–– Projectgroep bestaande uit de provincie, de gemeente Kollumerland c.a,
deelprojectleiders, DHV, Trivici
–– Klankbordgroep, bestaande uit drie gemeenten (Dongeradeel, Dantumadiel en Achtkarspelen), zorginstelling, lokale kabelmaatschappij, welzijnsinstelling, woningcorporatie: voorbereiding en inhoudelijke uitwerking
(onder andere vooronderzoek en bepalen locatie)
–– Projectorganisatie met deelprojecten met (bewoners)werkgroepen, onder
andere ook een aparte werkgroep voor de applicatie www.wehelpen.nl.
–– Intensieve betrokkenheid van de Vereniging Dorpsbelang en het bestuur
van het Dorpshuis gedurende het proces.
–– Vrijwillige inzet: lokale uitvoering van de pilot, zoals testen van de website,
inrichten ruimte in het dorpshuis van meubels tot techniek, bijwonen van
vergaderingen, begeleiden bewoners bij gebruik van de faciliteiten in het
dorpshuis.
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Resultaten en effecten
Op 24 januari 2013 worden de resultaten tot dan toe gepresenteerd. Vanaf die
datum is het digitaal platform in de lucht, die de bestaande websites van het
dorp Burum vervangt. Er is alleen getest aan de hand van demoversies. Het
fysieke dorpshuis is er ook op ingericht om het digitale platform te gebruiken.
Zo is het daar laagdrempelig toegankelijk via een touchscreen en geven vrijwilligers uitleg over het gebruik.

Effecten
De interventie is niet gebaseerd op bewezen effecten elders. Het experiment
moet zich op dit punt nog bewijzen. Binnen de pilot is voorzien in een 0- en
1-meting.

(Positieve) bijvangst
Bedrijven willen weer investeren door een grotere potentiële afzetmarkt. De
Rabobank heeft al interesse getoond. Via inzet van de Stichting Kwartiermeesters (professionele kracht) wordt geprobeerd bedrijven en instellingen te interesseren voor dienstenaanbod in het dorpshuis of via het digitale portaal (met
beeldverbinding). Ook het effect van een dienst als www.wehelpen.nl kan zo
mogelijk groter worden. Dit is een marktplaats voor burenhulp. Ook wordt
samen met de bibliotheek gewerkt aan een ruilsysteem voor boeken in privébezit. Omringende dorpen, die nu te maken krijgen met sluiting van een
school, dorpshuis en/of winkel, zijn zeer geïnteresseerd in wat het digitale
dorpshuis op kan leveren. De bedoeling is dat het aanbod via het digitaal platform en van het fysieke ontmoetingspunt elkaar versterken. Momenteel
worden bedrijven gezocht om een ruimte te huren in het dorpshuis.
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Reconstructie

Succes- en faalfactoren

Het concept is eerst inhoudelijk uitgewerkt. Vervolgens is er een locatie bijgezocht en dit werd Burum, omdat daar de onderlinge betrokkenheid van de
bewoners groot is en ook het potentieel aan vrijwilligers. Verschillende doelgroepen binnen de bevolking zijn bevraagd naar hun verwachtingen van en
behoeften aan het platform.

Het experiment is formeel gelanceerd op 24 januari 2013 en is het digitaal
platform in functie in combinatie met de activiteiten in het dorpshuis. Gebruik
en effecten worden nu gemonitord. Het is dus nog te vroeg om te spreken van
(bewezen) effecten. Overdraagbaarheid van het eindresultaat is een belangrijke doelstelling van het INTERREG-experiment. Daarom wordt in de laatste
fase van het experiment in 2013 extra energie gestoken in het volgen van de
resultaten en het vastleggen van de methode.
Succesfactoren:
–– De ICT-toepassing is goed overdraagbaar. Voor een volgende keer is van
belang dat er al een raamwerk van een digitaal platform staat, dat met minimale ingrepen aangepast kan worden aan lokale voorkeuren.
–– Enthousiasme van bewoners is cruciaal voor het slagen van het experiment. Voor het huidige experiment is ook een goed draaiend dorpshuis
met een goede beheerder van groot belang. Hier krijgt het project zijn
fysieke weerslag en ontmoeten bewoners elkaar.
–– Er was veel geld beschikbaar voor conceptontwikkeling (INTERREG en
provincie Fryslân).
Faalfactoren/risicofactoren:
–– Enthousiasme bewoners vasthouden tijdens langdurige aanloop/voorbereiding. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een goede digitale omgeving
heeft veel tijd gekost en ongewild bewoners wat op afstand gezet. Communicatie over voortgang is van groot belang.
–– Enthousiasme bewoners bij de uitvoering. Succes staat of valt met de
energie die de bewoners en lokale organisaties investeren in het slagen van
het digitale dorpshuis.

In de uitvoering is vertraging opgelopen door een minder succesvol burgerparticipatietraject (te weinig aanvullende betrokkenheid/informatie) en door
de selectieprocedure voor de techniek van het digitale platform. Het is
belangrijk dat bewoners betrokken worden en blijven en ook het overzicht
houden op de verschillende fasen in het traject. Dit vergt goede afspraken en
duidelijke communicatie met bewoners/bewonersvertegenwoordigers.
Een regionale aanpak heeft meerwaarde, aangezien het lokaal ontwikkelde
product in dit stadium al draagvlak heeft voor toepassing in omliggende
gemeenten. Op dit moment is er al bestuurlijke interesse vanuit andere
gemeenten, o.a. Dongeradeel. Verder is het voor aanbieders van diensten
interessant dat er een groter afzetgebied is met meer potentiële afnemers,
wat het interessanter voor hen maakt om te investeren in het gebied. In de
loop van 2013 wordt de uitvoering gemonitord onder andere op het effect op
leefbaarheid. Voor de bewoners gaat de opzet pas echt leven na de officiële
opening van het digitale platform. Dan begint het werk pas echt: het bij elkaar
brengen van vraag en aanbod. De praktijk moet uitwijzen of de beoogde werkwijze voldoende aansluit bij de lokale behoefte. De uitvoering - nu en straks ligt voor het grootste deel bij enthousiaste vrijwilligers. Een aantal
professionals is actief om de ontwikkelingen te begeleiden en aan te jagen. In
de tweede helft van 2013 wordt het beheer van het digitale portaal echter
volledig overgedragen aan de Vereniging Dorpsbelang. Na 2013 stopt het
Europese project ‘Vital rural area’ en daarmee ook de investeringen in het
project in Burum.
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Verankering
Een businessmodel moet voorzien in de middelen die nodig zijn om het platform in de lucht te houden. Het is de bedoeling dat aanbieders van diensten
voor hun plek op het platform gaan betalen, zoals momenteel ook betaald
wordt voor gebruik van ruimte in het dorpshuis. De beheerder van het
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dorpshuis heeft dus een cruciale rol in het geheel. Het bestuur van het
Dorpshuis en de Vereniging Dorpsbelang zullen ook proactief organisaties
moeten gaan benaderen die het platform en het functioneren van het
dorpshuis kunnen versterken. Hoe dit in de praktijk uitpakt moet zich nog
uitkristalliseren en is mede afhankelijk van het enthousiasme van de bewoners van Burum en de vraag naar de diensten. Het vergt een andere manier
van denken en werken dan voorheen. Opgedane ervaringen en inzichten
kunnen een rol spelen in het regionale voorzieningenspreidingsplan.
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de aanpak en de kansen die het biedt. Het uiteindelijke slagen van de pilot
staat of valt echter met een aantal factoren: Voelen de inwoners van Burum
zich na afloop van de pilot voldoende ‘probleemeigenaar’ om zowel de fysieke
als de digitale component draaiende te houden? Kunnen er voldoende
aanbieders worden geïnteresseerd? En zijn er voldoende afnemers, weten
met name ouderen de weg naar het (digitale) dorpshuis te vinden? Dit zijn
zaken die zich in de praktijk nog moeten bewijzen.

Conclusies
Het experiment is één van de projecten in het INTERREG-programma en
omvat de combinatie van een fysiek buurthuis met een innovatief digitaal
platform. Het experiment heeft als doel het voorzieningenaanbod versterken
en daarmee de leefbaarheid. In de voorbereidingsfase is veel aandacht
besteed aan de locatiekeuze met optimale randvoorwaarden voor het slagen
van de pilot zoals een goed functionerend dorpshuis en groot vrijwilligerspotentieel. Een belangrijke les in deze fase is de voortdurende aandacht die de
communicatie met bewoners vraagt, om hen betrokken te houden bij het
proces – ook in periodes dat van hen geen actieve rol gevraagd wordt. De
opzet en uitvoering van het experiment is tot nu toe succesvol te noemen,
met de lancering van het online Dorpsportaal Burum als resultaat.
Daarmee is het experiment nog niet afgerond. Het eerste jaar van de uitvoering wordt nog gemonitord en geëvalueerd, ook omdat dit voorwaarden zijn
die INTERREG aan de pilot stelt. Dan worden ook lessen getrokken: welke
elementen zijn elders goed inzetbaar? Is de aanpak inderdaad overdraagbaar
en toepasbaar op andere locaties? Een succesfactor die zich nu al aftekent, is
de betrokkenheid van bewoners bij de uitvoering én in de stuurgroep. Zo
wordt het project en ook de verantwoordelijkheid voor het slagen een
gedeelde verantwoordelijkheid. Ook buurgemeenten zijn vanaf het begin
betrokken en op de hoogte gehouden; zo is ook daar draagvlak ontstaan voor
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11. Krimpen in (leef)stijl (Limburg)
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Krimpen in (leef)stijl is een experiment uitgevoerd door Wonen Zuid in
Roermond, waarbij een nieuwe exploitatiestrategie van complexen
ontwikkeld is op basis van leefstijlen. Deze strategie moet leiden tot
verbetering van de verhuurbaarheid en waardestijging van het vastgoed.
Er wordt een vergelijking gemaakt tussen complexen met leefstijltoepassing en zonder. Per proefcomplex met leefstijltoepassing is een doelgroepspecifieke strategie met woningverbetering en marketing bepaald.
In de bijlage is een overzicht van de geïnterviewde betrokkenen opgenomen.
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Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
Wanneer

Wat

Toelichting

Eind
2008

Contact Platform31 en Wonen Zuid over
leefstijlenaanpak (Platform31-experiment)

Op initiatief van Wonen Zuid

2009-08

Quick scan marktpositie woningvoorraad
Wonen Zuid

2009-09

Leefstijlen wordt krimpexperiment

2010

Selectie 10 proefcomplexen en 10 referentiecomplexen

20112012

Uitwerking van strategie voor complexen

2012

Uitvoering van strategieën

inhoud

deel 1

deel 2

terug

Partij

Rol

Toelichting

Wonen Zuid

Overall projectleider,
opdrachtgever

Vastgoedeigenaar: verbetering van verhuurbaarheid en marktwaarde woningen.

Platform31

Meedenker, medefinancier

Het betrof een Platform31-experiment.

Context en aanleiding experiment
Op basis van kwalitatieve
probleemanalyse, met klantenpanels ed.

Stand van zaken
Het project is gestart in 2009. De looptijd per complex bedraagt drie jaar. Van
de tien complexen is voor zeven complexen een strategie bedacht: drie
hiervan zijn in uitvoering, bij één nog niet en bij de overige drie zijn de
geplande maatregelen uitgevoerd.
Voor de overige complexen geldt dat voor twee nog geen strategie is afgerond
en dat voor één complex vóór het experiment al een strategie was die is uitgevoerd.

Procesorganisatie
Dit experiment is een project van corporatie Wonen Zuid. Er zijn hierbij geen
gemeenten betrokken. De corporatie is via Platform31 in aanraking gekomen
met de leefstijlen van Motivaction en heeft deze overgenomen in haar
aanpak. Er wordt voor de marketing samengewerkt met een extern bureau.
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Corporatie Wonen Zuid is in twee regio’s actief: Parkstad Regio, waar al ervaring is met krimp, en Midden Limburg, een anticipeergebied. De les uit krimpregio Parkstad is dat de corporatie tijdig moet starten met de voorbereiding
op een krimpende woningmarkt. Het probleem was dat de verhuurbaarheid
moeilijker was geworden in deze regio door vergrijzing en hogere eisen van de
huurders. Voorheen was er sprake van monopoliepositie van Wonen Zuid;
Wonen Zuid was de enige verhuurder. Nu is er meer concurrentie door landelijk opererende corporaties, zoals Woonzorg Nederland en Laurentius. De
corporatie had al veel geïnvesteerd in haar complexen. Leegstand was daarom
een extra groot exploitatierisico.
Wonen Zuid kwam in contact met Platform31 en heeft succesvolle voorbeelden in krimpgebieden in Duitsland bezocht, waarbij op basis van leefstijlen verhuurd werd. De corporatie was al bezig met een leefstijlbenadering
met klassieke doelgroepen: naar leeftijd, inkomen en opleiding. Via Platform31 is Wonen Zuid bij het mentalitymodel terechtgekomen, met doelgroepen als ‘postmoderne hedonisten’ en ‘traditionele burgerij’. Zodoende is
het idee ontstaan om een nieuwe exploitatiestrategie van complexen te
ontwikkelen en toe te passen op basis van leefstijlen. In het experiment
worden complexen met en zonder leefstijltoepassing vergeleken.
Dit project was al een Platform31-experiment vóór de aanvraag van krimpexperiment.
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Opzet beleidslogica
Doel
Het doel is de verbetering van verhuurbaarheid en de waarde van het vastgoed door passende marktstrategieën te ontwikkelen voor gebieden waar
bevolkingskrimp zich manifesteert/gaat manifesteren. Het experiment moet
antwoord geven op de vraag of met een op leefstijlen gebaseerde benadering
van vraag en/of aanbod de negatieve effecten van (aankomende) krimp
kunnen worden afgeremd c.q. gekeerd.
Aanpak (interventies)
De aanpak bestaat uit een vergelijking tussen doorexploiteren in tien
complexen en twee typen benaderingen, op basis van leefstijlen:
–– een vraaggerichte benadering (pull-strategie) door middel van marketing,
in vijf complexen. De marketing richt zich op doelgroepen en benadrukt de
verschillen tussen complexen.
–– een aanbodgerichte benadering (prijsbeleid, woningverbetering, beheermaatregelen) in vijf complexen. De benadering richt zich op aanpassing van
het aanbod maar er worden geen extra inspanningen op gebied van marketing gedaan; de keuze is aan de consument.
Uiteindelijk is gekozen voor minder proefcomplexen gezien de arbeidsintensieve voorbereiding en uitvoering van de strategie per proefcomplex. In vier
complexen is de uitvoering gestart. Er zijn drie meetmomenten: bij de start,
na anderhalf jaar en na drie jaar.
Bedoeling is om de waardeontwikkeling aan het einde van het experiment, na
drie jaar, te meten.
Innovatie/ experimentenvoorstel
Verschil zichtbaar maken in effecten van interventiestrategieën (met leefstijlen) ten opzichte van strategie van doorexploiteren zonder interventies.
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Opzet beleidslogica
–– De interventie is gericht op een passende aansluiting tussen woningaanbod en woningbehoefte/leefstijlen van huurders. Betere verhuurbaarheid zou een positieve invloed op de marktwaarde van het vastgoed
moeten hebben. De verhuurbaarheid en marktwaarde zijn twee effecten
die gemeten worden door de corporatie.
–– De aanpak richt zich expliciet op het complex en de woning terwijl bij leefstijlen ook woonomgeving (type voorzieningen en dergelijke) een belangrijke rol spelen. Dat is hier dus niet het geval. De locatie speelt wel mee in
de marketing.

Input
Wonen Zuid hanteert voor dit project twee soorten budgetten, namelijk voor
de woningverbetering en voor de pr/marketing. Daarnaast bestaat de inzet uit
de fte’s van betrokken medewerkers, zoals wijkmeester, woonconsulent,
communicatiemedewerker en technisch medewerker.

Resultaten en effecten
Er zijn ten minste twee resultaten aan te wijzen na drie jaar experimenteren:
–– Woningverbetering en directe omgeving (zoals de binnenplaats) van drie
complexen. Overigens gaat het hier niet om spectaculaire ingrepen. Eerder
om enerzijds het onderscheidend maken van het complex ten opzichte van
de omgeving en ander aanbod, en anderzijds het afstemmen van kwaliteiten op normen en waarden conform de leefstijl.
–– Marketing, zoals de website blijfgenieten.nl, modelwoningen, open dag,
Twitter, Facebook, promotieposters op station bijvoorbeeld. Het betreft
een inzet van hele andere middelen dan regulier werd gedaan.
Externe factoren die het resultaat beïnvloeden:
–– EU-wetgeving, doelgroep boven € 34.000 niet meer bedienen, kan een
probleem worden voor de verhuurbaarheid in het algemeen.
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–– Mutaties zijn in kleine complexen is sowieso laag, een echte meting is
lastig. Wonen Zuid is van plan, na overleg met Platform31, om aanvullend
op kleine schaal kwalitatief onderzoek te doen door ingestroomde huurders te interviewen. Vragen zullen gaan over de rol van de campagne bij de
woningkeuze en tevredenheid over de woning.
–– De reorganisaties bij Wonen Zuid.
Effecten:
–– Van inmiddels drie complexen is na anderhalf jaar een tussenmeting
gedaan van de verhuurbaarheid: de ontwikkeling van de mutatie- en reactiegraad en het aantal leegstaande dagen bij mutatie. Met deze drie
complexen gaat het beter dan in de referentiecomplexen die zonder leefstijlingrepen zijn doorgeëxploiteerd. Maar het is te vroeg om te concluderen dat de aanpak werkt. De mutatiegraad is immers laag. Mutatiegraad
en aantal dagen leegstand zijn inputfactoren in het bedrijfswaardemodel
van Wonen Zuid, waarmee de waardeontwikkeling inzichtelijk zal worden
gemaakt. Omdat het na anderhalf jaar nog te vroeg is om te concluderen
dat de verbeterde verhuurbaarheid als gevolg van het experiment is opgetreden, zal Wonen Zuid de waardeontwikkeling aan het einde van het experiment meten.
–– Een ander effect is dat deze aanpak de corporatie meer inzicht heeft
gegeven in hoe huurders (in spe) tegen Wonen Zuid aankijken (klantenpanels) en dat er meer vanuit leefstijlen wordt gedacht in plaats vanuit traditionele doelgroepindelingen (klantgerichter). Wonen Zuid ziet communicatie
en dienstverlening als verbeterpunten.

Reconstructie
De aanpak betreft geen toewijzing want “door het aantal beperkte reacties op
vrijgekomen woningen valt er niet veel toe te wijzen”. Het zit meer in aantrekkelijker maken van woning door woningaanpassing dan wel bekendheid geven
door middel van marketing. Op basis van een onderzoek en vooral van kennis
van de medewerkers zijn tien complexen uitgezocht.
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Er was een werkgroep gestart met onder andere wijkmeester, woonconsulent
en technisch medewerker. Op basis van een probleemanalyse per complex
(wie woont er, wie zou gewenste doelgroep zijn), bepaalt de werkgroep de
leefstijl en de interventiestrategie (aanbod- en/of vraagbenadering). Er wordt
een schatting gemaakt van verwachte kosten, opbrengsten en terugverdieneffecten.
In het managementteam van de corporatie waren er twijfels over vergroting
van de verhuurbaarheid door alleen technische woningverbetering. Wonen
Zuid is toen gestart met kwalitatief onderzoek: klantenpanels met huurders
en woningzoekenden, diepte-interviews en inloopcafé’s voor feedback op de
analyses. Op deze wijze zijn voor negen complexen leefstijltypen vastgelegd
en strategieën op maat bedacht. Randvoorwaarde is wel dat het gaat om
bedrijfseconomisch verantwoorde acties. Dat wil zeggen dat de investering in
verhouding moet zijn met de huurderving door leegstand.
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Selectiecriteria voor de te kiezen complexen waren: differentiatie van doelgroepen, type woningen (flat, eengezinswoning), omvang van 30-150
woningen (maar 30 blijkt in de praktijk erg klein te zijn in verband met mutaties), probleem met verhuurbaarheid. Referentiegroep: tien min of meer
vergelijkbare complexen waar doorgeëxploiteerd wordt.
Stand van zaken rond tien complexen
–– De strategie van een complex die in samenwerking met een zorgpartij werd
ontwikkeld, kwam niet verder omdat de zorgpartij afhaakte vanwege onvoldoende financiële middelen. De corporatie overweegt een strategie zonder
de zorgpartij.
–– De strategie voor een flatgebouw van 150 woningen was te kostbaar gezien
het grote aantal woningen en het hoge ambitieniveau. Het probleem van
verhuurbaarheid bleek daarnaast niet urgent genoeg; de aanpak ligt
daarom stil.
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–– Voor één complex was vóór dit experiment al een lift gebouwd. Hiervoor
wordt geen nieuwe strategie opgesteld. Het complex wordt wel meegenomen in het experiment.
–– Voor de overige zeven complexen is een strategie bedacht. Zes hiervan zijn
in uitvoering, bij drie hiervan zijn de geplande maatregelen uitgevoerd.
Voor de zevende bleek te weinig capaciteit voor de uitvoering en de strategie moet aansluiten op het recent opgestelde wijkontwikkelingsplan.
Uit de analyse die Wonen Zuid heeft gedaan, bleek ook dat woningzoekenden
niet automatisch aan deze corporatie denken en aan de betreffende
complexen. Ook communicatie en dienstverlening van Wonen Zuid moeten
daarom verbeterd worden (branding van de corporatie). Corporatie richt zich
vooral op ‘traditionele en moderne burgerij’: deze groepen nemen af door
krimp. Wonen Zuid realiseert zich dat zij zich ook moet richten op andere
doelgroepen en leefstijlen.

Succes- en faalfactoren
Succesfactoren:
–– Een andere klantgerichte benadering heeft de corporatie vertaald naar een
strategie op maat. Hiervoor gebruikten ze analyses per complex waarbij het
unieke van het complex benadrukt/vermarkt wordt. De corporatie heeft
hierbij nieuwe communicatie- en marketingmiddelen (zoals social media)
ingezet waardoor met verschillende doelgroepen intensiever gecommuniceerd is.
–– Er is een goede interne samenwerking tot stand gekomen, in interdisciplinaire teams. Het proces met de medewerkers heeft duidelijk een leereffect
tot gevolg gehad.
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Faalfactoren:
–– De corporatie heeft onderschat hoe intensief deze werkwijze is, intensief
voor zowel ondersteuning als management. De leefstijlbenadering moet
bovendien ‘landen’ bij medewerkers. Het mentalitymodel blijkt niet zo
makkelijk te doorgronden voor de medewerkers.
–– Het experiment was onvoldoende ingebed in de organisatie. Er waren
vooraf geen duidelijke visie, doelen en budgetinschatting. De corporatie
was nauwelijks voorbereid op het werken met specifieke websites voor de
complexen, Twitter en Facebook. Dit vereist continu aandacht en veel tijd,
ook bij kleine complexen met weinig mutatie.

Verankering
De corporatie is enthousiast over de aanpak met leefstijlen en implementeert
deze in de reguliere werkwijze:
–– In alle investeringsplannen (renovatie en nieuwbouw) van Wonen Zuid en in
wijkvisies met gemeente en andere corporaties wordt de leefstijlbenadering toegepast. Deze benadering is ook in het ondernemingsplan van
Wonen Zuid opgenomen.
–– Er is een formatie-uitbreiding voor marketing en communicatie, in de reorganisatie van Wonen Zuid.
Gemeenten en andere corporaties zijn nog niet gewend om met leefstijlen te
werken, nu is dáár de omslag nodig in het kader van de wijkvisies.
De vraag voor Wonen Zuid is in hoeverre nog niet opgepakte complexen
alsnog kunnen worden uitgevoerd. Er zal namelijk als gevolg van het regeerakkoord fors bezuinigd moeten worden. En door de reorganisaties is er
minder capaciteit beschikbaar. Wonen Zuid wil in ieder geval de lopende
projecten met proefcomplexen op een goede manier afronden.
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Conclusies
Het experiment had als doel om een betere verhuurbaarheid te realiseren en
hogere marktwaarde van het vastgoed. De aanpak richt zich op een nieuwe
exploitatiestrategie van complexen op basis van leefstijlen. Na anderhalf jaar
zijn de effecten op de mutatie/reactiegraad en de waardeontwikkeling van de
drie complexen, beperkt meetbaar.
Er zitten twee kanten aan de meerwaarde van dit experiment. De ene kant is
dat leefstijlbenadering de corporatie kan helpen om scherpere strategische
keuzes voor complexen te maken door te werken vanuit de beleving van de
doelgroep: wat spreekt de huurder aan? Hiermee kunnen nieuwe huurders
aangetrokken worden dan wel de huidige huurders behouden blijven. Een
verschil met andere leefstijlbenaderingen, in niet-krimpgebieden, is dat huurders niet geselecteerd worden aan de poort maar dat de huurder bewust kiest
voor een complex. In krimpgebieden kan dat een waardevolle strategie zijn.
De andere kant is dat de effecten nog nauwelijks zichtbaar zijn. Pas na drie jaar
of langer worden veranderingen in mutatie- en reactiegraad en waardeontwikkeling waarschijnlijk duidelijk. En pas dan kan gesproken worden van een
succes of niet. In het geval van Wonen Zuid heeft deze werkwijze ondertussen
zijn weg gevonden in andere projecten en in wijkvisies met de gemeente. Een
aanbeveling is om na uitvoering van alle geplande strategieën na te gaan
welke elementen van de aanpak het meest effectief zijn geweest.
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12. Nieuwe planningsmethodiek (Eemsdelta)
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De Eemsdelta in Noordoost-Groningen is een van de topkrimpregio’s in
Nederland. Ingrijpende wijzigingen in de bevolkingsomvang en samenstelling maken het nodig de planning van woningbouw en voorzieningen
op een nieuwe manier te bekijken.
Het experiment Planningsmethodiek is bedoeld om inzicht te krijgen of
en op welke manier er een nieuwe planningsmethodiek nodig is om de
gevolgen van krimp in gebiedsontwikkeling en voor beleid te begeleiden.
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Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
Wanneer

Wat

Toelichting

2011-04

Projectovereenkomst/Experimentbeschrijving SEV definitief

Aanvraag ingediend door Coen Weusthuis, projectleider Woon- en Leefbaarheidsplan regio Eemsdelta.

2011-04

Offerte voor uitvoeren experiment
nieuwe planningsmethodiek. Eindproduct: notitie met vraagstuk regio,
de essentiële onderdelen van de
nieuwe planningsmethodiek en
concrete voorbeelden

Op basis van het offerteverzoek voor
uitvoeren experiment, opgesteld door
Weusthuis en partners namens
provincie en gemeente.

2011-06

Begeleidingscommissie experiment

Fase experiment: visievorming, workshop met experts wordt geschrapt.

2011-10

Begeleidingscommissie

Presentatie eerste versie planningsmethodiek. Aankondiging vertraging
afronden tot eind 2011.

2011-10

Plan van WLP gereed

2011-11

Concept notitie Nieuwe Planningsmethodiek gereed ‘Wat is krimpplanning?’

Notitie Enno Zuidema Stedebouw.

2011-11
t/m
2012-2

Pionierslocaties: in drie gemeenten
worden krimpdilemma’s en oplossingsrichtingen door drie onderzoeks/ontwerpteams met bewoners
en/of organisaties bij de kop gepakt

De uitvoering vormt onderdeel van het
WLP, niet van het experiment, en is
daarom niet meegenomen in deze
evaluatie. De uitkomsten vormen wel
input voor de notitie.

2012-02

Begeleidingscommissie experiment

Pionierstrajecten zijn afgerond,
rapportage volgt.

2012-03

Notitie: Kwaliteit en leefbaarheid in
krimpende regio’s. Naar een nieuwe
planningsmethodiek

Nieuw concept: conclusie pionierstrajecten en dilemma’s zijn hier nog niet
opgenomen.

2012-04

Notitie kerndilemma’s bij krimp met
keuze richtingen (bijlage 4 WLP)

Cruciale tussenstap in bereiken gezamenlijke perceptie van het vraagstuk.
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Wanneer

Wat

Toelichting

2012-04

Begeleidingscommissie experiment

Inhoud notitie voldoet (nog) niet aan
de verwachtingen van Platform31.

2012-08

Woon- en leefbaarheidsplan (WLP) +
Uitvoeringsprogramma (UVP) gereed:
‘Beter leven voor minder mensen’

Per 1 oktober is het traject van het
WLP afgerond en hiermee is ook de
betrokkenheid van Weusthuis gestopt.

2012-11

Vaststelling WLP en UVP in stuurgroep, verzending aan alle besturen.

2012-12

Publicatie rapport/notitie met handvatten voor nieuwe planningsmethodiek

Platform31 gaat akkoord met deze
versie. Hiermee is het experiment
afgerond.

Stand van zaken
Het ontwikkelen van de planningsmethodiek is eind 2012 afgerond met een
notitie van Enno Zuidema Stedebouw (EZS). De activiteiten en resultaten van
het experiment zijn nauw verweven met het traject van het Woon en Leefbaarheidsplan (WLP) voor de regio in opdracht van gemeenten en provincie.
Het WLP en UVP (uitvoeringsprogramma) zijn in november 2012 ter vaststelling aan alle 35 besturen toegestuurd.
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Procesorganisatie
Partij

Toelichting

Provincie Groningen

lid stuurgroep

Gemeenten

Delfzijl, Eemsmond, Appingedam (formeel penvoerder) en
Loppersum zijn trekker van het WLP en van krimpexperiment.
Belang: verbeteren leefomgeving in Eemsdelta.

Platform31

Mede-opdrachtgever, financier, voorzitter begeleidingsgroep
experiment, aanwezig bij enkele tussentijdse presentaties,
aanwezig bij tussentijdse evaluaties.

Bureau Weusthuis
en Partners

Projectleiding en opsteller WLP. Verantwoordelijk voor proces
(zwaartepunt) en inhoud.

Bureau Enno
Zuidema

Projectleiding experiment nieuwe planningsmethodiek. Tevens
opsteller WLP. Verantwoordelijk voor inhoud (zwaartepunt) en
proces.

–– Stuurgroep Wonen en Voorzieningen regio Eemsdelta: Gemeenten Delfzijl,
Appingedam, Eemsmond, Loppersum en de Provincie Groningen. Is ook
opdrachtgever van pionierstrajecten in drie dorpen.
–– Begeleidingscommissie Experiment: provincie, Rijk, projectleiding WLP,
projectleiding, gemeenten.
–– Voor de pionierstrajecten in drie gemeenten is een afzonderlijke projectorganisatie ingesteld van adviesteams en klankbordgroepen (o.a. dorpsbelangen, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en corporaties)

Context en aanleiding experiment
Gemeenten in de Eemsdelta (Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en
Loppersum) en de provincie Groningen hebben het initiatief genomen tot het
opstellen van een Woon- en Leefbaarheidsplan (nieuw regionaal beleid voor
wonen, voorzieningen en leefbaarheid) met het uitgangspunt dat een gezamenlijke aanpak nodig en wenselijk is: ‘Het is voor de regio van eminent
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belang dat er een vernieuwende aanpak van gebiedsontwikkeling tot stand
komt, waarbij de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties
hun krachten bundelen. De problematiek van het gebied staat daarbij centraal
en het belang van het gezamenlijk optreden krijgt - waar gewenst – een
zwaarder gewicht dan het handelen vanuit het eigen domein.’
Belangrijk onderdeel van het WLP is de ruimtelijke neerslag van de gevolgen
van krimp en hoe hier mee om te gaan. Ingrijpende wijzigingen in de bevolkingsomvang en samenstelling maken het nodig de planning van woningbouw en voorzieningen op een nieuwe manier te bekijken, namelijk vanuit het
oogpunt van verlies. De reguliere ruimtelijke ordening is gebaseerd op groei
als de centrale drijver en kan top-down worden aangestuurd (aanleg bedrijventerreinen, verzorgingshuizen, wegen etc.). Daarom is gekozen voor een
experiment Planningsmethodiek, dat zich richt zich op de methodische kant
van krimpproblematiek. Uit experimentbeschrijving van Platform31: “De
nieuwe planningsmethodiek moet een integrale methodiek worden die
betrekking heeft op de leefbaarheid en de financierbaarheid van de ruimtelijke
opgave.” Aanname is daarbij dat gezamenlijk optrekken prioriteit heeft boven
aanpassen van wet- en regelgeving. Het feit dat het minder om aanpassen van
wet- en regelgeving gaat en meer om het proces gaat, wordt door het
WLP-traject ondersteund.

Opzet en beleidslogica
Bevolkingsdaling vraagt om het wegnemen, herschikken en combineren van
functies in plaats van verdelen van groei. Waar groei voorspelbaar van karakter
is, is minder goed te voorspellen waar de gevolgen van krimp neerslaan. De
‘normale’ verdeelsleutels hanteren gaat niet en het is van het grootste belang
om elke euro efficiënt en doelgericht te gebruiken. Krimp vraagt daarom om
een andere methodiek om een nieuwe balans in vraag en aanbod te krijgen.
Topdown plannen (toetsingsplanologie) is niet meer aan de orde, het gaat om
nieuwe regels die het kader bieden om keuzes te maken (uitnodigingsplano-
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logie). Een regionaal schaalniveau is noodzakelijk voor de analyse wat er nodig
is in een gebied en voor samenwerking gericht op het doorbreken van het
dilemma van collectief handelen.
Bij de nieuwe methodiek wordt niet uitgegaan van een eindbeeld; wel van de
aanname dat het nodig is om waar mogelijk zekerheid te bieden – in de vorm
van een langetermijnvisie voor tenminste dertig jaar als ‘stip op de horizon’.
Op deze manier kun je ‘improvisatie organiseren’. Voorbeelden: een visie op
de voorzieningenhiërarchie (robuuste structuur) gebaseerd op analyse geeft
aan waar welke voorzieningen kunnen renderen. Zo ook met visie op leefbaarheid, DNA van dorpen en wijken; een veranderstrategie voor dorpen en
wijken. De bedoeling is zo een ‘reisgids’ voor krimp te maken.

Input
Het experiment kent een klein budget voor het opstellen van de notitie over
planning in een situatie van krimp. Daarnaast bestaat de input uit de inzet
voor het voorzitterschap en de organisatie van de begeleidingscommissie, en
natuurlijk de deelname van de gehele projectorganisatie.

Resultaten en effecten
Eind 2012 is de publicatie verschenen: ‘Naar een nieuwe planningsmethodiek’. In de publicatie staan de randvoorwaarden beschreven voor een planproces dat aansluit bij het begeleiden van krimp:
–– De houding van de planner: leren omgaan met het fenomeen krimp.
–– De opgave: waar gaat het in de krimpende regio’s naar toe?
–– De middelen: hoe kunnen we de ontwikkelingen begeleiden?
–– De instrumenten: zijn er nieuwe instrumenten nodig of gaat het om krimpproof maken van de bestaande?
Het resultaat is een afwegingskader (robuuste structuur en Eemsdeltaladder
zoals opgenomen in WLP) en procesbeschrijving (publicatie ‘Kwaliteit en leef-
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baarheid in krimpende regio’s’. Het afwegingskader voorzieningenstructuur
‘Eemsdeltaladder’ gaat uit van drie basisprincipes:
1. De dorps- of stadskern staat centraal: bij ontwikkelen en vernieuwen van
bebouwing gaat de aandacht eerst uit naar het versterken van de
dragende structuur en de kernen van de dorpen en steden in de regio;
2. Bestaand en waardevol vastgoed wordt behouden;
3. De regionale opgave kan zich in centrumdorpen en regionale centra
voegen.
De Eemsdeltaladder geeft aan dat partijen altijd met voorrang investeren in
de bestaande kernen van dorpen en steden – en pas daarna in de randen. Het
afwegingskader is gebaseerd op de ladder duurzame verstedelijking.
Effecten zijn merkbaar in de zin van een verandering in attitude bij betrokken
partijen, bijvoorbeeld bij het inzetten van bestaande methodieken en instrumenten. Zie ook de succesfactoren. Vanuit het vertrekpunt dat plannen in
een krimpsituatie vooral een andere houding vraagt van de planner en dat de
waarde van het bestaande moet worden ontwikkeld en versterkt, is de
conclusie dat nieuwe planningsinstrumenten niet nodig zijn. Wel nodig is een
ander schaalniveau (regionaal) en flexibiliteit. Alle 35 betrokken partijen
geven met het ondertekenen van een convenant aan dat zij achter de inhoud
en later achter het WLP staan. Er zijn nog geen ervaringen opgedaan bij
toepassen van de planningsmethodiek bij lokale investeringen.

Reconstructie
Planningsmethodiek in relatie tot breder Woon- en
leefbaarheidsplan
Het besluit voor het opstellen van een WLP voor de Eemsdelta is opgenomen
in het Pact van de Regio Eemsdelta ‘regionaal beleid wonen en voorzieningen’, zoals vastgesteld in 2009. Provincie en gemeenten stellen vervolgens
gezamenlijk een voorstel op voor een experiment bevolkingsdaling, namelijk
een integrale aanpak met aandacht voor nieuwe planningsmethodiek. Coen
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Weusthuis, inmiddels projectleider van het WLP sluit een projectovereenkomst met Platform31 voor het ontwikkelen van een Nieuwe Planningsmethodiek in de periode april 2011 tot en met eind 2011. Het experiment moet
volgens de projectovereenkomst resulteren in een publicatie over plannen in
krimpsituaties en kan handvatten bieden voor het WLP.
De verwachtingen van Platform31 en de projectleider van het experiment ten
aanzien van planning en resultaat lopen uiteen, zo blijkt na gesprekken met
betrokkenen. Platform31 verwachtte in korte tijd een notitie over eventuele
drempels in wet- en regelgeving op het niveau van de verschillende overheden (Rijk, provincie, gemeenten) en alternatieven voor de in groeicontext
gebruikelijke financieringsconstructies. De uitkomsten hiervan konden input
leveren voor het WLP. De projectleider van het experiment hanteerde niet zo’n
duidelijke tweedeling; het WLP leverde input voor het experiment en vice
versa. Dit is echter nooit duidelijk zo benoemd en afgesproken in het overleg
van de begeleidingscommissie. Mede hierdoor bleven planning en uitkomst
van het experiment punt van discussie tussen beide partijen.
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robuuste structuur ofwel de Eemsdeltaladder. Deze is begin 2012 geformuleerd en vastgesteld in de stuurgroep WLP:
–– lang zelfstandig kunnen blijven wonen,
–– het versterken van de sociale samenhang,
–– het concentreren en beter bereikbaar maken van voorzieningen,
–– het investeren in de kwaliteit van de woonomgeving en de
woningvoorraad.
De uitvoering van de pioniersprojecten valt buiten het experiment en
daarmee ook buiten deze evaluatie. De opbrengst van het pionieren vormt
wel input voor de publicatie over de nieuwe planningsmethodiek.

Proces belangrijker dan aanpassingen in wet- en regelgeving

In de praktijk volgt uit het experiment het plan van aanpak voor het WLP, de
ervaringen met het WLP dienen als input voorde notitie over de nieuwe planningsmethodiek. Beide partijen onderschrijven dat door te wachten met het
definitief maken van de notitie, de lessen uit het werken met de methodiek
beter verweven konden worden in de resultaten van het experiment en bij de
hypothesen uit eerdere versies.

Bij uitvoeren van het experiment is de consensus van betrokken partijen,
mede op basis van ervaringen met het opstellen van het WLP, dat het proces
van plannen belangrijker is dan aanpassingen in wet- en regelgeving. De
essentie van het WLP is programmamanagement met een langetermijnperspectief en kortetermijnperspectieven. Indien nodig wordt bijgestuurd. Of en
hoe dit werkt, moet nog worden ondervonden in de praktijk. In de publicatie
wordt het proces nader toegelicht. Belangrijke elementen in de methode zijn:
1. een visie op leefbaarheid; 2. inzicht in de robuuste regionale structuur 3.
samenwerken. Het gaat om zowel een fysieke als een sociale opgave, in de
eindnotitie benoemd als hardware (voorzieningen) en orgware (wijze van
samenleven, organiseren). Ook worden consequenties voor grondexploitatie
en financiering benoemd.

Pionieren

Rol bewoners

Vanuit het experiment is het initiatief genomen om met middelen voor het
WLP op drie locaties aan de slag te gaan met de opgave, samen met
gemeenten, bewoners en zorginstellingen. Alleen concrete casuïstiek kon
volgens de projectleider/ stuurgroep de impasse rond prognoses e.d. doorbreken. Op basis van de uitkomsten hiervan is de koers bepaald die als
leidraad dient voor het WLP: een gezamenlijke koers voor de te bepalen

Bewonersparticipatie was geen onderdeel van het experiment. In het kader
van het opstellen van het WLP zijn op drie pionierslocaties bewoners gevraagd
om input te geven en mee te denken. De uitkomsten hiervan hebben ook
input geleverd voor de publicatie waarin aandacht wordt besteed aan het
krachtenveld waarin het planningsproces zich afspeelt en ook specifiek aan
de belangen en bijdragen van bewoners.
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Vertraging
Volgens de planning in de projectovereenkomst met Platform31 is het eindproduct van het experiment met een jaar vertraging opgeleverd. In de praktijk
van uitvoering is deze planning echter in een vroeg stadium uit beeld geraakt,
om ook ervaringen opgedaan bij het opstellen van het WLP in de publicatie op
te kunnen nemen. Ondanks dat in meerdere gesprekken de vertraging aan de
orde is gebracht, is nooit een nieuwe einddatum vastgesteld. De planning van
het WLP is met een viertal maanden vertraagd, omdat afstemmen over rollen
en verantwoordelijkheden van betrokken partijen meer tijd vroeg.

Rol Platform31 en Rijk
Afspraak bij start van het experiment is dat Platform31 de voorzitter levert
voor de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie van het experiment. In
de praktijk is er wel altijd iemand van Platform31 aanwezig bij de overleggen,
maar niet altijd in de rol van voorzitter. Dit wordt door de projectleider van het
experiment als een` gemis ervaren; het bijeenhouden en op één lijn krijgen
van de begeleidingscommissie bleek namelijk lastig.
De verwachtingen van Platform31 en de projectleider van het experiment ten
aanzien van planning en resultaat lopen uiteen, zo is gebleken. Platform31
verwachtte in korte tijd een notitie over eventuele drempels in wet- en regelgeving en alternatieven voor de in groeicontext gebruikelijke financieringsconstructies. De uitkomsten hiervan konden input leveren voor het WLP.
De projectleider van het experiment hanteerde niet zo’n duidelijke tweedeling; het WLP leverde input voor het experiment en vice versa. Het eindresultaat voldoet echter uiteindelijk wel aan de verwachtingen van Platform31. De
dilemma’s over hoe keuzes te maken in het planningsproces, zoals nu
beschreven worden zijn voor Platform31 zeer waardevol.
Bij het experiment in de Eemsdelta zijn het ministerie van Infrastructuur en
Milieu (I&M) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) betrokken.
Beleidsadviseurs van deze ministeries zijn respectievelijk betrokken vanwege
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de gebiedsgerichte benadering van krimp en vanwege het Actieplan Bevolkingsdaling.

Succes- en faalfactoren
Succesfactoren:
–– Uitvoeren van het experiment heeft bijgedragen aan bewustwording en
kennisontwikkeling regionaal over hoe om te gaan met krimp (bij provincie,
gemeenten, bewoners, organisaties).
–– Het doorlopen van het traject naar een nieuwe planningsmethodiek brengt
verandering in attitude bij betrokken partijen teweeg.
–– De methodiek is elders toepasbaar om krimp bespreekbaar te maken en
mogelijk keuzes te maken. De randvoorwaarden voor een goed planproces
zijn inzichtelijk gemaakt. Het kan zo bijdragen aan de bewustwording,
onder andere in anticipeerregio’s.
–– Naast de publicatie, waarin de planningsmethodiek wordt toegelicht heeft
het experiment ook haar functie gehad in het WLP en het uitvoeringsprogramma. Projecten en programma’s in het uitvoeringsprogramma zijn
bijgesteld of op de maat van krimp gesneden. De voorgenomen uitvoering
door partijen is krimpproof geworden, er zijn nieuwe gezamenlijke
programma’s en projecten ontstaan.
–– Het WLP richt zich op de keten van investeerders: waar zit investeringskracht, wat maakt dat partijen willen investeren en waar is samenwerking
mogelijk? Ondertekening van het convenant door 35 partijen geeft aan dat
zij de problematiek voortkomend uit krimp als een gedeeld probleem zien .
–– Het WLP biedt handvatten voor ruimtelijke keuzes via een classificatie die
lokaal en regionaal is afgestemd.
–– Het WLP + uitvoeringsprogramma met daarin de Eemsdeltaladder is
bestuurlijk vastgesteld.
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Faalfactoren:
–– De werkwijze staat of valt met solidariteit en bovenlokale regie en mogelijkheden tot krimpgerelateerde financiering van banken en verzekeraars
(fondsen). Bijsturen en ingrijpen is lastig en tijdrovend in een dergelijke
omvangrijke organisatie.
–– De samenwerking binnen de verschillende sectoren -met name zorg maar
ook onderwijs en corporaties- wordt belemmerd door mechanismen onder
andere ter stimulering van onderlinge concurrentie en het toezicht van de
NMA hierop. Vanuit dit oogpunt worden geen onderlinge afspraken
gemaakt over wie waar investeert. Een volgende keer kun je hier meer
rekening mee houden.
–– Reikt de inzet van bewoners verder dan ‘meedenken’? Bewoners als initiatiefnemers zijn wel in beeld. Uit de methodiek wordt echter niet duidelijk
hoe ruimte wordt geboden aan burgerinitiatief, anders dan participatie bij
planvorming, en wat dit kan opleveren.
–– De notitie is minder concreet op het gebied van financiering van ontwikkelingen, grondexploitatie, WOZ-waarde e.d.

Verankering
Er is een uitvoeringsplan opgesteld met daarin opgenomen activiteiten van
betrokken partijen voor de komende periode. De voorgenomen activiteiten
zijn getoetst aan de ‘Eemsdeltaladder’ die is ontwikkeld en dit heeft ook mede
de prioritering van activiteiten bepaald. Zo geeft de planningsmethodiek richting aan de uitvoering. Er is ook een MKBA gemaakt door EB&I. Voor het
uitvoeren van de activiteiten is een tekort van € 115 miljoen euro, waarvan
50% in de gemeente Delfzijl. Er moet naar wegen worden gezocht om dit
tekort terug te brengen. EZS blijft betrokken als procesbegeleider. De planningsmethodiek komt ook terug in de Ontwikkelvisie Eemsdelta 2030 met
een doorkijk naar 2050, dit is de overkoepelende gebiedsvisie waarin het WLP
een bouwsteen is.
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Conclusies
Het experiment Nieuwe Planningsmethodiek Eemsdelta is bedoeld om een
nieuwe werkwijze te ontwikkelen voor plannen in een situatie van krimp. De
publicatie met de resultaten en conclusies van het experiment is afgerond.
Ook het WLP + uitvoeringsplan, waarmee het experiment nauw verweven is, is
afgerond en bestuurlijk vastgesteld. Betrokkenen zijn tevreden over het resultaat van het experiment, zij refereren dan voornamelijk aan het proces van
bewustwording en draagvlak dat is doorlopen en het vastgestelde WLP-Plan.
Het experiment heeft een stevige ruimtelijk component en een afwegingskader voor keuzes opgeleverd voor de regio, die zijn opgenomen in het WLP:
Robuuste Structuur/Eemsdeltaladder. Hier kunnen toekomstige plannen aan
getoetst worden. Dit is een belangrijke meerwaarde om regionale samenwerking van de grond te krijgen. Nu komt het op uitvoering aan. Dan zal blijken
wat het convenant, waarin 35 partijen hun commitment hebben gegeven,
waard is.
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13. Masterplan Voorzieningen
(Zeeuws-Vlaanderen)
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Krimp manifesteert zich in Zeeuws-Vlaanderen onder andere door een
afnemend voorzieningenniveau. Het experiment Masterplan Voorzieningen is gericht op beleidsontwikkeling bij de gemeenten Sluis, Hulst
en Terneuzen en omvat het uitvoeren van een planningsmethodiek in de
context van bevolkingsdaling via het opstellen van een Masterplan.
Draagvlak bij de drie gemeenten is een belangrijk uitgangspunt bij het
opstellen van het plan.
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Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
Wanneer

Wat

2009-08

Aanmelden experiment bij Platform31

2010-01

Aanscherpen inhoud experiment

Bijeenkomst met provincie, Rijk en
gemeenten.

2010-08
t/m 2011-01

Verwerven draagvlak bij gemeenten
voor gezamenlijk experiment

Intensieve rol provincie.

2010-04

Projectovereenkomst Platform31

Het voorzieningenplan is één van
een aantal experimenten.

2010-07

Projectvoorstel Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen

2010-09

Afspraken masterplan voorzieningen

2010-10

Atelier burgerparticipatie

2011-06

NU2021.NL Masterplan voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen

2011-09

Publicatie Masterplan Voorzieningen

2012-02

Procesontwerp Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen

Toelichting

Afstemming rol departementale
contactpersonen.

Via de website www.nu2021.nl
kunnen burgers reageren op het
concept Masterplan.

De drie gemeenten beraden zich op dit moment over een mogelijk gezamenlijke vervolgaanpak onder regie van de provincie.
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Procesorganisatie
Partij

Rol

Provincie Zeeland

Initiatiefnemer, regierol,
mede-opdrachtgever

Gemeenten Sluis,
Terneuzen, Hulst

Mede-opdrachtgever

Rijk

Meedenken (buiten de
projectstructuur) over o.a.
drempels in wet- en regelgeving, het leerproces,
uitvoeren MKBA

Platform31

Niet van toepassing

Scoop – Zeeuws instituut
voor sociale en culturele
ontwikkeling

Opdrachtnemer Masterplan
Voorzieningen en participatietraject.

Scoop ontvangt subsidie
van de provincie Zeeland
voor: onderzoek, projectrealisatie en innovatie.

Hospitality Consultants
(adviesbureau)

Opdrachtnemer: projectleider en penvoerder
Masterplan

HC is onder meer actief in de
sector maatschappelijk
vastgoed: opstellen accommodatiebeleid en voorzieningenplannen.

Politiek Online

Inrichten website bestemd
voor burgerparticipatie

Moveo

Gespreksleiding sessies
burgerparticipatie/voorzitter dorpsraad

In ontwikkeling.

Stand van zaken

inhoud

Toelichting

WWI: waarde van prognoses;
OCW: evt. pilot samenvoegen van scholen; VWS:
scenario’s voor WMO en
AWBZ; BZK: burgerparticipatie.
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Organisatie
–– Een projectgroep bestaande uit provincie en gemeenten
–– Drie gemeentelijke werkgroepen rondom de inhoudelijke thema’s
–– Klankbordgroep met maatschappelijke partners
–– Stuurgroep met bestuurders
–– Burgerparticipatietraject.
Maatschappelijke instellingen en burgers zijn geïnformeerd en geconsulteerd
via een speciaal ingerichte website www.nu2021.nl.

Context en aanleiding experiment
De provincie meldt mede namens de gemeenten het Masterplan Voorzieningen aan als Rijksexperiment. Uit leefbaarheidsonderzoek in de gemeente
Sluis komt problematiek naar voren die zich goed leent voor een regionale
aanpak en dit is een kans om hier ervaring mee op te doen. Kernvraag is: ‘Hoe
zorg je in een krimpsituatie voor voldoende aanbod en bereikbaarheid van
voorzieningen, met name voor ouderen en kinderen?’ Het gaat in essentie om
een afstemmingsvraagstuk.

Opzet en beleidslogica
Aanleiding: Zeeuws-Vlaanderen zal de komende jaren zowel bevolkingsdalingals wijziging van bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroening)
kennen. De bevolkingsontwikkeling heeft consequenties voor de leefbaarheid en voorzieningen in de regio. De provincie en een drietal gemeenten wil
het voorzieningenniveau in Zeeuws-Vlaanderen handhaven en waar mogelijk
verbeteren. Uit de aanmelding van het experiment (Platform31): “Door een
proactieve en vernieuwende inrichting van de voorzieningenstructuur (kernen zelfs gemeenteoverstijgend) wordt gestreefd naar instandhouding en waar
mogelijk zelfs een kwaliteitsimpuls in het voorzieningenniveau en een versterking van het leef- en woonklimaat.”
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Doel van het opstellen van een gezamenlijk Masterplan Voorzieningen is een
helder toekomstbeeld voor de lange(re) termijn, als een stip op de horizon.
Ook is er behoefte aan een aangepast normenkader, dat inzicht biedt in wat
(minimaal) nodig is aan voorzieningen in een –relatief- uitgestrekt en dunbevolkt gebied als Zeeuws-Vlaanderen. De algemeen geldende normen in
Nederland gaan daar niet op. Doelstellingen zijn niet SMART geformuleerd.

Input
Het ontwikkelen van het Masterplan Voorzieningen is een intensief traject,
waarbij veel tijd en energie is gestoken in het verwerven van draagvlak bij en
het betrekken van politiek, bestuurders, burgers, (maatschappelijke) organisaties en midden- en kleinbedrijf. De provincie heeft een belangrijke rol gehad
om drempels voor deelname aan het Masterplan weg te nemen bij
gemeenten en heeft gedurende de loop van het experiment de regie
gehouden. Het experiment is bekostigd door provincie en gemeenten.
Bijeenkomsten:
–– Gezamenlijke informatieve raadsbijeenkomst,
–– Per gemeente drie burgerbijeenkomsten,
–– Drie bijeenkomsten met maatschappelijke partners.

Resultaten en effecten
Het Masterplan Voorzieningen is gereed en bestaat uit:
–– de opgave voor voorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen in termen van capaciteit, kwaliteit, spreiding en clustering,
–– een langetermijnvisie op voorzieningen met verschillende scenario’s en
een uitvoeringsprogramma met een aantal concrete quick-wins.
Op deze wijze zijn de contouren van een afwegingskader gemaakt. Het ‘hoe’ is
niet nader omschreven. Het Masterplan bevat een voorkeursscenario
“Herschikking van voorzieningen op gemeenteniveau”, dat het uitgangspunt
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dat iedere kern zijn eigen voorzieningen heeft loslaat. Het Masterplan bevat
ook een uitvoeringsprogramma.
In een evaluatie is niet voorzien. Door betrokkenen wordt een verbeterde
regionale samenwerking geconstateerd en een breed besef van de opgave
voor het voorzieningenniveau in een krimpsituatie. Het inzichtelijk maken van
de ruimtelijke en financiële consequenties van alternatieve scenario’s vraagt
om nader onderzoek.

Reconstructie
De provincie neemt het initiatief tot het experiment gericht op afstemmen
van het voorzieningenniveau tussen gemeenten, waarvan de inhoud mede is
gebaseerd op leefbaarheidsonderzoek in de gemeente Sluis. Via het experiment wordt inzicht gekregen in de meerwaarde van een regionale benadering
van het vraagstuk. Bij de start van het experiment liggen gemeenten Sluis,
Terneuzen en Hulst niet op één lijn. Na succesvolle interventie van de gedeputeerde in een commissievergadering van de gemeente Hulst over bewustwording krimpproblematiek, gaat men alsnog gezamenlijk van start. In een
sessie met provincie, Rijk en gemeenten worden opzet en doelstelling van het
experiment aangescherpt. Scoop en Hospitality Consult starten vervolgens
met de eerste fase, die bestaat uit onderzoek: de basis voor het Masterplan.
Zij maken een inventarisatie van het huidige voorzieningenaanbod in
Zeeuws-Vlaanderen en van de toekomstige vraag - rekening houdend met
een situatie van krimp.

Bewonersparticipatie
De tweede fase bestaat uit activiteiten gericht op informeren van maatschappelijke instellingen en inwoners van Zeeuws-Vlaanderen tijdens burgerparticipatiebijeenkomsten. Hen wordt gevraagd naar hun mening over de toekomst
van het Zeeuws-Vlaamse voorzieningenniveau. Ook via een website konden
inwoners van Zeeuws-Vlaanderen reageren en discussiëren over het toekomstig voorzieningenniveau in hun regio.
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Masterplan gereed en vastgesteld
In november 2011 is het Masterplan gepresenteerd aan de raden van de drie
gemeenten en daarmee is het traject afgerond. Uitkomst is dat Hulst en Sluis
kiezen voor scenario 3 als stip op de horizon, waarbij ruimte is voor maatwerk.
Terneuzen gaat per beleidsthema na wat een wenselijk scenario is. Op
verzoek van de gemeente Terneuzen maakt de provincie Zeeland een procesontwerp, dat inzicht geeft in de vervolgstappen: ambitie, afbakening, partijen,
stappen en fasering, spel- en omgangsregels, projectorganisatie en financiën.

Hoe nu verder?
De stap van gezamenlijke analyse naar gezamenlijke uitvoering blijkt in de
praktijk groot. De verschillende scenario’s die uit het plan naar voren komen
zijn op lokaal niveau nog niet bestuurlijk vastgesteld. Nu het plan is afgerond,
zijn er terugtrekkende bewegingen bij gemeenten te constateren en bezint
de provincie zich op haar coördinerende rol. Provincie en gemeenten zijn nog
wel in gesprek over een vervolg. Op basis van dit overleg is geconcludeerd dat
voor het vervolg inzicht nodig is in de financiële consequenties van de
verschillende scenario’s.

Rol Rijk/ Platform31
Van een coördinerende rol door Platform31 is geen gebruik gemaakt,
provincie en gemeenten hebben zelf de regie gevoerd. Het Rijk/Platform31
hebben aangeboden een eindgesprek te voeren Op dit aanbod is geen reactie
gekomen; er heeft dus geen eindgesprek plaatsgevonden. De provincie
ervaart het als een gemis dat de afronding van het experiment niet is gemarkeerd.
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Succes- en faalfactoren
Succesfactoren:
–– Meerwaarde van een regionale aanpak is dat er een bovenlokale analyse
ligt en een breder gedragen plan.
–– Gezamenlijk kan de regio zich beter profileren en samen optrekken bij
subsidieaanvragen bij Rijk/Europa.
–– Regionaal kan de inzet van maatschappelijke organisaties beter afgestemd
worden. Ook ziet de provincie bij een regionale aanpak aanleiding tot investeren middels menskracht, middelen en kennis.
–– Resultaat is een helder inhoudelijk beeld van de opgave: er is een te
eenzijdig aanbod en van sommige voorzieningen (zoals kinderopvang) is
het aanbod te ruim.
–– Betrokkenheid van de Rijksoverheid (Platform31) geeft meerwaarde aan
het traject, aangezien regionale vraagstukken en oplossingsrichtingen zo
zichtbaar worden voor Den Haag. Dit maakt dat men zich extra inzet voor
een goed resultaat.
–– Betrokkenheid van Rijk (Platform31) maakte het ook mogelijk om uit te
wisselen met en te leren van andere regio’s, bijvoorbeeld over burgerparticipatie.
Faalfactoren:
–– Het is niet gelukt de om het gebruik van de voorzieningen te koppelen aan
normen, zoals wel in de opzet van het traject was voorzien. Dit blijft een
punt van discussie bij besluitvorming over het voorzieningenaanbod.
–– Deelname aan het burgerparticipatietraject (o.a. via social media) viel
tegen. Zeker bij het van aandeel jongeren. De aanpak geeft weinig ruimte
aan burgerinitiatief. Het procesdocument geeft nog weinig uitwerking aan
hoe burgers te betrekken.
–– Tijdens het opstellen van het plan lag de focus op analyse en onderzoek en
minder op commitment voor uitvoeren van het plan. Als het gesprek hierover voorafgaand en tijdens het experiment gevoerd zou zijn, zou de
huidige fase wellicht makkelijker verlopen. Dit zou men een volgende keer
anders doen met het risico dat het traject dan langer duurt.
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–– Er is te weinig aandacht geweest voor het inzichtelijk maken van wat je met
de opbrengst van de analyse kunt en wat het vraagt van de (samenwerking
tussen) gemeenten.
–– Het opstellen van het plan is regionaal benaderd, de vraag is of dit ook kan
worden vastgehouden bij de uitvoering. De uitvoering leidt niet tot een
integrale (ruimtelijke en financiële) benadering; een plan van aanpak wordt
per type voorziening uitgewerkt: onderwijs, culturele voorzieningen, woonzorg, ziekenhuiszorg.

Verankering
Een goede verankering van de resultaten van het Masterplan Voorzieningen
zijn lokale beleidsplannen en/of structuurvisies. Dat is op dit moment nog
een brug te ver. Hoewel er een denkproces op gang is gekomen over de houdbaarheid van het huidige voorzieningenniveau, blijkt de politieke besluitvorming op lokaal niveau weerbarstig. Ook is het Masterplan (nog) niet
vastgesteld door de gemeenteraden, onder andere omdat de ruimtelijke en
financiële consequenties van de scenario’s nog niet helder zijn. Het Economisch Instituut voor Bevolkingsbouw (EIB) maakt daarom een MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse) voor beleidsscenario 3 in relatie tot
een beleidsarm scenario 0. Deze maakt inzichtelijk wat het oplevert wanneer
je ingrepen doet en welke investeringen de beleidsscenario’s vragen. De
provincie zoekt ook naar alternatieve wegen om verandering in het aanbod te
realiseren, bijvoorbeeld via de zorginstellingen. In die sector werkt men vaak
al op regionale schaal, anders dan bij gemeenten. Vertegenwoordigers van
grote Brabants-Zeeuwse werkgevers hebben aangegeven voorkeur te hebben
voor scenario 4 (Centralisatie van voorzieningen op regionaal niveau). Zij
kiezen voor hoogwaardige voorzieningen, omdat dit de regio aantrekkelijk
maakt voor werknemers.
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Conclusies
Het experiment in Zeeuws-Vlaanderen beoogde inzichtelijk te maken hoe je in
een krimpsituatie zorgt voor een voldoende aanbod en bereikbaarheid van
voorzieningen via regionale afstemming. Volgens betrokkenen is het resultaat
van het experiment een goede eerste stap richting begeleiden van de consequenties van krimp. De regio heeft ervaring opgedaan met het gezamenlijk
opstellen van een plan, met betrokkenheid van vele partijen uit de regio. Het
heeft de regio een Masterplan Voorzieningen opgeleverd, dat de opgave goed
in beeld brengt. Ook heeft het ontwikkelen van het plan een denkproces in
gang gezet bij de vele betrokkenen over de houdbaarheid van het huidige
voorzieningenniveau in een situatie van krimp. Gedurende het traject is er
echter te weinig aandacht geweest voor de stap na analyse en inventarisatie.
Er is geen normenkader op basis waarvan gemeenten in het vervolg hun
keuzes kunnen maken. Nu het op uitvoering aankomt, blijft de discussie
steken op vragen rond de financiële en ruimtelijke consequenties van de
verschillende scenario’s: ‘het hoe’. Volgens betrokkenen is meer onderzoek
nodig. Wat ook meespeelt is dat in de dagelijkse praktijk de wil bij de lokale
politiek tot het maken van, toch vaak pijnlijke, keuzes beperkt is. Een
compleet voorzieningenaanbod blijft het ideaalbeeld in de verschillende
dorpen. Dit rechtvaardigt de vraag of het de investering van tijd en middelen
in een complex, gezamenlijk traject waard was. Wellicht was de insteek van
het experiment voor de lokaal betrokkenen te hoog gegrepen. Zeker omdat
krimp op lokaal niveau bij de betreffende gemeenten (nog) geen thema is. De
-grondige- inventarisatie- en analysemethode is elders inzetbaar. De lokale
situatie (bijvoorbeeld vijftien kleine gelijkwaardige kernen of een hoofdkern
met omliggende dorpen) is vervolgens bepalend is voor wat er nodig is en
welke normen gehanteerd worden.
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14. Terugtrekstrategieën corporaties
(landelijk)

In krimp- en anticipeergebieden merken corporaties dat in sommige
kernen de vraag naar huur sterk afneemt en de corporatie niet in staat is
om die trend te keren. Dit leidt tot slechtere verhuurbaarheid en soms
leegstand. Corporaties vragen zich af of en zo ja op welke manier en in
welke mate de corporatie in de betreffende kernen nog actief moet zijn.
Dit gaat gepaard met de vraag op welke wijze een corporatie zich uit een
kern kan terugtrekken.
Doel van het experiment is het verkennen van de ervaringen tot nu toe.
Dit kan vervolg krijgen in experimenteren met specifieke strategieën.
Eind 2012 is de verkenning afgerond.
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Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
Wanneer

Wat

Toelichting

2011-11

Startbijeenkomst

Corporaties, BZK en Platform31. Conclusie: Platform31
laat een voorstudie uitvoeren.

2012-02

Projectovereenkomst Platform31

2012-11

Eindrapport
Verkenning

Verkennende studie naar ervaringen op dit moment,
mogelijke instrumenten en methoden.

Procesorganisatie
Partij

Rol

Vijf corporaties

Indiener voorstel en betrokken bij verkenning als lid van de begeleidingscommissie. Ze willen leren van ervaringen met terugtrek:
keuzen, overwegingen, proces en instrumenten.

Platform31

Projectleiding

Atrivé

Uitvoerende partij

Ministerie van BZK

Lid begeleidingscommissie

Aedes

Lid begeleidingscommissie

Het initiatief komt van zes corporaties die nadenken over terugtrekken uit
specifieke gebieden of kernen. Opdrachtgever voor de verkenning (en later
experiment) is Platform31. De corporaties zijn mede-opdrachtgevers (en
medefinanciers). De directe begeleiding ligt bij Platform31. De corporaties
zitten in een begeleidingscommissie, waarin ook het ministerie van BZK en
Aedes participeren. Het onderzoek is uitbesteed aan Atrivé.
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Context en aanleiding experiment
In diverse krimpgebieden denken corporaties na over een strategie om het
woningbezit op specifieke plekken terug te brengen of zich geheel terug te
trekken uit kernen. Er is een beweging zichtbaar op kleine schaal met mogelijk terugtrek als gevolg, naar gericht nadenken over een actieve terugtrekstrategie. Kennis over wat en hoe is beperkt voorhanden.

Opzet beleidslogica
Doel van het experiment: kennis ontwikkelen om het maatschappelijk
verantwoord terugtrekken door corporaties uit krimpgebieden te versterken.
De verkenning moet in beeld brengen hoe corporaties momenteel beleid- en
strategieontwikkeling oppakken, en vervolgens aanbevelingen formuleren
voor een gedegen onderbouwing voor terugtrekstrategieën van corporaties
in krimpende woningmarkten.
Deze verkennende studie is een voortraject voor experimenteren met
concrete strategieën om de woningvoorraad in krimpgebieden te verkleinen
zonder dat dit ten koste gaat van de leefkwaliteit (meer met minder). Het
experiment moet aantonen dat:
(1) corporaties in krimpgebieden op maatschappelijk verantwoorde wijze
kunnen desinvesteren teneinde te anticiperen op een afnemende vraag
naar woningen,
(2) het begeleid terugtrekken van corporaties uit (dorps)kernen of buurten
processen van verloedering en verval kan (helpen) voorkomen, en
(3) een goed onderbouwde terugtrekstrategie met voldoende lokaal draagvlak de toekomstbestendigheid van een dorp of buurt ten goede komt
(leefbaarheid en waardebehoud).
De doelgroep voor het experiment bestaat uit corporaties die te maken
hebben of krijgen met krimp en zich uit bepaalde gebieden zouden willen
terugtrekken.
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Input

Reconstructie

–– Betrokken corporaties: kennis en ervaring, financiële middelen voorstudie.
–– Platform31: kennis en ervaring, financiële middelen voorstudie (inclusief
bijdrage van het ministerie van BZK).
–– Aedes: kennis, ervaring en financiële middelen.

Het traject is gestart op initiatief van een aantal corporaties die meer willen
weten over mogelijke terugtrekstrategieën. Het traject verliep vrij stroef en
dat heeft volgens betrokkenen te maken met de gevoeligheid van het onderwerp. Niet alle corporaties willen publiek bekend maken dat ze met dit thema
bezig zijn. De discussie vergt tijd, zowel in- als extern. In sommige gevallen is
de term ‘terugtrekken’ volgens geïnterviewden zwaar: het gaat ook om situaties met slechts een handvol huurwoningen in een kern waar vanuit de kern
geen animo voor die woningen meer is. Dat vergt aandacht, maar de uitdaging
ligt meer in de kern zelf dan in een uitgebreid strategietraject.
Corporaties waren kritisch op het concept-rapport. Deze kritiek had betrekking op leemten in het onderzoek (het beeld van wat een corporatie had
ondernomen) en op de scherpte van diverse conclusies. De lessen werden
daardoor afgezwakt.
Doel en resultaat van de verkenning bleek niet voor iedereen even helder: de
beschrijvingen zijn divers en ook uit de gesprekken blijkt dat verwachtingen
uiteenlopen: van een stappenplan voor strategieontwikkeling tot concrete
handvatten voor problemen waar corporaties in de praktijk tegenaanlopen.

Resultaten en effecten
Opgeleverd is een verkenning: onderzoek naar ervaringen bij vijftien corporaties in krimp- en anticipeergebieden. De verkenning gaat in op argumenten
voor terugtrekken of begeleiden. De verkenning constateert dat het speelt,
dat corporaties al dan niet bewust werken aan terugtrekstrategieën, en dat
het nog onvoldoende is uitgewerkt in aanpak en instrumenten. Er is dan ook
nog nauwelijks praktijkervaring uit te wisselen.
Het rapport is interessant voor corporaties die nog niet of nauwelijks met dit
thema bezig zijn, maar wel te maken hebben met (anticiperen op) krimp in het
werkgebied. Het agendeert de mogelijkheid tot terugtrekken en geeft aan
welke aspecten van belang zijn voor de strategische discussie (onderbouwing,
afweging, draagvlak). Dit is belangrijk voor het debat, zowel intern als extern.
Het rapport heeft niet voor iedereen opgeleverd wat oorspronkelijk was
verwacht. Corporaties die al verder zijn in het denken over dit thema zijn
vooral op zoek naar praktische handvatten om die visie in de praktijk te realiseren. Daar gaat de verkenning niet over (onder andere omdat er nog weinig
ervaring is). Geconstateerd wordt dat een handreiking voor visievorming lastig
is, omdat de situatie en kansen per kern sterk verschillen. Afstoten van bezit,
op wat voor manier dan ook, vergt maatwerk op heel laag schaalniveau. Toch
had de verkenning meer diepgang kunnen krijgen door verder in te gaan op
zowel de bedrijfsmatige als de ethische aspecten.
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Succes- en faalfactoren
De belangrijkste is een duidelijke aansturing en helderheid over de belangen
van betrokken partijen: voor wie wordt deze verkenning geschreven en wat
hopen zij eruit te halen. Uit voorgaande blijkt dat de verwachtingen uiteenliepen.

Verankering
Een vervolg kan volgens geïnterviewden zinnig zijn. Behoefte is aan verdere
uitwerking in een ideeënwaaier met complete strategieën, al dan niet in
relatie tot het type gebied (wat is in welke omstandigheden zinvol) en een
toolkit met concrete ervaringen. Dit laatste vraagt concreet experimenteren.
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Als interessante richtingen voor experimenteren worden genoemd:
–– Communicatie met bewoners: bewustwording van een redelijk abstract en
vaak nog niet voelbare ontwikkeling. Wat raakt bewoners? Daarbij gaat het
overigens niet alleen over huurders maar ook (vooral) over eigenaar-bewoners. Daar ligt een groter probleem. Hoe kunnen we ze bewust maken van
de mogelijke gevolgen van bevolkingskrimp en hoe kunnen ze zich beter
wapenen tegen waardedaling?
–– Terugtrekken kan je willen, maar wie of wat pakt het over? Verkoop van
woningen is op papier snel geschreven en uitgerekend. In de praktijk zijn
weinigen bereid en in staat om de woning te kopen. Zijn nieuwe functies
mogelijk? Zijn andere financieringsconstructies/nieuwe hypotheekvormen
denkbaar? Is in collectief verband meer haalbaar (collectief eigendom,
nieuwe woonorganisaties)? Hoe kan collectieve aanpak van particuliere
verbetering worden gesteund? Helpt dat kopers over de streep?
–– Voor verkoop gelabelde woningen worden beperkt onderhouden, met
risico op verloedering. Leegstand kan optreden met alle leefbaarheidsgevolgen van dien. Sloop is kostbaar en voor een dorp niet aantrekkelijk. Hoe
kunnen we sloop zo goedkoop mogelijk maken? Hoe kan het aantrekkelijk
worden voor het dorp? Zijn er creatieve alternatieven denkbaar? Hoe kan
gerichte doorstroming op gang komen zodat interessante plekken vrijkomen en bewoners een stap kunnen maken? Wat beweegt bewoners
daarbij?
–– Schrappen van nieuwbouw stuit niet zelden op weerstand van bewoners
omdat die denken dat nieuwe sociale huur nodig is. Zij hebben niet het
besef van afnemende vraag (al dan niet op termijn). Is het mogelijk om
bewoners te ondersteunen om zelf huur te realiseren in collectief verband
(nieuwe woon-organisaties)? Waar lopen partijen dan tegenaan?
–– Leggen van een relatie met aanpak van openbare ruimte, particuliere voorraad en waardevol cultuurhistorisch vastgoed: samenhang zoeken op laag
schaalniveau (minst waardevolle woningen wegnemen en zorgen dat waardevolle panden bewoond kunnen blijven, combinatie van financiële
middelen).
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Opgemerkt wordt dat voor de corporaties zelf het wellicht belangrijker is ervaringen te blijven uitwisselen. Dat heeft naast eerder genoemde punten ook
betrekking op de communicatie met belanghebbenden en de rol die de
corporatie zichzelf aanmeet. In veel situaties heeft de corporatie nog maar
een beperkt aantal woningen in een kern en is het al duidelijk dat de corporatie niet meer in staat is om de gevolgen van krimp te keren. Daarbij wordt
ook gewezen op de rol van de gemeenten: partijen moeten gezamenlijk een
visie hebben op de situatie, waarbij gemeenten ook afspraken maken in de
regio over (afstemming van) de nieuwbouwproductie bijvoorbeeld.

Conclusies
Het experiment terugtrekstrategieën is bedoeld om corporaties te ondersteunen bij het denken over en uitvoeren van plannen om zich terug te
trekken uit bepaalde gebieden. De verkenning is recent afgerond. Sommige
corporaties hadden er meer van verwacht. Het geeft een overzicht van de
huidige ervaringen, maar dat leidt nog niet tot concrete leerpunten, eenvoudigweg omdat de meeste corporaties nog niet zover zijn. Wat betreft de
beleidsvorming verschilt de situatie te sterk om daar algemene werkwijzen of
richtingen voor te formuleren.
Het resultaat is bruikbaar voor corporaties die nog aan het begin van het
denken staan, maar levert nog geen concrete handvatten op voor het begeleiden van krimp. In en door deze verkenning zijn wel heel wat punten
genoemd waarop experimenteren zinvol is. Omdat terugtrekken maatwerk is,
ligt in de praktische uitwerking de grootste experimenteerbehoefte.

137

cover

inhoud

deel 1

deel 2

terug

15. Financieringsmodel Bronckhorst
(Gelderland)
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Een van de gevolgen van krimp is dat gemeenten keuzen moeten
maken op het gebied van voorzieningen (spreiding of concentratie) of
bouwlocaties (waar leggen we prioriteit). Het experiment in Bronckhorst
is bedoeld om gemeentebestuurders te ondersteunen bij het maken van
deze doorgaans politiek gevoelige keuzen door inzicht te geven in de
effecten van keuzen en samenhang van investeringen. Het experiment
richt zich op het ontwikkelen van een methodiek daarvoor.
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Reconstructie belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
Wanneer

Wat

Toelichting

2010

Plan van aanpak Toekomstbestendig Bronckhorst (TBB)

2011-03

Offerte PAS

2011-04

Experimentbeschrijving Platform31
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Het model is ontwikkeld in het traject van opstellen van de toekomstvisie van
de gemeente Bronckhorst. Voor deze toekomstvisie was binnen de gemeente
een projectgroep ingericht. Alleen voor het model bestond daarnaast een
externe projectgroep waarin Platform31 en de provincie deelnamen. Deze
externe projectgroep kwam eens in de zes weken bij elkaar.

Plan van aanpak

2011-10

Visie Toekomstbestendig Bronckhorst vastgesteld

Toekomstvisie van de gemeente Bronckhorst, waarbij het financieringsmodel
is gebruikt bij het maken van keuzen

2012-05

Evaluatie document Krimp beheersbaar begeleiden

Evaluatie van het ontwikkelde instrumentarium

Procesorganisatie

Context en aanleiding experiment
De aanleiding ligt in de noodzaak voor de gemeente Bronckhorst om een
nieuwe toekomstvisie op te stellen, waarin een antwoord gevonden moet
worden op drie ontwikkelingen: krimp van de bevolking, minder financiële
middelen en een terugtredende overheid. De gemeente heeft behoefte aan
een instrument om de financiële consequenties van beleidskeuzen in beeld te
krijgen. De bevolking van Bronckhorst krimpt overigens nog niet hard, maar
de eerste signalen zijn al wel zichtbaar, met name bij de voorzieningen.
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Partij

Rol

Platform31

Financier en mede-opdrachtgever
Belang: aantonen dat gemeenten met een aangepast financieel instrumentarium beter in staat zijn om op demografische ontwikkelingen in te spelen. Aantonen dat het handig
hulpmiddel is om investeringskeuzen te kunnen maken.

Gemeente Bronckhorst

Projectleiding en mede-opdrachtgever instrumentarium
Belang: inzicht om tijdig te kunnen bijsturen en met minder
middelen en terugtredende overheid efficiënt en effectief te
werk te kunnen gaan.

Provincie Gelderland

Medefinancier
Belang bij afstemming tussen gemeenten, waarbij dit instrument zinvol kan zijn.
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PAS BV heeft in diverse krimpregio’s gewerkt en wilde graag een instrument
ontwikkelen om een financiële vertaling te maken van de consequenties van
krimp. De meeste gemeenten zijn immers gewend aan groei en daar is ook
het financiële instrumentarium op afgestemd. Door de verwachte krimp is er
weinig geld meer te verdienen aan grondexploitaties, ontstaat leegstand als
gevolg van vraaguitval en daalt de waarde van vastgoed. Dat vraagt om een
nieuwe kijk op plannen en begroten, om de financiële gevolgen van krimp te
kunnen beperken. Partijen hebben Platform31 benaderd met het verzoek dit
op te nemen als experiment.
Het experiment is afgerond. De resultaten krijgen een vervolg (zie onder
verankering).
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Opzet beleidslogica
Doel: inzichtelijk krijgen voor gemeenten wat de financiële gevolgen zijn van
demografische ontwikkeling als niet tijdig wordt ingegrepen: wat kost krimp
bij (on)gewijzigd beleid?
Het experiment moet opleveren: een instrumentarium voor afweging van
keuzes en beheersmaatregelen om demografische ontwikkelingen te kunnen
begeleiden, en voor vertaling van de effecten van keuzen in de begroting.
Dit kan door de langetermijn-investeringsopgave af te zetten tegen de sociaaleconomische, ruimtelijke en financiële effecten van krimp als niet tijdig
wordt ingegrepen. Daarmee wordt de link gelegd tussen voornemens uit de
harde en de zachte sector.
Randvoorwaarde: (1) het model moet zodanig worden opgezet dat periodiek
kan worden gemonitord en bijgestuurd en (2) het model moet elders toepasbaar zijn en ook bruikbaar voor intergemeentelijke samenwerking.
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Er ligt een werkwijze, bestaande uit een procesbeschrijving (in rapportvorm)
en een model (Excel) dat het proces ondersteunt. Het is een hulpmiddel in
een proces van bewustwording over afhankelijkheden (relaties tussen beleidsterreinen) en (financiële) effecten van keuzen. De werkwijze is beschikbaar
voor iedereen, het model is eigendom van de gemeente Bronckhorst en
PAS BV. Om het goed toe te passen is uitleg onontbeerlijk. Volgens de
gemeente Bronckhorst is ook begeleiding nodig bij het gesprek en bij het op
maat maken en vullen van het model.
Effect: de keuzen in de visie Toekomstbestendig Bronckhorst zijn mede tot
stand gekomen door toepassing van de ontwikkelde werkwijze. Er zijn
verbanden gelegd en keuzen zijn (beter/duidelijker) onderbouwd, met zicht
op de financiële effecten. Winst zit in het samen beschouwen van harde en
zachte aspecten en het kunnen besluiten op basis van inzicht in plaats van
gevoel.

Doelgroep: gemeenten, in het bijzonder de gemeente Bronckhorst.

Input
Het geld voor de ontwikkeling is opgebracht door Platform31, de provincie, de
gemeente Bronckhorst en Pas B.V.

Resultaten en effecten
Oorspronkelijk was het de bedoeling om de effecten van bevolkingsdaling en
van beleid op ruimtelijk, maatschappelijk en financieel gebied in beeld te
brengen. In overleg met de gemeente Bronckhorst is dat verengd: alleen
financieel effect in beeld. En verbreed: niet alleen demografische ontwikkelingen, maar ook de bezuinigingen en terugtredende overheid. Het betrof niet
alleen het beleidsveld wonen, maar het hele pakket aan gemeentelijke maatregelen. Dit is deels ook een praktische keuze, zie ook de opmerking verderop
dat het model focus moet kennen om voldoende diepgang te genereren.
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Inzet van het model heeft ertoe geleid dat pijnlijke keuzen beter kunnen
worden onderbouwd en (eerder) kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld het
sluiten van zwembaden, het privatiseren van buitensportaccommodaties, het
verminderen van onderhoud aan groen en wegen, het afstoten van gronden
en onroerende zaken in het bezit van de gemeente, geen extra budget meer
beschikbaar stellen voor toerisme buiten de inkomsten van de toeristenbelasting.
Een positief bijeffect is dat binnen de gemeente ook een andere manier van
werken is ingezet: niet alleen het expliciteren van keuzen in de eigen kolom,
maar ook concreet nadenken over de effecten op andere terreinen en de
financiële gevolgen ervan. De samenwerking tussen thema’s binnen de
gemeente (zowel ambtelijk als bestuurlijk) is versterkt.
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Waardevol volgens de gemeente:
–– Het faciliteert het denkproces: binnen de beleidskolom en tussen de
beleidskolommen. Het dwingt na te denken over wat je vindt en waarom,
het dwingt opvattingen te expliciteren, en over de relaties met andere
beleidsterreinen.
–– Het visualiseert keuzen en verbanden: het Excel-model brengt al deze
informatie samen. Daarmee is het mogelijk het hele denkproces te reconstrueren.
–– Dit maakt het ook mogelijk besluiten beter uit te leggen aan de gemeenteraad en derden (want ze zijn beter onderbouwd en beargumenteerd).
–– Het model is niet alleen voor krimp-gerelateerde thema’s bruikbaar.
Beperkingen:
–– Het resultaat wordt alleen in euro’s uitgedrukt. Alle effecten worden dan
ook in euro’s geschat. Dat is soms erg broos onderbouwd. Het model geeft
ook ruimte om dit in woorden toe te lichten.
–– Het model werkt alleen goed als er focus is: een thema en meerdere
partijen, of drie tot vier thema’s of vragen binnen de gemeente. De visie
Toekomstbestendig Bronckhorst was eigenlijk te veelomvattend. Daardoor
ontstonden zoveel relaties dat het geheel niet meer overzichtelijk was.
–– De gemeente is bezig wonen en Wmo-zorg uit te werken, wederom volgens
dit model.

Reconstructie
Het traject is redelijk volgens planning verlopen. Er is enige vertraging
ontstaan omdat het lastig bleek om binnen een gemeente diverse mensen en
afdelingen bij elkaar te brengen. In Bronckhorst had dit overigens niet te
maken met onwil: “er werken capabele mensen die het nut van het instrument zagen.” Daarnaast heeft publicatie van het model moeten wachten op
besluitvorming binnen de gemeente over de visie Toekomstbestendig
Bronckhorst.
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De interne projectgroep functioneerde goed, omdat de deelnemers een grote
betrokkenheid toonden en in staat en bereid waren inbreng te leveren. Het
bouwen van het model heeft veel tijd gekost: welke relaties liggen er, wat is
zinvol om op te nemen? Externe begeleiding bleek hierbij hard nodig.
De vier partijen in de externe projectgroep hadden elk eigen belangen bij het
traject. Die liepen niet altijd parallel. Met name Platform31 had nog al eens
extra vragen (vanuit de optiek van innovatie). Dit zou leiden tot vertraging in
het proces. PAS had belang bij een efficiënt proces, net als de gemeente,
vanwege de besluitvorming over de toekomstvisie. Deze belangen werden
niet altijd onderkend. Dit is opgelost door in extra bijeenkomsten van de
externe projectgroep over ieders belangen en posities te spreken. Het was
volgens PAS en de gemeente Bronckhorst wel erg prettig dat Platform31 en
de provincie in de externe projectgroep zaten: voor meedenken en reflectie.
Betrokkenen zouden een volgende keer eerder en duidelijker afspraken
maken met alle partijen over de uitkomst en de vormgeving van het traject.
Dit zal deels in ‘wat als…’ termen moeten gebeuren, het blijft immers experimenteren.
Er zijn (nog) geen andere stakeholders bij betrokken geweest. PAS beveelt
aan dat te doen en de gemeente Bronckhorst is dat ook van plan.

Succes- en faalfactoren
Het instrument (proces en model) is breder toepasbaar. Voor andere
gemeenten, en in samenwerking met andere partijen (gemeenten of derden).
Het model zal in elk proces op maat moeten worden gemaakt. Belangrijke
factoren voor succes zijn:
–– Bestuurlijk besef van krimp: het instrument is niet zozeer bedoeld om
bestuurders bewust te maken van krimp, wel van de mogelijk effecten
ervan. Besef van krimp is dan ook nodig om het instrument succesvol in te
zetten. Die discussie moet eraan vooraf gaan.

141

cover

–– Bestuurlijk draagvlak voor stevige discussie: over de samenwerking in de
organisatie, over het maken van keuzen (ook pijnlijke). Betrokkenen
moeten het niet alleen leuk vinden, maar ook bereid zijn te veranderen
(werkwijzen, keuzen) en het achterste van de tong te laten zien.
–– Met name bij inzet voor verschillende partijen zal dit vooraf een belangrijk
aandachtspunt moeten zijn: in hoeverre zijn partijen echt bereid en in staat
om openheid van zaken te geven?
–– Bestuurders moeten zelf kunnen werken met het instrument, om te leren
voelen wat de effecten zijn van keuzen.
–– Betrokkenheid bij alle gemeentelijke disciplines: het vraagt nogal wat van
ambtenaren, niet alleen in tijd, maar ook in bereidheid en capaciteit om
over de eigen werkgebieden heen te kijken en afhankelijkheden te identificeren. Mensen moeten het belang van het instrument inzien, ook voor het
eigen werk. Een sterk betrokken college vervult hierin een belangrijke rol.

Verankering
In de gemeente Bronckhorst:
–– Het model wordt nu toegepast bij het opstellen van een woonzorgvisie. Het
college heeft gevraagd het daar toe te passen (“kosten en baten in beeld”).
–– Jaarlijks wordt het model gebruikt bij evaluatie en actualisatie van de
toekomstvisie. Het is een monitor (de activiteiten staan er in) en bij evaluatie en eventueel bijstellen van keuzen, worden effecten financieel en relaties direct zichtbaar.
–– De gemeente wil het niet als standaardinstrument in gaan zetten, maar per
traject bekijken of het zinvol is of niet.
Voor andere gemeenten:
–– Volgens betrokkenen is het model goed toepasbaar voor andere
gemeenten, bijvoorbeeld om keuzen te maken in het voorzieningenaanbod. PAS is al bezig om dezelfde werkwijze in andere gemeenten toe te
passen. Dat gaat goed. De hiervoor geformuleerde lessen zijn daarvoor
zinvol.
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Voor regionale toepassing:
–– De provincie wil graag verder en het instrument inzetten om de afstemming tussen gemeenten vorm te geven. De gemeente Bronckhorst, de
provincie en Pas denken dat het daar goed geschikt voor is, mits nadruk
wordt gelegd op de thematiek. Het kan bijvoorbeeld gaan over keuzen op
gebied van prioriteiten in bouwlocaties of locaties voor voorzieningen.
–– De praktijk is nog weerbarstig (focus op lokaal niveau van de politiek), maar
er is wel langzaam maar zeker verschuiving zichtbaar.

Conclusies
Het experiment in Bronckhorst beoogde inzichtelijk te maken wat de financiële, sociaal economische en ruimtelijke consequenties zijn van (niet) kiezen
in een situatie van krimp. Het experiment in Bronckhorst is volgens de deelnemers succesvol verlopen. Het heeft de gemeente Bronckhorst een waardevol
model opgeleverd: het visualiseert wat de financiële effecten zijn van niet
kiezen. Het werkt omdat iedereen daardoor ziet dat er pijn geleden moet
worden en dat iedereen daaraan een bijdrage moet leveren.
Het model is ten opzichte van de oorspronkelijke gedachten enigszins
verengd (alleen de financiële effecten). Dat houdt het model echter hanteerbaar en het is in Bronckhorst voldoende gebleken om keuzen te kunnen
onderbouwen. Het model helpt gemeenten om lastige keuzen te kunnen
maken, en heeft daarmee een positief effect op het begeleiden van krimp.
Het model is elders toepasbaar, maar waarschijnlijk niet zonder hulp. In de
eerste fasen is een stevige gespreksleiding volgens de gemeente Bronckhorst
hard nodig: mensen dwingen eerst vanuit de eigen kolom te denken, te
kiezen en te beargumenteren, en vervolgens de relaties met andere velden te
benoemen. Diepgang stimuleren en helder structureren. Ook is begeleiding
nodig om de bewustwording van onderlinge verbanden en effecten op gang
te brengen.
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Bijlage 1: overzicht gesprekspartners
Voor de evaluatie is met de volgende partijen en personen gesproken:

Bomenbuurt Winschoten

Particulier woningbezit
Vrieheide

Gemeente Oldambt, Ali Dammer
Woningcorporatie Acantus, René van Dieren en Ab van Dalen
Provincie Groningen , Antsje Lootsma
AgentschapNL , Elwin Baris
Gemeente Heerlen, Joost van Daal, projectleider
Gemeente Heerlen, René Roelofsen, oud-projectleider
Gemeente Heerlen, Ria Waarle, externe projectleider
Woningcorporatie Weller, Martijn Linssen
Wijkstichting Vrieheide, Jo Braeken, voorzitter
Platform31, Anne-Jo Visser

Duurzame beschermde
dorpsgezichten
Dongeradeel

Gemeente Dongeradeel, Sytske Raap-de Groot, projectleider
Gemeente Dongeradeel, Evert Dijkstra
AgentschapNL, Jan Rodenhuis,
Provincie Fryslân, Willem Steneker,

Rotte kiezen

Stichting Doarpswurk, Eelke Nutma en Maeike Lok
ThusWonen, Hotze Mellema
Gemeente Dongeradeel, Evert Dijkstra,
Provincie Friesland, Gerwin Venema
Friesland College, Michiel Kalsbeek

Aanpak verpaupering

Scoop, Dick van der Wouw
Provincie Zeeland, Léon Kaagman
Gemeente Terneuzen, Wim van Dalen
Gemeente Sluis, Antoine Dierikx
Gemeente Hulst, Conny Pieters

Samenvoegen woningen

Provincie Zeeland, Léon Kaagman
Gemeente Hulst, Conny Pieters
Gemeente Terneuzen, Astrid Zegers
Gemeente Sluis, Marcel de Paauw

Evaluatie krimpexperimenten / Deel 2: Experimentenevaluaties / Bijlage 1: overzicht gesprekspartners

Grensoverschrijdend
wonen

R en B wonen, Peter Bevers
Clavis, Robert de Ridder
De Hypotheker Terneuzen, Peter Zuurveld
Provincie Zeeland, Léon Kaagman

Nieuwe open ruimten

Gemeente Terneuzen, Rolfo de Ruijter
Provincie Zeeland, Léon Kaagman
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Pol van de Vijver

Digitaal dorpshuis (Smart,
rural network society)

Provincie Friesland, Martijn Ledegang
Gemeente Kollumerland, Marcella Jansen
Dorpsbelangen Burum, Machiel Mulder

Krimpen in (leef)stijl

Wonen Zuid, Ingrid Dijcks

Planningsmethodiek
Eemsdelta

EZ Stedenbouw, Enno Zuidema
Weusthuis en Partners, Rob van Vliet/Coen Weusthuis
Provincie Groningen, Hans van Hilten
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, programmamanager
Thomas Buijs
Gemeente Loppersum, Jurry Bonnema

Masterplan Voorzieningen
Zeeuws-Vlaanderen

Provincie Zeeland, Martin vd Bovenkamp
Scoop, Dick van der Wouw
Moveo, Marco van Dorst

Terugtrekstrategieën
Woningcorporaties

Platform31, M. Uyterlinde
Elkien, Y. Strikwerda
Stadlander, J. van de Kerkhof)
Wonion, N. Bennink
Wonen Limburg, A. Driessen
Mooiland Vitalis, A. Brilman

Financieringsmodel
Bronckhorst

PAS BV, C. Robbe
Gemeente Bronckhorst, M. Legters
Provincie Gelderland, H. Langes
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