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Voorwoord   
 

In het  zestiende rapport van de Rekenkamer Zeeland  beschrijven wij de resultaten van ons 

onderzoek naar het krimpbeleid van de provincie Zeeland in de periode 2007-2012. In ons onderzoek 

is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar het beleid dat zich richt op het begeleiden van krimp 

zoals dat is verwoord in de ‘krimppublicaties’: Onverkende Paden, Op Pad! en Het Routepad. 

Tegelijkertijd hebben wij er oog voor gehad dat eveneens in het sectorale beleid van de provincie 

nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het verschijnsel ‘krimp’.  

 

Al in  juli 2012 refereerden wij,  in ons  rapport ‘Promotie in de provincie Zeeland’, aan de  

belangrijke opgaven voor het provinciaal bestuur, die voorkomen uit de geconstateerde afname van 

de bevolking, in combinatie met de vergrijzing en ontgroening van de Zeeuwse bevolking. In een 

reactie hierop wil de  provincie de kwaliteit van wonen, werken en leven in Zeeland op zijn minst 

behouden en waar mogelijk verhogen en de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp voorkomen. 

Hiertoe kiest de  provincie voor  een  meersporenbeleid; het beleid heeft betrekking op onderwijs, 

arbeidsmarkt, economie, leefbaarheid, voorzieningen, wonen, mobiliteit, ruimte. 

 

De afname van de bevolking is een gegeven. De opgave is om duurzame oplossingen te vinden voor 

de effecten van bevolkingsdaling. Dat zal moeten plaatsvinden in een tijd van financiële krapte.   

De uitdaging voor Uw Staten ligt in het aanbrengen en behouden van focus alsmede in het maken 

van  keuzes  voor een duurzame sociaal-ruimtelijk-economische inrichting van Zeeland. Een Zeeland 

met - zoals het er nu naar uitziet – structureel minder inwoners en een andere bevolkingsopbouw 

dan voorheen.  

Gelukkig hoeft U dat niet alleen te doen. Dit onderzoek wijst uit dat er op lokaal en nationaal niveau 

kennis, expertise en vooral bereidheid aanwezig is om gezamenlijk deze maatschappelijke uitdaging 

aan te gaan.  

 

Het gegeven van bevolkingskrimp impliceert een  belangrijke opdracht voor U, namelijk de toekomst 

van Zeeland! Daarom beveel ik U dit rapport van harte aan. 

 

 
 

Dr. P. Castenmiller 

Voorzitter Rekenkamer Zeeland 
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Inleiding 
 

De Rekenkamer heeft in de periode december 2012 – juli 2013 onderzoek gedaan naar het beleid dat 

de Provincie voert ten aanzien van het thema krimp. Het onderzoek analyseert het door de Provincie 

gevoerde beleid bij het oplossen en begeleiden van aan krimp gerelateerde knelpunten vanaf 2007 

tot en met 2012.  

 

De Rekenkamer heeft onderzocht welke rol(len) de Provincie voor zichzelf ziet en de rol(len) die de 

Provincie in de praktijk vervult in de aanpak van aan krimp gerelateerde knelpunten in Zeeland. 

Gekeken is hoe gericht overheidshandelen door de Provincie bijdraagt aan concrete veranderingen in 

de samenleving en wat er nodig is om succesvol te kunnen opereren. 

Hiertoe is het beleid ten aanzien van het begeleiden van aan krimp gerelateerde knelpunten 

onderzocht als ook de acties, resultaten en effecten die uit het beleid voortvloeien. Het onderzoek is 

ingebed in een beschrijving van het nationale krimpbeleid. De bevolkingsontwikkeling in verleden en 

toekomst is zowel op nationaal als Zeeuws niveau beschreven om de context van het thema en de 

aard van de problematiek voor de lezer te verduidelijken. 

Onderzoeksvraag en normenkader 
De hoofdvraag in het onderzoek is: 

 

Welk beleid heeft de Provincie gevoerd op het terrein van aan krimp gerelateerde knelpunten en 

welke doelen en acties uit het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling 'Krimpen met Kwaliteit', 

het actieplan 'Het Routepad' en het convenant 'Koersvast voor Zeeland' zijn gerealiseerd? Wat zijn 

factoren die bijdragen tot het succes of falen van dit ‘krimpbeleid’? 

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, worden de volgende onderzoeksvragen gesteld. 

Beantwoording van deze vragen levert ondersteunende informatie om hoofdvraag te kunnen 

beantwoorden. 

 

Onderzoeksvragen 

Beleidsvoorbereiding 

1. Wat zijn de doelen van het provinciale beleid op het terrein van krimp? 

a) Wat zijn de huidige doelen van het provinciale beleid? 

b) Verschillen de meest recente beleidsdoelen van de aanvankelijke doelen? 

Beleidsontwikkeling 

2. Hoe zijn de provinciale doelen vertaald in acties (SMART, consistent, interactief). 

Beleidsuitvoering/-evaluatie 

3. Zijn deze doelen en de onderscheiden acties gerealiseerd? 

Op welke wijze is het beleid geëvalueerd? 

Wat zijn de factoren die bijdragen tot het succes of falen van dit beleid? 

Leerpunten 

4. Welke lessen zijn te trekken uit het tot nog toe gevoerde beleid? 

 

Voor de beoordeling van het beleid is het gebruikelijke kader van de beleidscyclus gehanteerd. Voor 

de beoordeling van de effectiviteit van de acties zal worden getoetst of de acties zijn uitgevoerd, wat 

het resultaat was, de tijdigheid en de effectiviteit in relatie tot de doelen. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt het thema krimp geïntroduceerd. Er wordt een overzicht gegeven van de 

bevolkingsontwikkeling in Nederland en de wijze waarop op nationaal niveau en elders in Nederland 

de problematiek rond het afnemen van de bevolking wordt opgepakt. 

In hoofdstuk 2 wordt de nationale situatie vertaald naar en vergeleken met het niveau van Zeeland 

en de Zeeuwse krimpregio's. Het doel van dit hoofdstuk is om de aard, omvang en context van de 

problematiek te schetsen.  

Naar aanleiding van de bevolkingsontwikkeling in Zeeland is er beleid geformuleerd door de 

Provincie. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe het beleid tot stand is gekomen, welke doelen de 

Provincie zich stelt en hoe de uitvoering financieel onderbouwd is. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op 

de uitvoering van verschillende experimenten, projecten en acties. Hier neemt de Rekenkamer de 

vrijheid om een doorkijk te geven naar de uitvoering in 2013 en latere jaren om het beeld compleet 

te maken. Deze twee hoofdstukken vormen de feitelijke kern van het rapport. De bevindingen die 

hier gepresenteerd worden, zijn de basis waarop de Rekenkamer haar conclusies en aanbevelingen 

baseert. 
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1 Krimp in beeld 
 

Krimp roept bij de meeste mensen beelden op van verlaten en vervallen Franse dorpen, waar de 

laatste inwoner zojuist is vertrokken en hooguit een enkele Nederlander nog een vakantiehuis bezit. 

Ontvolking van het platteland en economische neergang zijn zaken waar het dan om gaat.  

Om misverstanden te voorkomen, dit is niet de situatie in de krimpgebieden van Nederland. Het 

weinig florissante beeld van delen van het Franse platteland geeft wel meteen aan waarom het voor 

overheden noodzakelijk is om de demografische ontwikkelingen te volgen en zo nodig daarop te 

anticiperen, opdat de leefbaarheid en daarmee samenhangend de economische vitaliteit in dorpen, 

kleine kernen en een regio ook op termijn duurzaam gewaarborgd kan worden. 

1.1 Wat is krimp: definitie en beschrijving 
Krimp gaat over substantiële en structurele daling van de bevolking en het aantal huishoudens in een 

regio op lange termijn.
1
 Hiermee volgt de Rekenkamer de omschrijving van krimp zoals het Topteam 

Krimp dat in zijn rapportage 'Consequenties van demografische ontwikkelingen in Zeeland' hanteert.  

 

Het krimpen van de bevolking alleen hoeft geen probleem te zijn, maar in het algemeen gaat krimp 

gepaard met vergrijzing en een gelijktijdige daling van het voorzieningenniveau in kwantiteit en in 

kwaliteit. Er ontstaat een daling van de vraag naar voorzieningen, waardoor het oorspronkelijke 

voorzieningenniveau niet meer rendabel kan functioneren.  

Door teruglopende inwoneraantallen en vergrijzing worden overheden tegelijkertijd geconfronteerd 

met minder inkomsten en hogere kosten bijvoorbeeld op het terrein van ouderenzorg. Ontgroening 

leidt tot kleinere leerlingaantallen en daarmee komt de bekostiging van scholen onder druk te staan.  

Daarnaast zien we ontwikkelingen in het MKB, die weliswaar los staan van krimp maar daar wel 

invloed op hebben. Door de opkomst van webwinkels bijvoorbeeld komt de traditionele detailhandel 

onder druk te staan.  

Verschillende factoren samen leiden ertoe dat voorzieningen onder druk komen te staan. De laatste 

winkel in een dorp sluit, de bibliotheek sluit, de school sluit. De woningmarkt komt onder druk te 

staan als gevolg waarvan vastgoedprijzen zullen dalen. Dit heeft uiteindelijk een negatief effect op de 

leefbaarheid in een dorp of regio.  

Wanneer de leefbaarheid in belangrijke mate en bij voortduring onder druk komt kan - op termijn - 

een regio zijn aantrekkingskracht als vestigingsmogelijkheid voor mensen en bedrijven verliezen. Dat 

leidt weer tot minder werkgelegenheid en daarmee een verdere daling van de aantrekkelijkheid van 

een regio. Als reactie daarop trekt uiteindelijk de jonge(re) bevolking weg naar de Randstad of naar 

regionale stedelijke centra.  

 

Relatie met vergrijzing, ontgroening en bevolkingsdichtheid 

Het effect van een krimpende bevolking in een regio hangt nauw samen met de verschijnselen 

ontgroening en vergrijzing en de bevolkingsdichtheid van een regio. Ontgroening, vergrijzing en 

bevolkingsdaling zijn ontwikkelingen die elkaar beïnvloeden en versterken. Vergrijzing en 

ontgroening zijn ontwikkelingen in de demografie die cyclisch optreden en in redelijke mate 

voorspelbaar zijn. Elke regio krijgt incidenteel met deze demografische ontwikkelingen te maken. Het 

blijkt in de praktijk bijzonder lastig om (de effecten van) deze ontwikkelingen los van elkaar te 

beschouwen en te analyseren als ze tegelijkertijd optreden. Wanneer ontgroening en vergrijzing in 

dunbevolkte regio’s tegelijkertijd optreden met een krimpende bevolking en er wordt niet op 

enigerlei wijze ingegrepen, dan blijven uiteindelijk sterk vergrijsde leefgemeenschappen over.  

 

  

                                                           
1
  H.F. Dijkstal en J.H. Mans (2009), Consequenties van demografische ontwikkelingen in Zeeland. Rapportage 

Topteam Krimp voor Zeeland, pagina 14. 
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1.2 Krimp in Nederland 
Tot 2006 is er in Nederland nauwelijks aandacht voor het thema krimp. Dat verandert als professor 

Derks van de Universiteit van Maastricht in opdracht van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de 

VROM-raad het rapport 'Structurele bevolkingsdaling. Een urgente nieuwe invalshoek voor 

beleidsmakers'
2
 publiceert. Dit rapport krijgt veel publiciteit van de media waarmee het onderwerp 

bevolkingsdaling op de landelijk agenda komt te staan.  

1.2.1 Naar een landelijke aanpak van bevolkingskrimp 

Begin 2009 stelt minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie; WWI) dat "de regio's die ermee 

te maken hebben krimp niet in hun eentje kunnen oplossen. Daarmee is krimp een nationaal en dus 

ook een 'Haags' probleem". 
3
 

Om de daling van het aantal inwoners in delen van Nederland het hoofd te bieden stellen de minister 

voor WWI en de staatssecretaris van BZK begin 2009 het Topteam Krimp in. De opdracht aan het 

Topteam is het analyseren van knelpunten en kansen, die bevolkings- en huishouddaling met zich 

meebrengen en het formuleren van oplossingsrichtingen en aanbevelingen. 

De bewindslieden van WWI en BZK hebben meerdere malen aangegeven dat krimp hoog op de 

Haagse politieke agenda staat. Volgens hen is krimp "een fenomeen waar we iets mee móeten. 

Samen - Rijk, Provincies, gemeenten, woningbouwcorporaties, koepelorganisaties, bedrijfsleven en 

andere betrokken partijen - moeten we er werk van maken. Niks doen is geen optie, want daarvoor 

zijn de consequenties van krimp té ingrijpend", schrijven ze de Tweede Kamer in september 2009.
4
  

 

Het Topteam is begin 2009 zijn werkzaamheden gestart voor de regio Parkstad Limburg
5
. In de zomer 

van 2009 wordt de opdracht verbreed naar de krimpregio's in Groningen en Zeeland.  

Uit het onderzoek van het Topteam blijkt dat alle drie de regio's te maken hebben met een 

krimpende bevolking maar dat de omstandigheden en oplossingsrichtingen in alle drie de regio's 

anders zijn.  

Met het aanwijzen van de Provincies Groningen, Limburg en Zeeland als topkrimpregio's stelt de 

minister van WWI eenmalig een bedrag van 31 miljoen euro beschikbaar voor het bestrijden van 

krimp. Tijdens de bestuurdersconferentie 'Krimp in Beweging' spreken de lokale partijen af de 

rijksbijdrage te verdrievoudigen. Met die 93 miljoen euro gaan Provincies en samenwerkende 

gemeenten in de drie krimpregio's leegstand en verval op de woningmarkt te lijf en willen ze een 

grote prijsdaling als gevolg van een overschot op de woningmarkt voorkomen.
6
 

 

Op 27 november 2009 bekrachtigen het Rijk, IPO en de VNG het Interbestuurlijk Actieplan 

Bevolkingsdaling 'Krimpen met Kwaliteit'. In het actieplan stippelen Rijk, Provincies en gemeenten uit 

hoe zij de gevolgen van krimp willen opvangen, maar ook de kransen die krimp biedt gaan 

verzilveren. 

In verschillende regio's in Nederland worden experimenten opgezet om de toenemende 

krimpproblematiek op te lossen of voor te zijn. Er wordt daardoor een grote hoeveelheid kennis en 

praktijkervaring opgedaan. De resultaten van de experimenten zijn vertaald naar breder toepasbare 

instrumenten, methodieken en adviezen in de vorm van websites, handleidingen, 

planningsmethodieken, handhavingsaanpakken, dorpsontwikkelingsmaatschappijen en nieuwe 

financieringsmodellen voor gemeenten. 

                                                           
2
  W. Derks, P. Hovens en L.E.M. Klinkers (2006), Structurele bevolkingsdaling. Een urgente nieuwe invalshoek 

voor beleidsmakers.  
3
  Nieuwsbericht 'Gevolgen regionale bevolkingskrimp ingrijpend', 11-02-2009, www.rijksoverheid.nl  

4
  Nieuwsbericht 'Krimp niet in je eentje oplossen', 18-09-2009, www.rijksoverheid.nl  

5
  Parkstad Limburg is een stadsregio in Zuidoost-Limburg bestaande uit de gemeenten Brunssum, Heerlen, 

Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal 
6
  Nieuwsbericht 'Ruim 90 miljoen euro voor aanpak leegstand krimpregio's', 2-12-2010, www.rijksoverheid.nl  
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Bij de meeste experimenten is ook op straat de eerste verandering zichtbaar. Opgeknapte woningen, 

gesloopte woningen waar een nieuwe bestemming is gekomen, het Dorpshuis Nieuwe Stijl in 

Dongeradeel
7
zijn enkele voorbeelden.  

 

De experimenten zijn door het Ministerie van BZK beschreven in de publicatie 'Interbestuurlijk 

Experimentenprogramma Bevolkingsdaling. 24 vernieuwende ideeën voor de aanpak van 

bevolkingsdaling'.
8
 De experimenten strekken zich uit over de thema's wonen, zorg, onderwijs, 

voorzieningen, herschikking openbare ruimte, actief burgerschap, arbeidsmarkt. 

Afbeelding 1 Krimpexperimenten in Nederland 

  Bron: Platform31 

                                                           
7
  Bij dit experiment is een fysiek gemeenschapscentrum ingericht en een interactief digitaal dienstennetwerk 

met inzet van professionals en vrijwilligers. Dorpshuis Nieuwe Stijl is een voorbeeldproject voor andere 

regio's of dorpen in een vergelijkbare situatie (terugloop van voorzieningen, vergrijzing, minder jongeren). 

Het doel is de sociale samenhang en de leefbaarheid te versterken én de kwaliteit en kwantiteit van 

diensten en voorzieningen te verbeteren. Verschillende nieuwe (digitale) diensten op het gebied van welzijn 

en zorg ondersteunen ouderen die graag langer zelfstandig willen blijven wonen in het dorp. Het unieke van 

het project Dorpshuis Nieuwe Stijl zit hem in de koppeling van digitaal en fysiek. Overheid, burgers, 

maatschappelijke organisaties en ondernemers werken in het project samen aan een digitaal portaal waarin 

verschillende zorg- en welzijnsdiensten zijn ondergebracht. 
8
  Platform31 (2013), Evaluatie krimpexperimenten. Experimenteren met wonen, ruimte en voorzieningen. 
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Uit de evaluatie van de krimpexperimenten door Platform31 in mei 2013
9
 blijkt dat drie 

basisvoorwaarden ten grondslag liggen aan een effectieve krimpaanpak: 

1. Tijdelijke lokale bewustwording. 

2. Voldoende regionaal georganiseerde bestuurskracht. 

3. Een effectieve bekostigingssystematiek die recht doet aan de krimpproblematiek. 

 

Uit de evaluatie komt ook naar voren dat de tijdsinvestering om krimp binnen de experimenten 

effectief aan te pakken vooraf was onderschat. 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 

lokale/regionale uitvoerders. Het Rijk legt de nadruk op leren van de experimenten; lokaal en 

regionaal wil men vooral oplossingen vinden voor actuele vraagstukken.  

 

Vanaf de zomer van 2014 starten 13 nieuwe krimpexperimenten in verschillende gebieden in 

Nederland. De experimenten zijn geselecteerd omdat ze inzetten op bijzondere vernieuwingen op 

nieuwe terreinen (economische vitaliteit, zorg, voorzieningen, particuliere woningvoorraad), maar 

ook door bijzondere en nieuwe samenwerkingsvormen. In vergelijking met de eerste ronde 

experimenten is de aanpak veel meer gericht op actief burgerschap, zowel bij bewoners als bij 

bedrijven.
10

 

In de bijlagen is een korte beschrijving opgenomen van de krimpexperimenten uit de 1
e
 en 2

e
 ronde. 

1.3  Recente bevolkingsontwikkeling 
Sinds 2005 publiceren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) om het jaar de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose. In 2011 is de 

prognose 2011-2040 gepubliceerd.
11 

Deze prognose geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling 

van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. 

 

De verwachtingen voor de periode tot 2040 

Het inwonertal van Nederland zal de komende vijftien jaar blijven toenemen. Vooral in de Randstad zal de 

bevolkingsgroei in de komende vijftien jaar nog sterk zijn, maar aan de randen van Nederland gaat het 

inwonertal in diverse regio's krimpen. Ook het aantal huishoudens zal in de toekomst nog stevig blijven 

toenemen. Dit zal vrijwel overal in Nederland zo zijn; alleen in Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen 

stokt de groei of treedt zelfs krimp op. De potentiële beroepsbevolking is in de laatste decennia voortdurend in 

omvang toegenomen, maar zal in de nabije toekomst behoorlijk krimpen. Krimp van de potentiële 

beroepsbevolking is momenteel al in veel regio's een feit, en dit zal zich in vrijwel alle regio's gaan voordoen. 

Enkel in een strook die loopt vanaf de Agglomeratie 's-Gravenhage, via Utrecht, Groot-Amsterdam, Flevoland 

naar Noord-Overijssel zal de potentiële beroepsbevolking in de komende vijftien jaar nog groeien. De vergrijzing 

van Nederland versnelt in de komende decennia als gevolg van het toetreden van de naoorlogse geboortegolf 

tot de leeftijdsklasse van 65 jaar en ouder. Het aantal 65-plussers zal overal in Nederland toenemen, maar aan 

de randen van Nederland, waar zich ook de grootste bevolkingskrimp voordoet, zal de vergrijzing sterker zijn 

dan in de meer verstedelijkte regio's, zoals die in de Randstad. Het aantal allochtonen zal in de toekomst nog 

fors stijgen. Allochtonen wonen momenteel vrij sterk geconcentreerd in de Randstad, en dat zal in de toekomst 

nog steeds het geval zijn.
12

 

                                                           
9
  Platform31 (2013), Evaluatie krimpexperimenten. Experimenteren met wonen, ruimte en voorzieningen.  

10
  www.platform31.nl/nieuws/experimenten-tweede-ronde-bevolkingsdaling-bekend.  

11
  www.regionalebevolkingsprognose.nl.  

12
  A. de Jong, C. van Duin (2011), Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011-2040: sterke regionale 

contrasten, pagina 1. 
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Afbeelding 2 Bevolkingsontwikkeling 2012-2040 per COROP-regio

13
 

  Bron: ABF Research Primos 2012  

 

De prognose van het PBL en het CBS gaat voor heel Nederland voor de periode 1995-2015 uit van 

een bevolkingsgroei van 9,4%. Deze prognose gaat er ook vanuit dat de totale Nederlandse bevolking 

tot 2040 zal toenemen tot 17,8 miljoen. Daarna daalt de bevolking in Nederland zo is de verwachting.  

De verschillen binnen Nederland zijn echter groot. Tegenover een aanzienlijke bevolkingsgroei in met 

name de Randstad, krijgen vooral de regio's Oost-Groningen, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen, 

Zuidoost-Drenthe en de Provincie Limburg te maken met bevolkingskrimp. 

 
Grafiek 1 Bevolkingsontwikkeling in regio's met structurele bevolkingsdaling (1990=100) 

Bron: CBS Statline, Bevolkingsontwikkeling per regio 1990-2013, Regionale prognose kerncijfers 

2011-2040 

                                                           
13

  Nederland is ingedeeld in 40 COROP-gebieden die bestaan uit meerdere aangrenzende gemeenten. De 

indeling in COROP-gebieden is een regionaal niveau tussen provincies en gemeenten in. 
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In grafiek 1 is de actuele bevolkingsontwikkeling van 1990 tot en met 2010 en de -prognose vanaf 

2015 gecombineerd. Door een indexcijfer te gebruiken wordt duidelijk waar de sterkste krimp wordt 

verwacht. De grafiek toont de regio's in Nederland die structureel met krimp te maken hebben of 

gaan krijgen. 

Uit deze grafiek blijkt dat de verwachte krimp in Zeeuws-Vlaanderen tot 2040 zeer sterk is, evenals in 

Oost-Groningen en met name Delfzijl en omstreken.  

Naast de ontwikkeling van de bevolking is het van belang om ook de ontwikkeling van het aantal 

huishoudens te meten. Het groeitempo van het aantal huishoudens ligt landelijk gezien aanzienlijk 

hoger dan de groei van de bevolking. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal 

eenpersoonshuishoudens. In 1960 telde Nederland 3,2 miljoen huishoudens. In 2010 was dat 

gestegen naar 7,4 miljoen. De prognose voorziet een verdere stijging tot 8,5 miljoen in 2045. In de 

jaren daarna zal het aantal huishoudens naar verwachting iets afnemen, tot 8,4 miljoen in 2060. Voor 

de regio's Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen wordt verwacht dat het omslagpunt naar een 

afnemend aantal huishoudens rond 2020 zal liggen. 
14

 

 

Afbeelding 3 Huishoudensontwikkeling 2012-2040 per  COROP-regio 

  Bron: ABF Research Primos 2012 

1.4 Relevantie van het onderwerp voor beleid 
Krimp is een fenomeen dat nagenoeg alle gebieden van overheidsbeleid raakt. Strikt genomen gaat 

het over een afnemende bevolkingsomvang en afname van het aantal huishoudens. Tegelijkertijd 

treden verschijnselen op als ontgroening en vergrijzing en een kleiner wordend arbeidsaanbod.  

Zo bezien zijn er tal van factoren die krimp beïnvloeden. De demografische ontwikkelingen in een 

regio zijn relevant voor en worden beïnvloed door de economische ontwikkelingen, ontwikkelingen 

in de (ouderen)zorg en in het onderwijs. Economische ontwikkelingen beïnvloeden de arbeidsmarkt, 

wonen en ruimte (bijvoorbeeld bedrijventerreinen). Op hun beurt hebben al deze ontwikkelingen 

weer gevolgen voor de voorzieningen in een regio. Zo bezien zijn er nauwelijks beleidsterreinen die 

geen invloed zullen ondervinden van het fenomeen krimp. 

                                                           
14

  C. van Duin en L. Stoeldraijer (2011), 'Huishoudensprognose 2011-2060: meer en kleinere huishoudens' in: 

Bevolkingstrends 59 (2), pagina 61. 
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2 Krimp in Zeeland 
 

De start van het denken en spreken over krimp in Zeeland ligt rond 2006/2007. Tot die tijd is er 

politiek-bestuurlijk geen specifieke aandacht voor het onderwerp. Op beleidsniveau worden wel 

meerdere jaren achtereen de demografische ontwikkelingen bijgehouden en bevolkingsprognoses 

opgesteld, maar er wordt beleidsmatig geen vervolg aan gegeven.  

2.1 Ontwikkeling van een krimpbeleid 
Met het verschijnen van de publicatie van professor Derks 'Structurele bevolkingsdaling. Een urgente 

nieuwe invalshoek voor beleidsmakers' komt het thema krimp ook in Zeeland op de politieke agenda. 

De leden van PS van Zeeland vragen in reactie op dat rapport aan GS om een analyse te maken van 

de demografische ontwikkelingen in Zeeland en de consequenties daarvan op het provinciaal beleid. 

In februari 2008 is daartoe het rapport 'Onverkende Paden' opgesteld, met een brede schets van de 

bevolkingsontwikkeling in Zeeland voor de komende decennia.  

 

Op initiatief van PS gaat de Provincie in 2008 en 2009 een dialoog met de Zeeuwse samenleving aan 

over de demografische veranderingen in Zeeland. Deze campagne krijgt de naam 'Nieuw!Zeeland' en 

heeft als doel de Zeeuwse samenleving te informeren over krimp en vergrijzing, om bewustzijn te 

creëren en op zoek te gaan naar meningen en ideeën over het vraagstuk 'krimp'.  

 

De uitkomsten van 'Nieuw!Zeeland!' verwerkt de Provincie in 'Op Pad!', een beleidsnotitie die in 

september 2009 verschijnt. Waar 'Onverkende Paden' vooral analyserend en agendavormend is, is 

het met 'Op Pad!' de bedoeling om antwoord geven op de vraag: "Wat gaan we anders doen?" Met 

'Op pad!' formuleert de provincie Zeeland nieuwe uitgangspunten die de bestaande reflexen – het 

zgn. groeidenken - moeten doorbreken om de demografische ontwikkelingen in Zeeland het hoofd te 

bieden. Tot die tijd is beleid altijd gestoeld geweest op groei van Zeeland. De veranderende 

demografische ontwikkelingen vragen om een andere insteek van beleid; een denkwijze die men tot 

dan toe niet gewend is.  

 

"De bevolkingsgroei van de afgelopen decennia heeft ertoe geleid dat groei een vanzelfsprekendheid was in ons 

denken en handelen. Niemand heeft tijden van bevolkingskrimp gekend anders dan door de oorlog en de Ramp. 

Dit 'groeidenken' en de bijbehorende vanzelfsprekendheden zitten ingebakken in allerlei 

(beleids)uitgangspunten. Hierdoor is het noodzakelijk geworden om deze 'reflexen' te doorbreken, zodat ook in 

2030 sprake kan zijn van een welvarend, gelukkig en gezond Zeeland."
 15

 

 

Met het uitbrengen van de rapporten 'Onverkende Paden' en 'Op Pad!' is krimp als specifiek 

beleidsthema opgepakt. Het doel van GS is om te komen tot een Zeeuwse krimpagenda.
16

 De 

Provincie ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in het nemen van initiatief en het voeren 

van de regie, het samenbrengen van partijen en het aanjagen van allerlei vormen van samenwerking. 

De ambitie is om in de periode oktober-december 2009 één gezamenlijke Zeeuwse krimpagenda op 

te stellen, waarin duidelijk wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor welke acties(s) en welke 

partijen betrokken moeten worden bij de uitvoering ervan. De Provincie kan en wil in de 

samenwerking een centrale rol vervullen.
17

 GS geven aan dat zij in ieder geval al aan de slag gaan met 

de twee Zeeuwse krimpexperimenten: het ontwikkelen van het Masterplan voorzieningen Zeeuws-

Vlaanderen en de herstructurerings- en transformatieopgave van de woningvoorraad in Zeeuws-

Vlaanderen.  

                                                           
15

  Op Pad!, pagina 8. 
16

  Uit het dossieronderzoek bleek overigens dat 'Onverkende Paden' en 'Op Pad!" nooit als beleidsnota 

vastgesteld door PS. Formeel gezien beschikt de provincie Zeeland daardoor niet over een vastgesteld 

krimpbeleid. 
17

  Op Pad!, pagina 33. 
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De provincie Zeeland wordt in dit proces gesteund door de aanbevelingen van het Topteam Krimp. 

 

Hoofdlijnen aanbevelingen Topteam Krimp voor Zeeland 

Het Topteam adviseert de gemeenten van Zeeuws-Vlaanderen en de provincie Zeeland allereerst om op korte 

termijn de samenwerking tussen partijen te versterken door het instellen van een stuurgroep.
18

 Deze stuurgroep 

neemt met gezag de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de aanbevelingen in dit rapport.
19

 

De stuurgroep moet erop toezien dat er een integrale gebiedsvisie wordt ontwikkeld voor Zeeuws-Vlaanderen 

voor de komende 25 jaar, dat er een concreet uitvoeringsprogramma wordt ontworpen, dat er een 

bestuursovereenkomst wordt opgesteld, dat er een programmamanager en een projectteam wordt opgericht, 

dat er een woonvisie op het niveau van Zeeuws-Vlaanderen wordt ontwikkeld en dat al deze plannen worden 

vertaald naar de gemeentelijke situatie. Tevens adviseert het Topteam om, in samenwerking met onderwijs- en 

zorginstellingen, in beeld te brengen welke voorzieningen nodig zijn op welk schaalniveau en om een financiële 

raming te maken van de gevolgen van bevolkingsdaling voor de thema's onderwijs, zorg en welzijn. Ook zou de 

stuurgroep het bedrijfsleven nadrukkelijk moeten betrekken en grensoverschrijdende samenwerking moeten 

bevorderen. Succesvol opereren van de stuurgroep vereist, volgens het Topteam, actieve ondersteuning vanuit 

de gemeenten en de Provincie. Zowel gemeenten als Provincie dienen proactief aan te geven welke steun zij 

kunnen verlenen, zowel op het gebied van financiën als voor de inzet van menskracht. Daarnaast dienen 

partijen een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van de integrale gebiedsvisie, het uitvoeringsprogramma 

en de bestuursovereenkomst.
20

 

 

In vervolg op de Zeeuwse visie op bevolkingsontwikkeling 'Op Pad!' hebben PS van Zeeland in juli 

2010 'Het Routepad 2010-2012' vastgesteld, waarin 55 acties worden opgesomd voor de aanpak van 

de demografische veranderingen in Zeeland. GS stellen in 'Het Routepad' dat "de aanpak van 

bevolkingsdaling regioafhankelijk is en dat er experimenten gedaan zullen worden om te bekijken 

welke aanpak het beste bij welke regio past." Naar de mening van GS ligt het voortouw voor de 

uitvoering van de acties in de regio's in eerste instantie bij de colleges van B&W.
21

 

 

In 'Onverkende Paden' en 'Op Pad!' staat bevolkingskrimp centraal en de effecten daarvan op de 

Zeeuwse maatschappij. In 'Het Routepad' is 'krimp' niet langer het sleutelwoord. Volgens GS geeft de 

focus op krimp namelijk een te eenzijdige benadering van de werkelijkheid weer. De daling van de 

bevolking in Zeeland is volgens hen klein, terwijl de impact van vergrijzing, ontgroening en daling van 

de beroepsbevolking Zeeland voor grotere uitdagingen stelt. Het gaat om het anticiperen op de 

demografische verandering en het scheppen van een nieuw perspectief voor alle inwoners van de 

Provincie. Met 'Het Routepad' steken GS dan ook in op kwaliteit, creativiteit en slagkracht.
22

  

Deze aanpak wordt bevestigd in het collegeprogramma 2011-2015 ‘Stuwende Krachten’. GS geven 

aan op een positieve manier te willen inspelen op de gevolgen van demografische veranderingen in 

Zeeland, waarbij ze zich niet alleen richten op krimp maar bijvoorbeeld ook op het veranderen van de 

bevolkingssamenstelling en de verandering van de grootte van huishoudens. GS zetten in op het 

ontwikkelen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor wonen, bedrijvigheid en recreatie als 

strategie om constructief met de gevolgen van krimp, vergrijzing en ontgroening van de bevolking 

om te gaan.
23

 

Het college van GS is – in tegenstelling tot de insteek met 'Onverkende Paden' en 'Op Pad!' – niet 

langer voornemens om specifiek beleid te voeren op het gebied van demografie
24

.  

 

                                                           
18

  De stuurgroep bestond uit de gemeentesecretarissen van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en het 

afdelingshoofd Ruimte van de provincie Zeeland. De stuurgroep is inmiddels opgeheven.  
19

  H. Dijkstal, J. Mans (2009), Consequenties van demografische ontwikkelingen in Zeeland. 
20

  Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling 'Krimpen met Kwaliteit' (2009), pagina 54-55. 
21

  Het Routepad, pagina 5. 
22

  Het Routepad, pagina 5, 11. 
23

  Collegeprogramma 2011-2015 Stuwende Krachten, pagina 6, 23. 
24

  Het Routepad, pagina 9. 
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"De gevolgen van de demografische veranderingen worden binnen de reguliere beleidscycli opgepakt. De 

nieuwe uitgangspunten uit 'Op pad!' worden expliciet meegenomen in de omgevingsanalyse voor toekomstig 

provinciaal beleid. Nieuwe beleidsnota's zullen over een demografieparagraaf beschikken."
25

 

 

Om te kunnen anticiperen op de gevolgen van demografische veranderingen in Zeeland kiest GS 

ervoor de uitgangspunten uit 'Op Pad!' in de sectorale beleidsprocessen te verankeren. Met 'Het 

Routepad' stappen GS af van de eerdere inzet om te komen tot één gezamenlijke Zeeuwse 

krimpagenda en wordt het thema sectoraal belegd.  

 

In 2012 sluiten de Provincie en het Ministerie van BZK het convenant "Koersvast voor Zeeland" af om 

de economie, wonen, zorg en onderwijs een extra impuls te geven. De burgemeesters van de 

Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de gemeente Schouwen-Duiveland en enkele bestuurders van 

Zeeuwse (maatschappelijke) organisaties zeggen hun steun toe voor de uitvoering van de 

convenantsafspraken. 

 

"Partijen benoemen in het convenant maatregelen om in te spelen op de gevolgen van de demografische 

ontwikkelingen in de provincie Zeeland. Ze beschouwen het behoud en versterking van de leefbaarheid en een 

vitale economie als belangrijkste doelstellingen. De ambities en uitdaging waar Zeeland voor staat vereisen een 

grote transformatie in de economie, huisvesting en voorzieningen, die met focus op kwaliteit gerealiseerd zal 

worden. Deze (ruimtelijke) transitieopgave is gericht op het realiseren van een nieuwe, evenwichtige situatie die 

leidt tot een betere aanpak van de waardedaling van vastgoed en een flexibele structuur om voorzieningen te 

borgen. Op die manier kan Zeeland de basis bieden voor een duurzaam vitale regio met een voldoende 

aantrekkelijk vestigingsklimaat om haar ambities waar te maken. Het realiseren van deze nieuwe situatie 

vereist innovatie, waarbij steeds gewerkt wordt vanuit de kracht die in Zeeland aanwezig is. Het initiatief ligt bij 

de regio's en de Provincie. Het Rijk kan op onderdelen, zoals uitgewerkt in het convenant, aangesproken worden 

in relatie tot het vraagstuk van bevolkingsdaling. Met deze tijdelijke betrokkenheid wil het Rijk het proces 

ondersteunen."
26

 

 

Kijken we naar het landelijk actieplan Krimpen met Kwaliteit, Het Routepad 2010-2012 en het 

convenant Koersvast voor Zeeland dan constateren we een totale 'actiepuntenlijst' met 84 acties, 

verdeeld over 11 thema's, met een looptijd vanaf 2009 tot 2014 (zie bijlage 2). 

2.2  Context van het krimpbeleid in Zeeland 
De demografische gegevens en prognoses uit Statline (CBS) geven weer dat de bevolking in Zeeland 

vanaf 1990 tot en met 2005 is gegroeid tot ruim 380.000 inwoners. De verwachting is dat het 

inwoneraantal zich tot ongeveer 2030 met kleine fluctuaties rond de 380.000 handhaaft. Daarna zet 

de bevolkingsdaling volgens de CBS-prognose 2011-2040 in naar een inwoneraantal in 2040 rond de 

374.000. 

De bevolkingsafname in Zeeuws-Vlaanderen is vanaf 2005 zichtbaar. In dat jaar woonden er bijna 

108.000 mensen in Zeeuws-Vlaanderen. Per 1 januari 2013 waren dat er 106.129. In 2040 zullen dit 

er volgens de prognoses 92.000 zijn. Dit is weergegeven in grafiek 2. Daarin zijn 

bevolkingsontwikkeling in Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland tot en met 2013 en de prognoses vanaf 

2015 gecombineerd. Ter vergelijking is de bevolkingsontwikkeling van Nederland ook weergegeven. 

 

                                                           
25

  Het Routepad, pagina 18. 
26

  Convenant 'Koersvast voor Zeeland' (2012), pagina 2. 



 

16 

 

Grafiek 2  Bevolkingsontwikkeling Nederland, Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen (1990=100) 

Bron: CBS Statline bevolkingsontwikkeling per regio 1990-2013, Regionale prognose 

kerncijfers 2011-2040 

 

In grafiek 3 zijn de bevolkingsontwikkeling en de prognoses van 2004
27

 tot 2040 voor de vier Zeeuwse 

– door het Rijk als zodanig aangemerkt
28

 – krimpgemeenten uitgewerkt. Zichtbaar is dat het CBS 

verwacht dat deze vier gemeenten een afwijkende bevolkingsontwikkeling (gaan) doormaken ten 

opzichte van Zeeland als geheel. Met name voor de gemeente Sluis wordt een sterke 

bevolkingsdaling verwacht. Opvallend is dat vanaf 2020 voor Schouwen-Duiveland een stijging van de 

bevolking wordt verwacht. Vanaf 2035 is de verwachting dat de bevolkingsomvang zal dalen. 

 
Grafiek 3  Bevolkingsontwikkeling Zeeuwse krimpregio's (2004=100) 

 Bron: CBS Statline, Bevolkingsontwikkeling per regio 2004-2013, Regionale prognose 

kerncijfers 2011-2040 

                                                           
27

  Voor deze vergelijking is het jaar 2004 als basisjaar genomen omdat de huidige gemeente Sluis daarvoor 

nog uit drie aparte gemeenten bestond. 
28

  De Rekenkamer volgt in dit onderzoek de indeling die het Rijk gekozen heeft bij het aanwijzen van 

krimpregio’s en anticipeergebieden. Binnen Zeeland zijn er echter nog andere gebieden die te maken 

hebben met een afnemende bevolking, maar niet door het Rijk zijn aangemerkt als krimpregio. 

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125
in

d
e

x
ci

jf
e

rs

Zeeuws-Vlaanderen Nederland Zeeland

bevolkingsontwikkeling prognose

75

80

85

90

95

100

105

in
d

e
x

ci
jf

e
rs

Hulst Sluis Terneuzen Schouwen Duiveland Zeeland

bevolkingsontwikkeling prognose



 

17 

 

Aan de hand van de gegevens uit Statline van het CBS is met behulp van de zgn. bevolkingspiramide 

gekeken hoe de bevolkingsopbouw in Zeeland zich verhoudt tot de bevolkingsopbouw van 

Nederland. Om de aantallen onderling vergelijkbaar te maken zijn de absolute getallen omgerekend 

naar percentages van de totale Nederlandse respectievelijk Zeeuwse bevolking. 

De eerste grafiek maakt zichtbaar dat in Zeeland in 2001 relatief meer mensen van boven de 46 jaar 

wonen dan gemiddeld in Nederland. Het aantal mensen van 19 jaar tot 46 jaar is lager dan 

gemiddeld. Dat is de leeftijdsperiode waarin mensen wegtrekken uit Zeeland voor studie, gevolgd 

door werk. Mensen komen in sommige gevallen wel weer (terug) naar Zeeland als ze in het midden 

van hun veertiger jaren zijn.  

Grafiek 4  Bevolkingsopbouw in Nederland en Zeeland in percentages van de totale bevolking 

Bron: CBS Statline, Bevolking naar geslacht, leeftijd en regio per 1 januari, Regionale prognose 

bevolkingsopbouw 2011-2040 

 

Het beeld dat relatief meer mensen uit deze levensfase in de rest van Nederland wonen, wordt mede 

veroorzaakt door het feit dat dit veelal ook de leeftijdsgroep (19-46) is die bestaat uit personen die 

via migratie vanuit het buitenland komen. Deze mensen vestigen zich eerder in de Randstedelijke 

gebieden dan in de landelijke Provincies. 
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Zichtbaar in de grafiek is ook dat in Zeeland in 2001 relatief minder kinderen dan gemiddeld in 

Nederland geboren worden. Dat is verklaarbaar uit het feit dat mensen in de periode dat ze de 

leeftijd hebben om een gezin starten (nog) buiten Zeeland wonen.  

 

In 2013 is het beeld op hoofdlijnen weinig veranderd. Mensen vertrekken rond hun 18e jaar. De 

mensen blijven tot ongeveer hun midden veertigste buiten Zeeland. Tussen 43 en 53 jaar is de 

verdeling in vergelijking met Nederland nagenoeg gelijk. Zichtbaar is ook dat het aantal kinderen in 

Zeeland terugloopt. In 2001 waren er meer kinderen van 5 jaar en ouder in Zeeland dan gemiddeld in 

Nederland. In 2013 is dat opgeschoven naar 11 jaar en ouder. Zowel in Nederland als in Zeeland 

loopt het aantal geboorten zichtbaar terug van respectievelijk 1,3% en 1,2% in 2001 naar 1,05% en 

0,95% in 2013 als percentage van de totale bevolking. In absolute aantallen betekent dit dat er in 

2001 in Nederland 207.097 kinderen geboren werden en in 2013 175.587. In Zeeland werden in 2001 

4.540 kinderen geboren. In 2013 waren dit er 3.637. 

Het verloop tussen beide piramides maakt het proces van vergrijzing en ontgroening duidelijk 

zichtbaar.  

Grafiek 5  Bevolkingsopbouw in de Zeeuwse 

krimpregio's t.o.v. Zeeland in percentages van de totale bevolking.  

Bron: CBS Statline, Bevolking naar geslacht, leeftijd en regio per 1 januari, Regionale prognose 

bevolkingsopbouw 2011-2040 
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Grafiek 5 toont het verloop van de bevolkingssamenstelling tussen 2004
29

 en 2013 voor de vier 

Zeeuws krimpgebieden ten opzichte van Zeeland als geheel. In Sluis wonen 

relatief gezien de meeste ouderen in vergelijking met Zeeland. Opvallend is dat in Hulst de 

leeftijdsgroepen van 30 tot 55 jaar relatief groter is dan in de rest van Zeeland, terwijl ook daar de 

jongeren zichtbaar wegtrekken. Er komen dus relatief meer mensen (terug) naar Hulst. Uit de 

interviews kwam naar voren dat dit vooral te maken heeft (gehad) met de nieuwbouw van woningen 

in Hulst op enig moment. De laatste jaren heeft vervolgens de nieuwbouw in Terneuzen (Othene) 

een aantrekkende werking vanuit de buurgemeenten naar Terneuzen gehad, waardoor het beeld op 

dit punt ietwat wijzigt. 

Ook Sluis vertoont een vergelijkbaar beeld op dat punt, maar de verschillen met Zeeland, Terneuzen 

en Schouwen-Duiveland zijn iets minder groot. 

 

Grafiek 6 (Prognose) van de bevolkingsontwikkeling in Nederland en Zeeland in procenten van de totale 

bevolking.  

Bron: CBS Statline, Bevolking naar geslacht, leeftijd en regio per 1 januari, Regionale prognose 

bevolkingsopbouw 2011-2040 
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  Voor deze vergelijking is het jaar 2004 als basisjaar genomen omdat de huidige gemeente Sluis daarvoor 

nog uit drie aparte gemeenten bestond. 
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De Provincie heeft in de Provinciale bevolkings- en huishoudensprognose 2012 het binnenlands 

migratiesaldo – het komen en gaan van mensen naar en uit Zeeland –  tussen 2000 en 2010 nader 

geanalyseerd.  

 
Grafiek 7 Binnenlands migratiesaldo per leeftijdsgroep provincie Zeeland 2000-2010  

Bron: CBS/Provinciale bevolkings- en huishoudensprognose 2012 

 

Uit deze analyse (grafiek 7) komt naar voren dat het binnenlands migratiesaldo (vertrek vanwege 

studie) van de groep 15-24 jarigen min of meer stabiel is. In 2003 was het saldo negatiever vanwege 

de sluiting van een AZC. In 2004 en 2005 zorgde de komst van de Roosevelt Academy voor een 

toestroom van 15-24 jarigen. 

Het binnenlands migratiesaldo van de overige leeftijden was tot 2005 ongeveer 1300 positief. Dit 

betekent dat er in de leeftijd van jonge gezinnen, zgn. ‘empty nesters’ en actieve ouderen ongeveer 

1300 meer naar Zeeland kwamen dan er vertrokken. Sinds 2005 is dit aantal echter gestaag aan het 

dalen. Deze ontwikkeling komt overeen met de urbanisatietrends die ook elders in Nederland 

zichtbaar zijn: de grote steden zijn steeds meer in trek bij hoogopgeleiden, jonge gezinnen, 

kenniswerkers en alleenstaanden. 
30

 

 

Het CBS heeft in 2012 de prognose 2012-2060 gemaakt. Grafiek 8 toont dat de verwachting is dat 

ook in 2040 in Zeeland minder kinderen geboren worden dan gemiddeld in Nederland. De uitstroom 

van bewoners van 18 jaar blijft bestaan, maar het aantal mensen in Zeeland in de leeftijdsgroepen 

van 20 tot 40 jaar neemt relatief gezien toe. Het aantal inwoners van 60 jaar en ouder is in Zeeland 

neemt toe en blijft hoger dan gemiddeld. Kortom, bij ongewijzigd beleid en gegeven de aannames 

van de meest recente bevolkingsprognose, verwacht het CBS dat de ontgroening en vergrijzing in 

Zeeland ten opzichte van Nederland blijft bestaan. Het CBS heeft bij het maken van de prognoses 

vanaf 2010 rekening gehouden met het feit dat er sprake is van een snellere vergrijzing en hogere 

levensverwachting dan eerder werd aangenomen.
31

 

                                                           
30

  Provinciale bevolkings- en huishoudensprognose 2012, pagina 9, 10.  
31

  C. van Duin en J. Garssen (2011), 'Bevolkingsprognoses 2010-2060: sterkere vergrijzing, langere levensduur' 

in: Bevolkingstrends 59 (1), pagina 16-17. 
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Grafiek 8 Prognose van de bevolkingsontwikkeling in de Zeeuwse krimpgemeenten 

Bron: CBS Statline, Bevolking naar geslacht, leeftijd en regio per 1 januari, Regionale prognose 

bevolkingsopbouw 2011-2040 

 

In grafiek 7 is de prognose van het CBS voor 2040 voor de vier Zeeuwse krimpgebieden weergegeven. 

In het totale beeld is de verwachte afname van de bevolking ten opzichte van 2013 goed te zien. Het 

aantal ouderen ten opzichte van de totale bevolking in de gemeenten stijgt fors. Dit is goed zichtbaar 

in de leeftijdsgroepen vanaf 70 jaar. Dit komt overeen met de bevindingen van het CBS dat er sprake 

is van een sterkere vergrijzing en een langere levensduur.  

Het CBS verwacht dat met name in Sluis, Hulst en op Schouwen-Duiveland in 2040 gemiddeld minder 

kinderen en jongeren zullen wonen dan gemiddeld in Zeeland.  

Sluis vertoont een opvallende uitzondering in de leeftijdsgroepen 20 tot 35 jaar. Het aantal inwoners 

van de gemeente ligt daar relatief gezien boven het Zeeuwse gemiddelde in tegenstelling tot de 

verwachte situatie bij de andere drie gemeenten. 

2.3 Relevantie voor beleid 
Bij het opstellen van beleid is de Provincie afhankelijk van de meest recente bevolkingsprognoses en 

cijfers van de bevolkingsontwikkeling. Voor het opstellen van bevolkingsprognoses dienen de makers 

te beschikken over een betrouwbaar (toekomst)beeld van de factoren die de demografische 

ontwikkelingen in een regio beïnvloeden en de mate van impact die deze factoren hebben. De 
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uitkomsten van prognoses worden bepaald door de parameters die voor de prognoses gebruikt 

worden en de waarde of het effect dat aan de parameters wordt toegerekend. Ieder prognosemodel 

maakt gebruik van verschillende parameters en aannames. Op basis van demografische 

ontwikkelingen in de tijd worden parameters en aannames bijgesteld. 

 

Wanneer verschillende bevolkingsprognoses uit verschillende jaren naast elkaar gezet worden, wordt 

inzichtelijk dat verschillende prognoses in verschillende jaren beduidend andere uitkomsten hebben. 

In de grafiek hieronder zijn een aantal prognoses, van de Provincie zelf (IBP/Primos) en van het CBS 

(PEARL), uit verschillende jaren naast elkaar gezet. In 2004 verwachte de Provincie een 

bevolkingsdaling naar 385.000 in 2030. In 2009 werd die prognose bijgesteld naar 375.000 inwoners, 

terwijl het CBS in dat prognosejaar 377.00 inwoners raamde. 

 

 
Grafiek 9 Ontwikkeling bevolkingsprognoses Zeeland 

  Bron: CBS/PBL, provincie Zeeland 

2.3.1 Prognoses in de context van de actualiteit 

De demografische ontwikkelingen in een regio zijn afhankelijk van vele verschillende actuele 

factoren; factoren waar de Provincie weinig tot geen invloed op kan uitoefenen en factoren die door 

een actief provinciaal en lokaal beleid beïnvloed worden. 
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Daardoor zullen de uitkomsten van prognoses door de jaren heen verschillen. Enerzijds omdat 

overheden op basis van prognoses hun beleid bijstellen. Anderzijds omdat niet te beïnvloeden (en 

soms ook niet te voorspellen) factoren een rol spelen.  

Een voorbeeld daarvan is de recente ontwikkeling van de toename van het aantal Vlamingen dat zich 

in Zeeuws-Vlaanderen vestigt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de huizenprijzen in Vlaanderen 

hoger liggen dan in Zeeuws-Vlaanderen. Voor beleidsmakers en de opstellers van prognoses is het 

van belang om te weten of deze trend zal doorzetten. Het antwoord daarop is moeilijk te voorspellen 

omdat dit vooral bepaald wordt door de ontwikkelingen op de Vlaamse huizenmarkt, maar 

vanzelfsprekend ook door de ontwikkelingen op de Nederlandse huizenmarkt, die op zijn beurt weer 

beïnvloed wordt door vele andere factoren. Bijvoorbeeld door de discussie over de 

hypotheekrenteaftrek en wijzigingen in hypotheekmogelijkheden als gevolg van de nieuwe 

verscherpte normen in het Besluit gedragstoezicht financiële onderneming (Bgfo) waar de Autoriteit 

Financiële Markten (AFM) toezicht op houdt. 

Rijksbeleid kan een belangrijke factor vormen voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid en indirect 

daarmee ook bevolkingsaantallen. Het vestigen of vertrekken van rijksdiensten uit de Provincie is hier 

een voorbeeld van. Maar ook indirect hebben veranderingen in rijksbeleid hun invloed op 

bevolkingsaantallen, bijvoorbeeld op het terrein van immigratie- en asielbeleid (vestigen of sluiten 

van een AZC in een regio, verhogen of verlagen van het asielzoekersquotum, versoepelen of 

aanscherpen van de immigratieregels). De ontwikkelingen in de ouderenzorg, het afbouwen van 

intramurale zorg en ontwikkelingen in de Wmo zullen grote gevolgen voor leefbaarheid en 

werkgelegenheid in de zorg hebben. De aanhoudende economische crisis is een volgende factor die 

de bevolkingsaantallen kan beïnvloeden. Zo werd recent bekend dat het aantal geboortes afneemt, 

vermoedelijk als gevolg van de crisis. Het verdwijnen van werkgelegenheid als gevolg van de crisis 

kan bovendien leiden tot sterkere ontgroening door het vertrek van jongeren en gezinnen die 

verhuizen op zoek naar werkgelegenheid. 

 

Kortom, bij het beoordelen en interpreteren van de cijfers van de bevolkingsontwikkeling en 

bevolkingsprognoses is het van groot belang om de context van de cijfers – de maatschappelijke en 

economische ontwikkelingen in een regio – mee te wegen. De actualiteit bepaalt uiteindelijk het 

resultaat. 
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3 Vormgeving van het Zeeuwse krimpbeleid 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de doelen van het provinciale krimpbeleid, de concretisering ervan in 

plannen en acties en de financiële onderbouwing van het beleid. 

3.1  Doelen 
De doelen van het krimpbeleid zijn in verschillende documenten neergelegd. De Rekenkamer heeft 

zich in dit onderzoek beperkt tot het analyseren van de volgende specifiek op krimp gerichte 

publicaties:  

• Onverkende Paden 

• Op Pad! 

• Het Routepad 

• Programmabegrotingen 

 

De doelen van het krimpbeleid zijn als volgt samen te vatten: 

Met Onverkende Paden en Op Pad streeft de Provincie naar een verandering in het denken: van kwantiteit naar 

kwaliteit 

Met het Routepad streeft GS naar verankering, samenhang, bewustwording en innovatie.  

In de programmabegroting staat geformuleerd dat de Provincie streeft naar "naar een duurzame oplossing voor 

de bevolkingsdaling" en "het stimuleren van de sociaal-culturele dynamiek".  

 

Onverkende Paden & Op Pad 

Het doel van Op Pad is allereerst om bestaande beleidsuitgangspunten – gebaseerd op het zgn. 

groeidenken - opnieuw te formuleren in het licht van de veranderende demografische situatie.  

Een tweede doel van Op Pad is om betrokken partijen in Zeeland bewust te maken van de 

krimpopgave en hen te bewegen om te participeren bij de uitvoering van de Zeeuwse krimpagenda 

('Het Routepad'). 

De Provincie beoogt met 'Onverkende paden' en 'Op pad!' om in Zeeland een omslag in het denken 

te bewerkstellingen: van kwantiteit naar kwaliteit. 

 

Het Routepad 

Met de uitvoering van 'Het Routepad' heeft de Provincie de volgende doelen voor ogen: 

• Verankering van de 'nieuwe' uitgangspunten (d.i. uit 'Op Pad!') in provinciaal beleid en 

bevorderen van meer samenhang tussen de verschillende beleidsvelden. 

• Vasthouden en versterken van een brede bewustwording onder de samenleving en 

stimulering van onze partners om daar gezamenlijk in op te treden. 

• Experimenteren met innovatieve oplossingen voor de demografische veranderingen in 

Zeeuws-Vlaanderen. 

• Uitvoeren van landelijke en interprovinciale acties om de effecten van 

bevolkingsontwikkeling om te zetten in nieuwe kansen. 

 

Programmabegroting 2012 

In de programmabegroting 2012 is het thema krimp ondergebracht in het programma Bestuur en het 

programma Ruimtelijke omgeving. 

Als doelen zijn benoemd "een duurzame oplossing bevolkingsdaling" en "het stimuleren van sociaal-

culturele dynamiek".  

Er wordt een relatie gelegd tussen demografische ontwikkelingen en ruimtelijke ordening, met name 

woningbouw. 

Als indicatoren (2012) om het resultaat van de uitvoering van beleid te beoordelen zijn benoemd: 

1. Het uitvoeren van het plan van aanpak 'Het Routepad' en daar nieuwe acties/initiatieven 

(experimenten) aan toevoegen. 
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2. Oprichting van het Zeeuws kennisnetwerk bevolkingsontwikkeling (ZKBO) en gezamenlijke 

ontwikkeling en uitvoering van een regionale kennisagenda. 

3.2  Van doel naar actie 
De hierboven beschreven doelen van het krimpbeleid zijn in 'Het Routepad' vertaald naar concrete 

acties. Daarnaast zijn acties geformuleerd in het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling 'Krimpen 

met Kwaliteit'. Het meest recent is het convenant met het ministerie van BZK 'Koersvast voor 

Zeeland'. Daarnaast zijn er verschillende acties uit sectorale beleidstrajecten die al eerder waren 

opgestart en die een relatie hebben met krimp. Dit is met name het geval bij het thema 

voorzieningen waar de projecten uit het Beleidskader Sociale Zorg en de demonstratieprojecten 

Nieuwe Verbindingen aansluiten bij het thema krimp.  

De Rekenkamer heeft al deze acties gebundeld en op thema gerubriceerd in een integraal overzicht 

(bijlage 2).  

 

De Rekenkamer heeft de vertaling van de doelen onderzocht op de volgende punten: 

1. Hebben de acties een duidelijke relatie met de doelen uit 'Het Routepad' en de 

programmabegrotingen? 

2. Zijn de acties smart, consistent en interactief geformuleerd? 

3.2.1 Relatie tussen doel en actie 

In de programmabegroting worden als doelen benoemd "een duurzame oplossing voor 

bevolkingsdaling" en "het stimuleren van sociaal-culturele dynamiek". Om te beoordelen of deze 

doelen behaald zijn, zijn als indicatoren benoemd  

• Het uitvoeren van het plan van aanpak 'Het Routepad', nieuwe acties/initiatieven daaraan 

toevoegen. 

• Oprichting van het Zeeuws kennisnetwerk bevolkingsontwikkeling (ZKBO). 

• Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van een regionale kennisagenda. 

Het plan van aanpak 'Het Routepad' wordt uitgevoerd en er zijn/worden nieuwe initiatieven aan 

toegevoegd, zoals het Convenant bevolkingsontwikkeling. 

Het Kennisnetwerk Bevolkingsontwikkeling is opgericht (www.zkbo.nl).  

De regionale kennisagenda is in 2012 tot stand gekomen (ZKBO/Scoop). 

 

De doelen in 'Het Routepad' zijn in algemene termen geformuleerd:  

• Verankering van uitgangspunten  

• Het aanbrengen van samenhang 

• Een brede bewustwording 

• Innovatie 

 

Uit de interviews komt naar voren dat de bewustwording in de samenleving – bij overheden, 

bedrijven, maatschappelijke instellingen, et cetera – dat krimp een niet te negeren factor is, is 

toegenomen. De gemeenten in Zeeuws Vlaanderen laten zich positief uit over de bijdrage van de 

provincie Zeeland daarin. Door middel van kennisoverdracht en onderzoek speelt de provincie 

Zeeland hierin een belangrijke rol. Er is een duidelijke bereidheid onder partijen om gezamenlijk op 

te treden, maar dat heeft volgens betrokkenen nog niet tot een sterke en structurele verankering in 

beleid geleid. 

 

Er zijn verschillende experimenten opgestart om te komen tot (innovatieve) oplossingen voor de 

demografische veranderingen in Zeeuws-Vlaanderen: bijvoorbeeld KLUS Zeeuws-Vlaanderen, 

marktonderzoek samenvoegen woningen Zeeuws-Vlaanderen, Grensoverschrijdend wonen, 
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herplanning scholenaanbod Zeeland, Masterplan voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen, Toolkit nieuwe 

open ruimte Terneuzen
32

 en Aantrekkelijk Oostburg. 

Het merendeel van de acties beoogt een bijdrage te leveren aan het begeleiden van aan krimp 

gerelateerde knelpunten en legt een relatie met de geformuleerde beleidsdoelen uit ‘Onverkende 

Paden’, ‘Op pad!’, ‘Het Routepad’ of de programmabegroting. De acties zijn gegroepeerd per thema. 

 Thema Aantal 

acties 

Relatie met 

beleidsdoelen 

  ja nee 

algemeen 8 8  

arbeidsmarkt 5 5  

economie  2 2  

financiën 2 2  

grensoverschrijdende samenwerking 2 2  

mobiliteit 15 4 11 

onderwijs 9 9  

ruimte  10 8 2 

scheppen van goede 

basisvoorwaarden 

2 2  

voorzieningen( incl. zorg en welzijn) 17 6 11 

wonen 12 12  

totaal 84 60 24 

3.2.2 smart, consistent en interactief formuleren 

De Rekenkamer heeft gekeken of de acties SMART geformuleerd zijn en of ze consistent (C) zijn.  

Met name is gelet op de vraag of acties specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn.  

 

Specifiek, Meetbaar 

De wijze waarop acties zijn benoemd varieert van (zeer) specifiek tot globaal. De resultaten van de 

acties zijn meetbaar in die zin dat er veelal een concreet product (rapport, monitor, plan van aanpak, 

website, etc.) geleverd wordt. Kijkend naar de activiteiten die in de periode 2010-2012 uitgevoerd 

zijn (zie overzicht bijlage 2), zien we dat het zwaartepunt nog ligt bij de planvorming. De fase van 

informatieverzameling, analyse en kennisoverdracht is succesvol gepasseerd.  

Thema Specifiek Meetbaar 

 Ja nee ja nee 

algemeen 5 3 6 2 

arbeidsmarkt 4 1 5  

economie  1 1 2  

financiën 2  2  

grensoverschrijdende samenwerking 2  2  

mobiliteit 13 2 13 2 

onderwijs 6 3 7 2 

ruimte  6 4 8 2 

scheppen van goede basisvoorwaarden 1 1 2  

voorzieningen( incl. zorg en welzijn) 8 9 9 8 

wonen 9 3 10 2 

totaal 57 27 66 18 

 

                                                           
32

  Ministerie van BZK (2012). Interbestuurlijk experimentenprogramma bevolkingsdaling. 24 vernieuwende 

ideeën voor de aanpak van bevolkingsdaling. 
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Tijd 

Aan het uitvoeren van de acties is een periode gekoppeld, hetzij een jaartal hetzij de looptijd van het 

convenant 'Koersvast voor Zeeland' c.q. 'Het Routepad'. Wat ontbreekt is een concrete deadline 

wanneer een actie afgerond moet zijn. Hierdoor is het onduidelijk of de uitvoering van het convenant 

en 'Het Routepad' daadwerkelijk op schema ligt. Daarbij is het veelal onduidelijk of de uitvoering van 

een actiepunt een uitgangspunt of randvoorwaarde biedt voor het uitvoeren van een volgend 

actiepunt. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Zeeuws-Vlaanderen (MKBA) dient 

bijvoorbeeld als input voor het kunnen oppakken van andere actiepunten. 

Thema Tijdgebonden 

 ja Nee 

algemeen 2 6 

arbeidsmarkt 2 3 

economie   2 

financiën 2  

grensoverschrijdende samenwerking  2 

mobiliteit 7 8 

onderwijs 5 4 

ruimte  3 7 

scheppen van goede basisvoorwaarden  2 

Voorzieningen (incl. zorg en welzijn) 10 7 

wonen 5 7 

totaal 36 48 

 

Afgestemd 

Op de vraag of de acties voldoende interactief en in afstemming met de betrokkenen plaatsvinden 

kan worden vastgesteld, dat de relevante actoren bij de acties betrokken worden. Uit de interviews 

met de gemeenten werd duidelijk dat met name de acties op het terrein van faciliteren met kennis, 

het agenderen van specifieke zaken richting het Rijk als bijzonder positief ervaren worden. 

Tegelijkertijd geven zij echter aan dat wanneer het gaat om de sanering van de particuliere 

woningvoorraad, de Provincie (meer) financiële middelen beschikbaar zou moeten stellen, omdat dit 

de draagkracht van de individuele gemeenten te boven gaat.  

 

Consistent 

De Rekenkamer heeft ook gekeken naar de consistentie van de acties. De acties werken elkaar 

onderling niet tegen. De onderlinge samenhang tussen de thema's wordt veelal niet geëxpliciteerd, 

waardoor het niet mogelijk is een uitspraak te doen of bepaalde acties elkaar (zouden kunnen) 

versterken. 

 

Samengevat 

De vertaling van doel naar actie heeft plaatsgevonden in 84 acties verdeeld over 11 thema's.  

• 70% van de acties een duidelijke relatie heeft met de beleidsdoelen uit de 

programmabegroting en 'Het Routepad'. 

• 70% van de acties is specifiek geformuleerd.  

• 80% van de acties is meetbaar geformuleerd.  

• 43% van de acties is tijdgeboden geformuleerd.  
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3.3 Krimpbeleid in Zeeland: financieel 
3.3.1 Middelen 

Met het aanmerken van de Provincies Groningen, Limburg en Zeeland als topkrimpregio's stelde de 

toenmalige minister van WWI een bedrag van 31 miljoen euro beschikbaar voor het bestrijden van 

krimp. Anderhalf miljoen euro was bestemd voor Zeeland.  

Het geld was bedoeld voor de aanpak van de gevolgen van huishoudensdaling voor de woningmarkt. 

In de gemeente Sluis was op korte termijn sprake van huishoudendaling, zodat de aan Zeeland 

toebedeelde rijksbijdrage (1,5 miljoen euro) beschikbaar werd gesteld aan een project in de 

gemeente Sluis. Er werd een convenant gesloten tussen de betrokken partijen (ministerie van WWI, 

gemeente Sluis, provincie Zeeland en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen). In dit convenant werd 

bepaald hoe het totale budget werd gebruikt om de gevolgen van de huishoudendaling op te kunnen 

vangen en een kwalitatieve impuls aan de woningmarkt te kunnen geven. De Provincie droeg 1,5 

miljoen euro uit de begrotingspost Ruimtelijke Ordening bij aan dit project.
33

  

Het was de bedoeling dat uit dit project lering kon worden getrokken voor gebieden elders in 

Nederland waar ook huishoudendaling zou gaan plaatsvinden. De gemeente Sluis gaf in de interviews 

aan dat de Provincie in het interbestuurlijk overleg zich sterk heeft gemaakt om het 

transformatieplan Oostburg te ondersteunen. Het project werd uitgevoerd in de kern Oostburg 

onder de naam 'Aantrekkelijk Oostburg', omdat dit een belangrijke kern is voor de gemeente en de 

problematiek zich hier sterk manifesteerde. Bewoners en woningeigenaren werden actief betrokken 

bij de aanpak voor Oostburg. Het doel van het project was om de kwaliteit van de woningmarkt in de 

gemeente Sluis te verbeteren en de vastgoedwaarde te behouden. 

3.3.2 Uitgaven 

Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak tot 2012 werden door het toenmalige college van GS de 

gevraagde middelen als prioriteit in de voorjaarsconferentie meegenomen. Ze werden bij de 

afweging betrokken omdat niet alle acties gefinancierd konden worden uit bestaande 

beleidsbudgetten. Uiteindelijk zijn de volgende specifiek krimpgebonden uitgaven gevonden. 

 

 Periode Eenmalig Meerjarig 

1. Aantrekkelijk Oostburg 2009 1,5 mln  

2. Particuliere woningverbetering 2010 3 mln  

3. Convenant Koersvast voor Zeeland 2012-2014 1,9 mln  

4. Uitvoering 'Het Routepad' 2010-2012  0,3 mln 

5. Herstructureringsfonds IOP 2012-2018  3,5 mln 

 

Ad 1) Er is in 2009 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Rijk (Van der Laan-gelden) voor het 

experiment Aantrekkelijk Oostburg. De Provincie heeft hier 1,5 miljoen bijgelegd uit de 

begrotingspost ruimtelijke ordening, evenals de gemeente Sluis. 

 

Ad 2) PS hebben in 2010 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor goedkope leningen aan 

particulieren die hun woning willen verbeteren
34

.  

 

Ad 3) Voor 2012 hebben GS 1,9 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak van krimp. Een substantieel 

deel daarvan zou worden ingezet om de gevolgen van de demografische veranderingen op de 

woningmarkt aan te pakken. Voor de besteding van deze gelden zou gezocht worden naar 

activiteiten met een zo hoog mogelijke bijdrage aan de oplossing van de krimpproblematiek. Uit de 

interviews kwam naar voren dat 1,6 miljoen van deze gelden in de zgn. boeggolf terecht zijn 
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  Ook de gemeente Sluis droeg 1,5 miljoen euro bij cf afspraak bij de bestuurdersconferentie 'Krimp in 

Beweging (zie pagina 8 §1.2.1). 
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  http://nieuws.zeeland.nl/provinciewerk/2013/130206/woning 
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gekomen en dus niet aan krimp besteed zijn c.q. besteed kunnen worden, omdat er geen concrete 

plannen onder deze gelden lagen.
35

 

 

Ad 4) Voor de uitvoering van 'Het Routepad' tot 2012 hebben GS in het statenvoorstel voorgesteld 

om hiervoor middelen vrij te maken door ze "als prioriteit in de voorjaarsconferentie mee te nemen 

en bij de afweging te betrekken omdat niet alle acties gefinancierd kunnen worden uit bestaande 

beleidsbudgetten. Voor continuering na 2012 (tot 2014) zal de financiering van acties aan het 

nieuwe college van GS worden voorgelegd". PS nemen het voorstel zonder discussie, met algemene 

stemmen aan en "nemen met instemming kennis van het plan van aanpak voor de gevolgen van de 

demografische veranderingen in Zeeland en steunen het college van GS in het nastreven van de 

geformuleerde doelen en uitvoering van de daaraan verbonden acties.
 36

 

 

Ad 5) Eind 2013 wordt 3,5 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld t.b.v. het instellen van een 

herstructureringsfonds zodat de overtollige particuliere woningvoorraad kan worden gereduceerd. 

De voorwaarden hiervoor zijn op het moment van schrijven van dit rapport nog niet bekend. 

3.3.3 'Krimpgelden' 

In januari 2013 heeft het College naar aanleiding van een toezegging van de gedeputeerde in de 

PS-vergadering van 21 december 2012 de Staten geïnformeerd over de zgn. 'krimpgelden' in het 

Provinciefonds.  

Het Rijk veronderstelt via de normeringssystematiek dat Zeeland 8,7 miljoen euro in 2012 (oplopend 

naar 9,2 miljoen euro in 2017) besteedt aan de ontwikkeltaken op Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV). Berekend is dat 75% daarvan ten goede zou moeten 

komen het thema krimp.  

De raming van de Provincie voor ontwikkeling ruimtelijke ordening bedraagt in 2012 12 miljoen euro 

(dalend naar 6,4 miljoen euro in 2016; excl. apparaatskosten). Wanneer we kijken naar de grootste 

kostenposten op dit ontwikkelgebied in 2012 zijn dat de Marinierskazerne (1 miljoen), Prio 

omgevingsplan 20120-2018 (5,4 miljoen), Waterpoort naar Waterdunen (1,5 miljoen), onttrekking 

ruimtelijke ordening algemene reserve 2,8 miljoen.  

Hiervan heeft alleen het Integraal Omgevingsplan (5,4 miljoen) gedeeltelijk een relatie met het 

thema krimp (Provinciale Impuls Wonen; PIW 2013). De eerdergenoemde 3,5 miljoen euro voor 

herstructurering van de particuliere woningvoorraad en nieuwbouwprojecten wordt uit deze 

prioriteit gefinancierd. 

 

Naast de hierboven opgesomde bestedingsdoelen en het ontwikkelterrein VHROSV worden er op 

specifieke beleidsterreinen relaties gelegd met het bestrijden van de krimpproblematiek: onderwijs 
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  GS hebben geconstateerd dat ieder jaar een spreekwoordelijke 'boeggolf' van ruim 40 miljoen euro wordt 

overgeheveld naar volgende jaren omdat plannen niet tot uitvoering komen. Deze middelen zijn 

onlosmakelijk verbonden met de ambities die GS hebben. Door in- en externe oorzaken is het niet mogelijk 

alle ambities binnen het gedachte tijdpad te realiseren. Een deel van de budgetten is ter versterking van de 

financiële reserve van de Provincie opgenomen in de zgn. boeggolf. Middelen kunnen op basis van 

voorstellen wel weer teruggehaald worden. Concreet betekent dit dat GS de tot en met 2012 via de 

algemene reserve overgeboekte kredieten naar volgende jaren binnen de algemene reserve houdt. De 

ambities van de Provincie moeten in eerste instantie gedekt worden binnen de budgetten 2013 tot en met 

2015. Indien blijkt dat de budgetten ontoereikend zijn, dan kan zo nodig via de prioriteitstelling de 

algemene reserve aangesproken worden. Hierbij wordt aangetekend dat in het bedrag van 42 miljoen euro 

ook gelden betreffen die de Provincie via decentralisatie-uitkeringen in het provinciefonds heeft ontvangen 

voor bepaalde beleidsdoelen zoals voor restauratie rijksmonumenten, herstructurering bedrijventerreinen 

en bodemsanering. Verder zijn er ten aanzien van verschillende budgetten al verplichtingen aangegaan.  

Bron: najaarsnota behorend bij programmabegroting 2013 (FEZ 068). 
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  Plan van aanpak voor de gevolgen van de demografische veranderingen in Zeeland (juni 2010; SBO 166AA). 

Besluitenlijst PS vergadering 9 juli 2010. 
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(De OnderwijsAgenda), economie (Economische Agenda), arbeidsmarkt, mobiliteit (Provinciaal 

Verkeer- en Vervoersplan, Nieuwe Lijnen OV), leefbaarheid (nota Vitaal Zeeland; in ontwikkeling). 

Indirect worden budgetten van die beleidsterreinen ook besteed aan krimp, maar het is op basis van 

de beschikbare stukken niet mogelijk om specifieke bedragen hieraan te koppelen. 
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4 Werk in uitvoering: resultaten en effecten 
 

In dit hoofdstuk worden afgeronde en lopende projecten en acties beschreven. Hoe is de uitvoering 

opgepakt, wie zijn erbij betrokken en tot welke resultaten en effecten hebben projecten geleid. 

4.1 Krimpexperimenten 
Er worden vele acties uitgevoerd om negatieve effecten van krimp in Zeeland te beperken of te 

voorkomen. In deze paragraaf worden enkele specifieke projecten – de zgn. krimpexperimenten – 

beschreven.
37

  

4.1.1 KLUS: KrottenLijst UitvoeringsStrategie 

Omschrijving: Ontwikkelen en toepassen van een gezamenlijke effectieve 

handhavingspraktijk voor particuliere woningverbetering. 

 

Doelstellingen: Ontwikkelen van een handhavingsaanpak in combinatie met maatwerk om 

eigenaren te stimuleren hun verpauperde panden aan te pakken. 

 Particuliere woningvoorraad: opknappen, verbeteren, kwaliteiten toevoegen 

en nieuwe vraag creëren als middel. 

 Leefbaarheid verbeteren. 

 

Interventies: Ontwikkelen en toepassen van een gezamenlijke effectieve 

handhavingspraktijk voor particuliere woningverbetering. 

 

Focus: Wonen, bewonersparticipatie, nieuwe werkwijze. 

 

Betrokken partijen: Gemeenten Hulst, Sluis, Terneuzen, provincie Zeeland, Platform31, Scoop, 

Steeds
38

, particuliere eigenaren. 

 

Rol/belang Provincie: Financier, inhoudelijke begeleiding, behoefte aan de ontwikkeling van een 

goed toepasbare aanpak. 

 

Looptijd Augustus 2010 - najaar 2012. 

 

Resultaten/effecten: Er is een gezamenlijke regionale handhavingsaanpak opgesteld, inclusief 

inventarisatie en top 10 per gemeente van verpauperde woningen. 

 Meerwaarde van de gezamenlijke aanpak: de ervaring van Hulst met 

handhaven heeft 'koudwatervrees' bij andere gemeenten weggenomen. De 

uitwisseling en het delen van kennis en ervaring stimuleerde en 

enthousiasmeerde. 

 Scholing en training georganiseerd voor de ambtenaren die de aanschrijving en 

handhaving uitvoeren. 

Ongeveer dertig eigenaren zijn aangeschreven. 

De wethouder van de gemeente Hulst heeft in het interview aangegeven dat er 

in Hulst inmiddels enkele woningen opgeknapt zijn/worden. 

 

Effect op krimp: Het experiment draagt bij aan het 'begeleiden van krimp'
39

. Niet alleen omdat 

verpauperde panden worden aangepakt, maar ook omdat de urgentie 
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  Platform31 (2013), Evaluatie krimpexperimenten 
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  Bureau STEEDS geeft trainingen en workshops aan ambtenaren die met de nieuwe werkwijze moeten 

werken. 
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regionaal wordt onderkend en samenwerking tussen gemeenten op dit 

onderwerp inmiddels als vanzelfsprekend wordt gezien. 

4.1.2 Samenvoegen woningen Zeeuws-Vlaanderen 

Omschrijving: 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. 

 

Doelstellingen: Antwoord op de vraag in hoeverre het samenvoegen van woningen een 

effectieve strategie is. 

 Voorkomen van waardevermindering in particulier vastgoed en 

kwaliteitsverbetering in de particuliere woningvoorraad. 

 

Interventies: 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. 

 

Focus: Wonen. 

 

Betrokken partijen: Gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis, provincie Zeeland, Platform 31 

 

Rol/belang Provincie: Financier. 

 

Looptijd: Voorjaar 2010 – begin 2012. 

 

Resultaten/effecten Onderzoek is uitgevoerd. Het samenvoegen van woning bleek niet erg kansrijk. 

Door middel van informatievoorziening (gemeentelijke website) over het 

samenvoegen van woningen worden particulieren die hierover denken op weg 

geholpen. Resultaat van het onderzoek heeft gemeenten doen besluiten niet 

tot actieve uitvoering over te gaan.  

 Hulst en Terneuzen 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 van 

verpaupering (Hulst). 

 Gemeenten en betrokken partijen hebben goed zicht op de problematiek en 

eventuele knelpunten die zich kunnen voordoen. 

 Een beperkt aantal woningen is/wordt samengevoegd (aantal onbekend; dit 

wordt niet gemonitord). 

 De kennisvraag is 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. 

 

Effect op krimp: Het stimuleren van het samenvoegen van woningen kan een oplossing zijn 

voor het bestrijden van de effecten van krimp en een bijdrage leveren aan het 

tegengaan van leegstand en verpaupering als gevolg van die leegstand. 

Financieel gezien is het echter een lastige opgave om in de praktijk te 

realiseren.  
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  F. van Dam (2010), 'Ruimtelijke gevolgen van demografische krimp' in: F. Verwest en F. van Dam (red.), Van 

bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in Nederland, pagina 53-62. 
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4.1.3 Grensoverschrijdend wonen Zeeuws-Vlaanderen 

Omschrijving: Onderzoek naar de potentie van de Zeeuws-Vlaamse woningvoorraad voor 

Vlamingen, en uitvoering geven aan het vervolg. 

 

Doelstellingen: Verkennen van de mogelijkheden om de lokale woningmarkt te 

internationaliseren: inzicht in de aanpassingen van woningen en in de 

toewijzingsprocedures.  

Voorkomen van leegstand en verbeteren van de leefbaarheid. 

 

Interventies: Onderzoek naar de potentie van de Zeeuws-Vlaamse woningvoorraad voor 

Vlamingen en uitvoering geven aan het vervolg. 

 

Focus: Wonen. 

 

Betrokken partijen: Woningcorporaties Wonen West-Brabant, R&B Wonen, Clavis, Woonstichting 

Hulst, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, provincie Zeeland, Platform 31, Aedes, 

Eurys Consult, Stichting Zeeuws & Vlaanderen, Taskforce uw nieuwe 

toekomst
40

. 

 

Rol/belang Provincie: Financier, belang in het tegengaan van verloedering en leegloop van kernen. 

 

Looptijd: 2008 – maart 2012 

 

Resultaten/effecten Onderzoek is afgerond. Er is potentie voor grensoverschrijdend wonen met 

name in de koopsector. Er blijken geen onoverbrugbare obstakels te zijn. De 

bewustwording over de kansen van het aantrekken van Vlaamse inwoners is 

vergroot. 

 Corporaties hebben goed inzicht gekregen in een potentiële klantenstroom. 

 In 2012 verhuisden ruim 700 Vlamingen naar Hulst, Terneuzen of Sluis. In 2011 

waren dit er nog ongeveer 450. 

 In navolging van Zeeuws-Vlaanderen heeft de gemeente Reimerswaal 

Vlamingen als doelgroep benoemd in haar recente woonvisie. 

 De taskforce 'Uw nieuwe toekomst' geeft via zes projecten verder uitvoering 

aan de uitkomsten van het experiment. 

 Er is meer en uitgebreider contact tussen de betrokken partijen in Vlaanderen 

en Zeeuws-Vlaanderen. 

 Er is veel media-aandacht gegenereerd. 

 

Effect op krimp: Er heeft een aanzienlijk grotere toestroom van Vlamingen, die zich in de regio 

vestigen, plaatsgevonden dan partijen op voorhand verwacht hadden. 

Zeeuws-Vlaanderen blijkt aantrekkelijk te zijn voor Vlamingen om zich er te 

vestigen. 

4.1.4 Nieuwe open ruimten Sas van Gent 

Omschrijving: Verbeteren openbare ruimte: aan de hand van een inspiratieboek geven 

gemeente, corporatie en bewoners een nieuwe invulling aan open plekken. 

 

Doelstellingen: Verkennen van concrete mogelijkheden tot invullen van een open ruimte door 

sloop samen met bewoners en de keuzes die daarbij gemaakt worden. 
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  Taskforce van drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten die doormiddel van informatievoorziening en promotie de 

regio op de kaart zet. 
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 Leefbaarheid verbeteren. 

Interventies: Openbare ruimte: aan de hand van voorbeelden in een inspiratieboek geven 

gemeente, corporatie en bewoners een nieuwe invulling aan open plekken. 

 

Focus: Openbare ruimte, nieuwe werkwijze. 

 

Betrokken partijen: Gemeente Terneuzen, provincie Zeeland, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Tafel van Sas, Platform 31, Agentschap NL. 

 

Rol/belang Provincie: Aanjager: heeft project als experiment aangemeld bij Platform 31. Draagt 

ervaringen over aan andere Zeeuwse gemeenten. 

 

Looptijd: April 2011 – april 2012 (het project is voortijdig beëindigd). 

 

Resultaten/effecten: Er is een projectenboek 'Ontwerpen aan Overmaat' gemaakt, die voor andere 

gemeenten als inspiratiebron (toolkit) kan dienen. 

 Er zijn geen concrete resultaten. Het lukt na een aantal maanden niet om tot 

concrete afspraken te komen, waarop betrokken besluiten met de uitvoering 

van het project te stoppen. De verwachtingen omtrent het project lagen vanaf 

de start niet op één lijn. 

 De Provincie wil de ideeën uit het projectenboek 'Ontwerpen aan overmaat' 

elders in Zeeland onder de aandacht brengen (Oostburg, Vlissingen). 

4.1.5 Masterplan voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen 

Omschrijving: Nieuwe regionale planningsmethodiek: methodisch kader voor concretisering 

van sectorale visies (zorg, scholing, wonen, leefbaarheid, economie). 

 

Doelstellingen: Onderzoek naar voorzieningenstructuur in relatie tot krimp met oog op nieuwe 

planningsmethodiek. 

 Voorzieningenniveau handhaven en waar mogelijk verbeteren. 

 

Interventies: Nieuwe regionale planningsmethodiek: drie gemeenten stellen gezamenlijk 

een Masterplan voorzieningen op met scenario's 2030 en quick wins. 

 

Focus: Voorzieningen. 

 

Betrokken partijen: provincie Zeeland, gemeenten Sluis, Hulst en Terneuzen, Rijk, Platform31, 

Scoop, Hospitality Consultants, Politiek Online, Moveo 

 

Rol/belang Provincie: Initiatiefnemer, regisseur, mede-opdrachtgever. 

 

Looptijd: Augustus 2009 – medio 2013. 

 

Resultaten/effecten: Het masterplan voorzieningen is gereed en bestaat uit 2 delen. 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. 

 

Effect op krimp Volgens betrokkenen is het resultaat van het experiment een goede eerste 

stap richting het begeleiden van de consequenties van krimp. Er is inzicht hoe 
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je in een krimpsituatie zorgt voor voldoende aan bod en bereikbaarheid van 

voorzieningen via regionale afstemming. Nu het op uitvoering aankomt, blijft 

de discussie steken op vragen rond de financiële en ruimtelijke consequenties 

van de verschillende scenario's. Uit de interviews komt naar voren dat met 

name sectoraal en lokaal resultaten uit het masterplan vertaald worden naar 

de praktijk. Op regionaal niveau is dit tot op heden nog minder het geval. 

4.2 Sectorale acties en plannen 
Naast de vijf krimpexperimenten zijn er op sectoraal niveau verschillende acties uitgevoerd met als 

doel de nadelige effecten van krimp te beperken c.q. te voorkomen of die een relatie hebben met 

krimp. 

 

Onderwijs 

In 2010 zijn de rapporten 'Onderwijs ons goed' en 'Kerend Tij' over respectievelijk het primair en het 

middelbaar en hoger beroepsonderwijs verschenen. De aanbevelingen uit de rapporten worden door 

de betrokken partijen uitgevoerd. 

De Provincies Groningen, Limburg en Zeeland en het ministerie van OCW hebben een rapport op 

laten stellen over 'Knelpunten wet- en regelgeving onderwijs en krimp'. Dit rapport is in oktober 2010 

aangeboden aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Wonen, Wijken en Integratie. 

Sinds 1 januari 2012 zijn ROC Westerschelde en ROC Zeeland gefuseerd tot ROC Scalda. De twee 

onderwijsinstellingen zijn samengegaan, zodat het onderwijs zo ingericht kan worden dat ondanks de 

krimp in de regio's de school toch de opleidingen aan kan blijven bieden waar behoefte aan is in 

Zeeland. 

 

Wonen 

Naast de vier Zeeuws-Vlaamse experimenten op het gebied van herstructurering en transformatie 

van de woningvoorraad is nog een aantal acties ingezet: 

- Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering. Alle Zeeuwse gemeenten hebben 

inmiddels ingestemd met deze regeling waarmee eigenaren van goedkope woningen een 'zachte' 

lening kunnen krijgen om hun woning op te knappen. 

- In samenwerking met de gemeente Sluis is in het kader van het Europese Interreg IVB project DC 

Noice het project 'The Housing Ambassador' opgezet. (Toekomstige) huiseigenaren kunnen door 

dit project gratis beroep doen op een deskundige die kan adviseren over de mogelijkheden van 

opknappen en subsidie van een eigen of te koop staande woning. 

- Aantrekkelijk Oostburg is een project in de gemeente Sluis om de kern Oostburg een impuls te 

geven. Het doel van het project is het verbeteren van de woningmarkt (terugdringen leegstand, 

kwalitatieve woningverbetering, herstructurering), de winkelkern en de (verkeers)structuur. 

- In het kader van het project 'Krot of kans' van het CBK Zeeland zijn in 2011-2012 vier woningen 

betrokken in Zeeuws-Vlaanderen: in Terhole, Axel, Sas van Gent en Oostburg. Vanuit deze 

woningen werden kansen voor omgeving en betreffende woning onderzocht vanuit diverse 

perspectieven. Het project is in januari 2013 afgesloten met presentaties die een indruk geven 

van alle ideeën die boven tafel zijn gekomen. Het project 'Krot of Kans' is erop gericht mensen te 

stimuleren een verouderde woning op een creatieve manier te verbeteren. Hiervoor worden 

leegstaande woningen (het HUIS) betrokken door verschillende tijdelijke bewoners. Het project 

heeft zich in 2013 verplaatst naar Schouwen-Duiveland. 

 

Ruimte 

De veranderingen in de bevolkingsomvang en -samenstelling zijn prominent onderdeel van het 

Omgevingsplan. Op basis van het omgevingsplan wegen de demografische veranderingen zwaar mee 

in de afwegingen op het gebied van wonen en werken. Door regionale bedrijventerreinen- en 
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woningbouwprogramma's op te stellen, maken regio's keuzes qua locatie, kwaliteit, omvang en 

tijdpad waar herstructurering en uitbreiding van woon- en werkfuncties nodig zijn. 

Op de andere thema's, welzijn, zorg, leefbaarheid, mobiliteit, economie en arbeidsmarkt wordt de 

factor krimp in het reguliere beleid meegenomen. 

4.3 Aanpak van krimp vanaf 2013 
Voor de volledigheid van het onderzoek permitteren we ons een doorkijk naar 2013 en verder.  

 

Op het gebied van arbeidsmarktbeleid zien we dat er rekening gehouden wordt met de huidige 

economische situatie. Het verhogen van de participatiegraad
41

 van met name (jonge) vrouwen en 

ouderen is als gevolg van stijgende werkloosheid tijdelijk als doel losgelaten. 

Op het gebied van onderwijs worden veel stappen gezet. Wat opvalt is dat als actie voor de regio 

Zeeuws-Vlaanderen benoemd is het vormgeven van een doorgaande leerlijn VMBO-MBO, aansluiting 

van opleidingsprofielen bij de economische behoeften in de regio, etc. In de praktijk zien we echter 

dat er technische profielen in het (V)MBO worden afgestoten wegens gebrek aan belangstelling bij 

potentiële leerlingen. Dit is een tegenstrijdige ontwikkeling in een regio waar sprake is van krimp en 

ontgroening en waar een groot aantal bedrijven gevestigd is waar in de (nabije) toekomst grote 

behoefte is aan technisch geschoold personeel. De aanwezigheid van hoogwaardige technische 

(V)MBO-opleidingen gecombineerd met een aantrekkelijke arbeidsmarkperspectief in de Kanaalzone 

Gent-Terneuzen zijn aspecten die de aantrekkingskracht van Zeeuws-Vlaanderen kunnen vergroten. 

Zeeland heeft een grote hoeveelheid kleine scholen. Een van de actiepunten uit het convenant 

'Koersvast voor Zeeland' is dat het Rijk bereid is deskundigheid ter beschikking te stellen wanneer 

concrete knelpunten in regelgeving vermoed worden. Een van de mogelijke knelpunten kan zijn het 

voornemen van de minister van OCW om de kleine scholentoeslag af te schaffen. 

 

De MKBA Zeeuws-Vlaanderen
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 is medio 2013 gereed gekomen. Een belangrijke en opvallende 

conclusie daarin is dat wanneer de immigratie uit België in hetzelfde tempo doorzet als nu het geval 

is, dit de krimp in Zeeuws-Vlaanderen teniet kan doen. Dit is volgens het EIB een cruciale maar zeer 

onzekere factor voor de ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen. 

Ook blijkt uit de MKBA dat de regio niet ontkomt aan herstructurering van de woningmarkt. Een 

opgave waar aanzienlijke bedragen mee gemoeid zijn. De MKBA geeft een integraal beeld van de 

demografische ontwikkeling in Zeeuws-Vlaanderen van 2012 naar 2025/2040 in relatie tot de 

thema's woningmarkt, onderwijs, ouderenzorg, sportvoorzieningen, detailhandel en de economische 

ontwikkeling in de regio.  

 

Moveo Training en Advies uit Lamswaarde werkt aan de oprichting van UPGRADE, een Zeeuws-

Vlaamse organisatie, die incourant particulier vastgoed in beheer neemt, opkoopt, sloopt en/of 

transformeert. Het voorstel is om een driejarig experiment te starten, waarbij de partijen 

gezamenlijk tijd, energie en geld stoppen in opkoop, sloop, renovatie, samenvoeging, verkoop, in 

beheer nemen en tijdelijke verhuur van jaarlijks 50 tot 75 'overtollige', onverkoopbare en kwalitatief 

ondermaatse particuliere woningen op de Zeeuws-Vlaamse woningmarkt. Doel is het maken van een 

kwaliteitsslag. Bij een positieve uitkomst van de evaluatie zal een organisatie opgericht worden die 

minimaal twintig tot dertig jaar actief is op de Zeeuws-Vlaamse woningmarkt. De initiatiefnemers 
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  De beroepsbevolking wordt berekend aan de hand van twee factoren: de potentiële beroepsbevolking (het 

totale aantal mensen tussen 15 en 65 jaar) en het percentage mensen dat daadwerkelijk minimaal 12 uur 

wil werken (de arbeidsparticipatiegraad).  

Zeeuwse Provinciale bevolkings- en huishoudensprognose 2012 nota met analyse, verantwoording en 

presentatie van resultaten van de prognose voor bevolking, huishoudens en beroepsbevolking, pagina 32. 
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  R. Saitua & E. Schep (2013). MKBA Zeeuws-Vlaanderen. Onderzoek naar de maatschappelijke baten en 

kosten van beleidsalternatieven op het terrein van wonen en voorzieningen en analyse sectorale 

economische ontwikkeling. 
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willen dit doen met partijen als de Europese Unie, het Rijk, Provincie, gemeenten, grote 

projectontwikkelaars, hypotheekbanken en grote werkgevers. 

4.4 Evaluatie, resultaten en effecten 
In de door de Rekenkamer onderzochte periode zijn aan krimp gerelateerde beleidsnota's van een 

evaluatieparagraaf voorzien; bijvoorbeeld mobiliteit, leefbaarheid en de economische agenda. Het 

onderwerp krimp maakte hier echter geen expliciet onderdeel van uit. Een echte (tussen)evaluatie 

van de krimpmaatregelen of het krimpbeleid heeft tot nog toe niet plaatsgevonden. 

 

Wel is een voortgangsrapportage over Het Routepad opgesteld (februari 2011). GS geven aan dat 

daaruit blijkt dat de belangrijkste notie is dat "de fase van bewustwording overgegaan is naar de fase 

van daadwerkelijk dingen doen"
43

. Uit deze voortgangsrapportage komt naar voren dat de Provincie 

succesvol is (geweest) in het overdragen van informatie en kennis. Daarnaast is de provincie Zeeland 

door de aanwijzing als topkrimpregio samen met Groningen en Limburg een regio geworden waar op 

nationaal niveau rekening mee gehouden wordt. Er is een effectieve lobby op gang gekomen in Den 

Haag. Dit wordt bevestigd in de interviews met de krimpgemeenten in Zeeland. Deze gemeenten 

waarderen dit als positief en kwalificeren het als een succesfactor.  

 

Wat door de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten wordt aangegeven, is dat het stempel topkrimpregio 

verwachtingen heeft gewekt, vooral in financiële zin. Deze verwachtingen zijn naar hun mening nog 

nauwelijks vervuld. Wat hen zorgen baart is dat het stempel topkrimpregio ook negatieve effecten 

tot gevolg kan hebben. Potentiële inwoners en bedrijven kunnen dit als een drempel ervaren om zich 

in Zeeland te vestigen.  

 

Het dossieronderzoek en de interviews laten zien dat de Provincie en haar partners succesvol zijn op 

het terrein van onderwijs. De Onderwijsautoriteit Zeeland (OAZ) heeft aansprekende resultaten 

geboekt, de ROC's onder en boven de Westerschelde zijn gefuseerd, er worden stappen gezet om het 

basisonderwijs in Zeeland te versterken. 

 

Op het gebied van wonen zijn samen met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten al stappen gezet. Er ligt 

echter nog een grote opgave in de herstructurering van de (particuliere) woningvoorraad. Betrokken 

partijen beseffen dit heel goed.  

Herstructurering van de woningvoorraad vergt echter grote financiële investeringen die – zeker in de 

huidige financiële situatie van de overheden – niet zonder additionele middelen te realiseren lijken te 

zijn. Een eenvoudige rekensom kan dit verduidelijken: 

 

“Zou je van 4.000 te slopen woningen 25% willen slopen met een gemiddelde aankoopprijs van 50.000 euro dan 

is er voor de aankoop van die 1.000 woningen een bedrag van 50 miljoen euro nodig.  

Dat is exclusief de kosten van het slopen en de herinrichting/-ontwikkeling van de locatie.”  

(fragment uit interviews) 

 

Door de stijgende huizenprijzen in Vlaanderen en door de inwoners daar te informeren dat de 

drempels om te verhuizen naar Nederland niet zo hoog zijn als ze lijken, is er de afgelopen jaren een 

aanzienlijke toestroom van nieuwe inwoners uit Vlaanderen naar Zeeuws-Vlaanderen zichtbaar.  
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  Brief aan PS inzake voortgangsrapportage acties bevolkingsontwikkeling Zeeland (1 februari 2011; kenmerk 

11000500). 
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Een voorbeeld uit de praktijk in de gemeente Hulst 

In het kader van het project KLUS worden 'marktavonden' in de verschillende kernen georganiseerd, waarbij een 

selectie is gemaakt van de 'slechtste woningen' uit de gemeente. De eigenaren van die woningen zijn 

aangeschreven en tal van andere relevante partners zoals hypotheekadviseurs, aannemers, 

zonnepanelenbedrijven et cetera. Op de 'markt' wordt bijvoorbeeld ook informatie gegeven over de 

laagrentende leningen.  

Van de tien aangeschreven huiseigenaren, hebben acht actie ondernomen en daarmee was dit initiatief een 

succes. 

De aanpak is regionaal. Er zijn bijvoorbeeld gestandaardiseerde criteria opgesteld om een woning als 'slecht' te 

labelen. 

Ook het Rijk is geïnteresseerd in deze methodieken. 

De ervaring is dat dergelijke bijeenkomsten laagdrempeliger zijn dan bijvoorbeeld het binnenstappen bij een 

gemeente. Vraagstukken over sloop en bijvoorbeeld bodemsanering kunnen ook aan de orde gesteld worden. 

Het zou mooi zijn als je de mensen die dergelijke woningen opknappen tegemoet zou kunnen komen met 

bijvoorbeeld het vergoeden van de kosten van de bodemsanering. 

4.5 Samenvattend 
Samenvattend constateert de Rekenkamer dat, kijkend naar krimp en de wijze waarop gericht 

overheidshandelen bijdraagt aan concrete veranderingen in de samenleving, we vooral resultaten 

zien op het terrein van onderwijs en in de kwalitatieve slag op het gebied van de woningvoorraad. In 

hoeverre de experimenten en projecten tot op heden een effectieve bijdrage hebben geleverd aan 

het begeleiden van aan krimp gerelateerde knelpunten is (nog niet) op alle thema’s te onderbouwen. 

Zichtbaar is dat er stappen worden gezet in het zoeken naar en vinden van duurzame oplossingen 

voor de bevolkingsdaling in Zeeland, maar er ligt nog een grote opgave voor Zeeland en de Zeeuwse 

krimpregio's. Om daarin succesvol te kunnen opereren geven de gemeenten aan op dit moment 

vooral behoefte te hebben aan financiële ondersteuning door de Provincie. 

 

De krimpgemeenten spreken grote waardering uit voor de rol van de Provincie op het terrein van 

bewustwording ten aanzien van de krimpproblematiek. Er is brede kennis over de problematiek 

aanwezig bij de Provincie. De Provincie is er samen met Limburg en Groningen zeer goed in geslaagd 

Zeeland onder de aandacht te brengen in Den Haag. 

 

De resultaten in cijfers uitgedrukt: 

• 37% van die acties betreft onderzoeken, visievorming, monitoring en analyse, resulterend in 

een rapportage.  

• 12% van de acties heeft betrekking op informatie-uitwisseling, kennisoverdracht, meetings 

en symposia en websites.  

• 20% van de acties heeft betrekking op ondersteuning, het voeren van regie en faciliteren van 

partijen.  

• 31% van de acties heeft betrekking op uitvoering (deelname in projecten, het uitvoeren van 

experimenten) met een aantoonbaar c.q. zichtbaar resultaat tot gevolg. 

• 63% van de acties is inmiddels gerealiseerd. 
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5 Conclusies  
 

De Rekenkamer heeft het krimpbeleid van de Provincie tot en met 2012 onderzocht. De Rekenkamer 

wil met dit onderzoek inzicht bieden in de rol die de Provincie vervult in de aanpak van krimp in 

Zeeland. Onderzocht is wat de Provincie concreet doet aan het begeleiden van aan krimp 

gerelateerde knelpunten en welke factoren bijdragen aan het succes of falen van het beleid. 

 

Dit onderzoek maakt inzichtelijk dat de problematiek van substantiële en structurele 

bevolkingsdaling erkend is en in kaart is gebracht. Er zijn echter nog weinig concrete acties met 

aantoonbare resultaten te presenteren. Onduidelijk is het of er 'krimpbeleid' wordt gevoerd of dat 

krimp een aandachtspunt is in sectoraal beleid. Hierdoor is er geen consistentie in het beleid en zijn 

er nog geen maatschappelijke effecten aan te tonen. 

5.1  Krimp als exogene beleidsfactor of als beleidsthema? 
Uit de analyse van de publicaties, rapporten en voorstellen die de Provincie in het kader van krimp 

opgesteld heeft, maakt de Rekenkamer op dat GS krimp als exogene beleidsfactor beschouwen. Bij 

de andere actoren (PS, lokale overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, etc.) zien we dat 

er een grote(re) behoefte bestaat om het thema apart te benoemen en apart daarover te 

rapporteren. 

 

De Rekenkamer leidt dit af uit de volgende bevindingen: 

 

GS leggen in de praktijk op afzonderlijke beleidsterreinen relaties met het effect van krimp op beleid. 

In de sectorale beleidsnota's worden echter geen specifieke doelen geformuleerd die een bijdrage 

leveren aan het beperken van de krimp in Zeeland. De aangekondigde demografieparagrafen zijn 

door de Rekenkamer niet in beleidsnota's aangetroffen. Er zijn nauwelijks specifieke gelden voor het 

begeleiden van krimp gerelateerde knelpunten beschikbaar. Daar is ook geen onderbouwing voor 

omdat 'Onverkende Paden' en 'Op Pad!' nooit door PS als beleidsnota's zijn vastgesteld.  

Desalniettemin lijkt er in de uitvoering van het beleid behoefte te zijn aan een integrale 

projectmatige aanpak, getuige het aanstellen van een projectleider bevolkingsontwikkeling om de 

uitvoering van 'Het Routepad' en het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling te coördineren. In 

dat proces zijn verschillende onderwerpen en thema's bij elkaar gevoegd om een integrale en 

complete aanpak van de krimpproblematiek in Zeeland te kunnen presenteren. De relatie met en het 

effect op krimp is niet in alle gevallen even sterk. 

 

PS spreken duidelijk de behoefte uit aan een overzicht van het gevoerde krimpbeleid en de daarvoor 

ingezette middelen, de zgn. 'krimpgelden'. Dit blijkt onder meer uit een motie die in januari 2013 

door PS werd aangenomen om 9 miljoen euro aan krimpgelden te oormerken binnen de begroting. 

PS verwoordden dit als volgt: "gezien de impact van dit fenomeen op de leefbaarheid binnen onze 

Zeeuwse samenleving en de noodzaak om daar tegen op te treden, het meer dan wenselijk maakt 

om dat geld wel te oormerken". 
44

 

 

Het aannemen van deze motie hangt duidelijk samen met gevolgen van krimp waarmee gemeenten 

en burgers worden geconfronteerd. Zo zien Zeeuws Vlaamse gemeenten zich als gevolg van 

huishoudensdaling genoodzaakt tot het schrappen van voorzieningen. Op de particuliere en sociale 

woningmarkt staan ze voor forse saneringsopgaven. Gemeenten trekken hierin waar mogelijk en 

nodig op met de woningcorporaties. De uitdaging ligt vooral in sanering van de particuliere 
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  Motie d.d. 25 januari 2013 inzake krimpgelden, ondertekend door de statenfracties PvZ, NZ, PvdA, GL, SP, 

PVV, CDA, D66 
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woningvoorraad. Het gestructureerd uit de woningvoorraad halen van verpauperde woningen in 

particulier bezit is echter niet mogelijk zonder additionele financiële middelen.  

Hierin is een discrepantie zichtbaar tussen de verwachtingen bij de gemeenten in Zeeuws-

Vlaanderen en de opvatting bij GS als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid voor – in 

casu het financieren van – het oplossen van problemen ten aan zien van de particuliere 

woningvoorraad. 

 

De Rekenkamer constateert op basis van de bevindingen in dit onderzoek dat binnen de Provincie de 

verwachtingen tussen GS en PS niet parallel lopen. Enerzijds wordt krimp door GS beschouwd als een 

factor die van invloed is op meerdere beleidsthema's. Anderzijds is er bij PS de behoefte om krimp 

aan te merken als specifiek beleidsthema.  

 

De Provincie doet er verstandig aan om een keuze in te maken: wordt krimp beschouwd als een 

integrale of een sectorale beleidsopgave? 

Het maken van een keuze is van belang voor de helderheid (er rouleren op dit moment bijvoorbeeld 

twee verschillende financiële overzichten wat er aan krimp uitgegeven wordt), maar ook om de 

effectiviteit van maatregelen te kunnen onderzoeken en vooral voor de duidelijkheid naar en 

betrokkenheid bij gemeenten, organisaties en burgers. Het bevestigt het commitment van de 

Provincie bij de problematiek. Die moet verder gaan dan bewustwording en kennisoverdracht. 

 

De Provincie kan ervoor kiezen om krimp als exogene, sectorale beleidsfactor te zien. Daarmee ligt 

een keuze voor een sectorale aanpak binnen de verschillende beleidsterreinen voor de hand. Dit 

vraagt een goede coördinatie en afstemming van sectorale beleidsnota's op elkaar, zodat ze elkaar 

niet tegenwerken en waar mogelijk elkaar kunnen versterken.  

De Provincie kan (eventueel in combinatie met voorgaande aanpak) krimp ook als integraal 

beleidsthema oppakken. Dat vraagt een meer programmatische aanpak door alle sectoren heen. Er 

zal dan een programmateam ingesteld moeten worden met een programmaleider en met budget. De 

doelen van (flankerend, sectoraal) beleid moeten helder geformuleerd zijn. Afstemming met 

gemeenten en een sterke regierol van de Provincie is vereist om het programma succesvol te kunnen 

laten zijn. Dit sluit nauw aan bij het advies van het Topteam Krimp. 

GS hebben op 10 september 2013 besloten tot uitvoering van het programma “Prachtig wonen, 

werken en leven”. In het programmaplan is ervoor gekozen om de beleidsvelden te integreren in een 

thematische aanpak.  

 

Naar de mening van de Rekenkamer kan een programma alleen dan succesvol zijn als hierin relevant 

beleid, ervaringen tot nu toe en concrete acties met elkaar verbonden worden.  

Een financiële paragraaf en concrete afspraken welke partij waarvoor verantwoordelijk is (rollen, 

taken en bevoegdheden) is hierbij eveneens van belang. De kracht van het programmateam ligt er 

met name in de vertaalslag te maken naar de praktijk van beleid en daadwerkelijke uitvoering. 

5.2 Fase in het proces 
Naar de mening van de Rekenkamer beperken de concrete resultaten zich in het algemeen nog tot 

rapporten, websites, monitors, et cetera. Weliswaar is meer dan de helft van de geplande acties 

gerealiseerd, 37% van de acties betreft onderzoeken, visievorming, monitoring en analyse. Slechts 

31% van de acties heeft betrekking op uitvoering in de vorm van deelname in projecten, uitvoeren 

van experimenten, met een aantoonbaar c.q. zichtbaar resultaat tot gevolg.  

De overstap van de fase van bewustwording naar de fase van "daadwerkelijk dingen doen", zoals dat 

benoemd werd in de voortgangsrapportage bevolkingsontwikkeling (februari 2011), blijkt in de 

praktijk nog te worden voorafgegaan door een fase planvorming. De stap naar daadwerkelijke 

uitvoering moet nog gezet gaan worden. Hiervoor moet het thema krimp eerst sterker in de 

organisatie belegd zijn.  
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5.3 Evaluatie, resultaten en effecten 
Wat op dit moment nog ontbreekt is inzicht in de effectiviteit van maatregelen. De huidige acties 

lenen zich daar ook niet voor. Ze verschillen onderling enorm in aard van het resultaat, omvang en 

impact. Dat maakt ze onderling moeilijk vergelijkbaar.  

Bovendien zijn acties nog niet afgerond of niet zo ver als gepland was, waardoor het te vroeg is om 

substantiële effecten te kunnen meten. Daarnaast blijkt dat bij de meeste experimenten het meten 

en evalueren onderbelicht is. 

Het is van belang dat gezorgd wordt voor het meetbaar maken van resultaten, opdat er inzicht te 

geven is of maatregelen daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het verminderen van krimp. Met de 

evaluatie van de eerste serie krimpexperimenten door Platform31 is het eerste inzicht verkregen in 

wat werkt en wat niet.  

5.4 Beantwoording onderzoeksvragen 
De Rekenkamer heeft zichzelf voor dit onderzoek de vraag gesteld welk beleid de Provincie heeft 

gevoerd op het terrein van krimp en welke doelen en acties uit het actieplan 'Krimpen met Kwaliteit', 

het Routepad en het convenant Koersvast Zeeland zijn gerealiseerd. Daarbij is ook gekeken wat 

factoren zijn die bijdragen tot het succes of falen van het beleid. Om deze vragen te kunnen 

beantwoorden, zijn enkele deelvragen gesteld. Het antwoord daarop levert ondersteunende 

informatie om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 

 

De doelen van het provinciale beleid op het terrein van krimp zijn te destilleren uit 'Onverkende 

Paden', 'Op Pad!' , 'Het Routepad' en de programmabegroting. De Provincie streeft naar een 

duurzame oplossing voor bevolkingsdaling en het stimuleren van de sociaal-culturele dynamiek door 

bewustwording, innovatie, samenhang en verankering. Er moet een omslag plaatsvinden van 

kwantiteit naar kwaliteit. De doelen zijn in de loop der jaren niet gewijzigd. Ze zijn weinig specifiek, 

meetbaar noch tijdgebonden geformuleerd. 

 

Alle acties die te maken hebben met krimp of er een relatie mee hebben zijn opgenomen in het plan 

van aanpak 'Het Routepad'. De acties variëren van zeer specifiek geformuleerd tot een formulering 

op hoofdlijnen. De mate waarin de acties specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn geformuleerd 

wisselt. De acties lijken elkaar onderling niet "tegen te spreken", maar in hoeverre de acties elkaar 

(kunnen) versterken is niet duidelijk. 

De vertaling van doel naar actie heeft plaatsgevonden, maar hierin moet nog een kwaliteitsslag 

worden aangebracht. Uit de analyse van alle acties komt naar voren dat 

• 70% van de acties een relatie heeft met de beleidsdoelen uit de programmabegroting en Het 

Routepad'. 

• 70% van de acties is specifiek geformuleerd.  

• 80% van de acties is meetbaar geformuleerd.  

• 43% van de acties is tijdgeboden geformuleerd.  

• De onderlinge samenhang tussen de acties is veelal niet duidelijk. 

 

Van de te onderscheiden acties is 63% gerealiseerd. 

Een (tussen)evaluatie van krimpmaatregelen of het krimpbeleid heeft tot nog toe niet 

plaatsgevonden. Wel heeft GS in februari 2011 PS geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering 

van het Routepad. Deze voortgangsrapportage diende tevens als input voor de landelijke 

voortgangsrapportage van het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling dat in oktober 2011 aan PS 

gestuurd is.  

Het krimpbeleid bevindt zich naar het oordeel van de Rekenkamer nog grotendeels in de planfase. 

37% van de acties heeft betrekking op planvorming (onderzoek, monitoring, analyse, visievorming). 

De acties zijn veelal afgerond, het resultaat van de acties is veelal een rapport. 
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We zien dat op onderscheiden terreinen wel concrete stappen gezet zijn, zoals op het terrein van 

onderwijs. Ook op het terrein van bewustwording en kennisoverdracht is de Provincie succesvol 

geweest. Kijken we naar de onderzochte actieplannen, dan valt de focus op planvorming op en zijn 

minder concrete resultaten te benoemen. 

5.5 Succes- en faalfactoren 
De belangrijkste succesfactor is de rol van de Provincie bij het agenderen van de problematiek op 

landelijk en lokaal niveau. Met name acties op het terrein van het faciliteren van partijen met kennis 

en het agenderen van specifieke zaken richting het Rijk - bijvoorbeeld belemmeringen in wet- en 

regelgeving - worden door betrokkenen als zeer positief ervaren. 

 

Mogelijke faalfactoren op langere termijn zijn de veelheid aan verschillende acties in aard, omvang 

en thematiek. Er wordt aan meerdere projecten en experimenten tegelijk gewerkt, waardoor 

betrokkenen tijd, geld en aandacht moeten verdelen. Hierdoor bestaat het risico dat men de focus 

verliest. De evaluatie van de eerste vier Zeeuws-Vlaamse krimpexperimenten door Platform31 

bevestigt dit. Ook kan dit een oorzaak zijn dat de uitvoering van acties vertraging oplopen. 

 

GS hebben bij het aanbieden van 'Het Routepad' aan PS aangegeven de demografische 

ontwikkelingen in de brede zin van het woord te willen aanpakken. Naar de mening van GS is de 

impact van vergrijzing, ontgroening en daling van de beroepsbevolking namelijk groter dan het effect 

van de daling van de bevolking. Het Topteam Krimp adviseert juist om scherp in beeld te brengen 

welke vraagstukken daadwerkelijk krimpgerelateerd zijn. Krimp vergt namelijk een andere aanpak 

dan het proces van ontgroening en vergrijzing, omdat dat cyclische, relatief voorspelbare 

demografische ontwikkelingen zijn in tegenstelling tot substantiële, structurele bevolkingsdaling. Het 

risico bestaat dat met een brede aanpak niet de juiste focus gekozen wordt om de specifiek aan 

krimp gerelateerde knelpunten effectief aan te pakken.  

 

Er zijn nauwelijks specifieke gelden beschikbaar gesteld voor het bestrijden van krimp. Budgetten die 

wel beschikbaar zijn gesteld, zijn met de zgn. boeggolf in 2012 voor dat jaar teruggevloeid naar de 

algemene reserve. Naast het feit dat dit de snelheid van interveniëren belemmert omdat er geen 

budget gereserveerd is, ondermijnt dit het gevoelen van urgentie van de problematiek door de 

Provincie bij de lokale partners. 

 

Ten slotte ontbreekt het aan meet- en evaluatiemomenten waardoor de effectiviteit van acties niet 

gemeten wordt en de basis om interventies tussentijds bij te stellen ontbreekt .Dit kan de zgn. 

'gemiste kansen' opleveren. 
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6 Aanbevelingen 
 

De aanpak van de demografische ontwikkelingen is gestart in een periode van (relatieve) financiële 

voorspoed, zo ook het opstellen van 'Het Routepad'. We moeten ons realiseren dat we ons op dit 

moment in financieel-economisch ongunstige tijden bevinden. Kiezen voor het één betekent op dit 

moment onherroepelijk bezuinigingen op iets anders. 

6.1 Bewust zijn, bewust blijven 
De Provincie is erin geslaagd om de krimpproblematiek in Zeeland te agenderen op zowel nationaal 

als lokaal niveau. Dit is te danken aan het feit dat de Provincie uitvoerig geïnvesteerd heeft in 

informatievoorziening en kennisoverdracht. Hierdoor is het bewustzijn dat krimp een thema is dat 

een gezamenlijke aanpak vergt bevestigd. Dit brengt de Rekenkamer tot de volgende aanbeveling:  

 

Aanbeveling 1 

Blijf investeren in goede relaties met provincies die dezelfde problemen onderkennen en blijf ook 

investeren in de communicatie met de landelijke politiek met betrekking tot dit probleem. Het 

verleden heeft aangetoond dat dit effectief is. 

6.2 Kiezen voor de aanpak van krimp 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de Provincie "hinkt op 2 gedachten". Enerzijds lijkt er 

behoefte te zijn aan specifiek krimpbeleid (met name bij PS, mede gezien de recente motie inzake de 

'krimpgelden), anderzijds wordt krimp "gebruikt" als externe factor bij verschillende 

beleidsterreinen. ' 

 

De Provincie doet er verstandig aan om zich hier expliciet over uit te spreken. Voor de helderheid (er 

rouleren op dit moment bijvoorbeeld twee verschillende financiële overzichten wat er aan krimp 

uitgegeven wordt), maar ook om de effectiviteit van maatregelen te kunnen onderzoeken en vooral 

voor de duidelijkheid naar en betrokkenheid bij gemeenten, organisaties en burgers. Het bevestigt 

het commitment van de Provincie bij de problematiek. Die moet verder gaan dan bewustwording en 

kennisoverdracht. 

 

Ziet de Provincie krimp als sectorale beleidsopgave, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de aanpak 

van aan krimp gerelateerde knelpunten bij de verschillende beleidsterreinen. Dit vraagt een goede 

coördinatie en afstemming van sectorale beleidsnota's op elkaar, zodat ze elkaar niet tegenwerken 

en waar mogelijk elkaar kunnen versterken.  

Ziet de Provincie krimp als integrale beleidsopgave dan verdient het aanbeveling om de aanpak van 

aan krimp gerelateerde knelpunten vorm te geven met een programmatische aanpak door alle 

sectoren heen. Dat betekent dat er een integraal programmateam ingesteld moet worden met een 

programmaleider en met budget. De doelen van (flankerend sectoraal) beleid moeten helder 

geformuleerd zijn, opdat duidelijk is welke resultaten het programma dient op te leveren. De 

Rekenkamer is van mening dat  tot op heden de integraliteit onvoldoende tot uitdrukking is 

gekomen. 

Afstemming met gemeenten en een sterke regierol van de Provincie is vereist om het programma 

succesvol te kunnen laten zijn. Dit sluit nauw aan bij het advies van het Topteam Krimp. 

 

Aanbeveling 2:  

De opgave voor de Provincie ten aanzien van krimpbeleid ligt in het vormgeven en bewaken van de 

integraliteit. Beleg die integraliteit organisatorisch, beleidsmatig en financieel en bewaak hem. Maak 

daarin onderbouwde keuzes.  
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6.3 Kiezen voor regie 
In de beginfase van de krimpaanpak waren er meerdere stuurgroepen, werkgroepen en 

klankbordgroepen actief. Inmiddels is er alleen nog de stuurgroep Leefbaarheid en Voorzieningen 

(voorheen stuurgroep Masterplan Voorzieningen) waarin de drie gemeenten en de Provincie 

vertegenwoordigd zijn. Er is geen overkoepelende stuurgroep meer actief die alle acties in de 

verschillende sectoren overziet. We zien in de praktijk dat de gezamenlijke afstemming met de 

gemeenten en de regie door de Provincie sterker vormgegeven kan worden. Ongeacht of gekozen 

wordt voor een sectorale of programmatische aanpak is het van belang dat er een regiegroep 

ingesteld wordt, die – zoals het Topteam Krimp al eerder formuleerde – met gezag 

verantwoordelijkheid kan nemen voor de uitvoering van de acties. 

 

Aanbeveling 3 

Zorg voor een heldere governance waar iedereen achter staat door het instellen van een 

gezaghebbende regiegroep die zorgt voor afstemming met en regie op de uitvoering van acties in de 

regio('s).  

6.4 Inzicht in effectiviteit 
Wat op dit moment nog ontbreekt is inzicht in de effectiviteit van maatregelen. De huidige acties 

lenen zich daar niet voor. Het is van belang dat gezorgd wordt voor het meetbaar maken van 

resultaten, opdat er inzicht te geven is of maatregelen daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het 

verminderen van krimp. Probeer inzicht te verkrijgen in wat werkt en wat niet.  

De Rekenkamer adviseert om niet alle onderwerpen bij de aanpak van krimp te betrekken en niet 

alles tegelijk te willen doen. Wees selectief op waar je op in wilt zetten, zoek met partijen naar de 

juiste timing en leg hierover verantwoording af aan PS.  

De Rekenkamer adviseert om niet op verschillende momenten in sectorale beleidsnota's en 

voortgangsrapportages over krimp te rapporten. Het is overzichtelijker om dit met een integrale 

voortgangsrapportage te doen zoals in 2011 met Het Routepad is gedaan. Stem de frequentie af op 

de behoefte van PS. 

De huidige acties verschillen onderling enorm in aard van het resultaat, omvang en impact. Dat 

maakt ze onderling moeilijk vergelijkbaar. Maak in het rapporteren over de stand van zaken 

onderscheid tussen de stand van zaken c.q. concrete resultaten ten aanzien van de uitvoering van 

experimenten, afspraken met partners, het doen van onderzoek (incl. monitoring en analyse), 

bewustwording en kennisoverdracht (seminars, meetings), et cetera.  

Voorzie om de zoveel tijd een tussenrapportage met een evaluatie, opdat beleid waar nodig 

bijgesteld kan worden. 

 

Aanbeveling 4 

Gebruik smart+c formuleringen voor het benoemen van acties opdat op langere termijn de effecten 

van de resultaten van acties (zo veel als mogelijk is) aangetoond kunnen worden. 

Rapporteer met een afgesproken regelmaat aan PS over de voortgang en voorzie incidenteel de 

voortgangsrapportage van een evaluatie.  

Overweeg een gerichte analyse met partners naar de vraag waarom projecten lijken te stokken als 

het richting uitvoering gaat. Doel daarvan is om de fase van uitvoering versneld in te kunnen gaan.  
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7 Bestuurlijke reactie 
 

Op 26 september hebben wij het concept eindrapport ontvangen van het onderzoek van de 

Rekenkamer Zeeland naar het gevoerde krimpbeleid van de provincie Zeeland (2007-2012).  

 

Wij maken van de door u aangeboden gelegenheid gebruik om een bestuurlijke reactie te geven op 

de inhoud van het rapport. 

 

De hoofdvraag die als basis diende voor het onderzoek was: 

 

"Welk beleid heeft de Provincie gevoerd op het terrein van aan krimp gerelateerde knelpunten en 

welke doelen en acties uit het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling 'Krimpen met Kwaliteit', 

het actieplan 'Het Routepad', en het convenant 'Koersvast voor Zeeland' zijn gerealiseerd? Wat zijn 

factoren die bijdragen tot het succes of falen van dit 'krimpbeleid'?" 

 

In uw conclusies constateert u dat GS krimp als exogene beleidsfactor beschouwt. Dit is ten dele 

waar. Enerzijds hebben we het thema krimp vooral sectoraal ingestoken en veronderstelden 

daarmee dat demografische ontwikkelingen automatisch worden vertaald in beleidsontwikkeling- en 

opgaven.  

Anderzijds, met de vaststelling van ‘Op Pad!’ en later ‘Het Routepad’ in 2010, is door ons een poging 

gedaan om de krimpopgaven en daaraan gerelateerde acties apart in kaart te brengen, waarbij ‘Het 

Routepad’ vooral fungeerde als de som der delen, maar desalniettemin het thema apart werd 

benoemd en gepositioneerd. In het verlengde daarvan onderschrijven we de constatering dat veel 

acties zich nog beperken tot analyse en monitoring en dat de uitvoeringskracht van thema's nog 

teveel achterwege blijft. 

 

De constatering dat PS, lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven  krimp als 

apart thema benoemen en behoefte uiten daarover apart te rapporteren kunnen wij niet volledig 

onderschrijven uit eigen ervaringen. Wel als het gaat om Provinciale Staten en de aangenomen motie 

om de zogenaamde krimpgelden te oormerken. In dat kader hebben wij Provinciale Staten in maart 

2013 geïnformeerd over een te ontwikkelen programma Bevolkingsontwikkeling, waarin wij 

inzichtelijk maken op welke wijze wij investeren in zaken die gerelateerd zijn aan 

bevolkingsontwikkeling. Dit programma is onlangs (10 september) vastgesteld door ons College 

onder de titel 'Prachtig Wonen, Werken & Leven – inspelen op veranderingen in de 

Bevolkingsontwikkeling'. In het programma bakenen we krimpgerelateerde thema's af waarmee we 

focussen op de thema's die volgens ons college het meest te maken krijgen met de gevolgen van 

bevolkingsontwikkeling in de breedste zin van het woord: wonen, voorzieningen, arbeidsmarkt en 

mobiliteit (openbaar vervoer). Kern van de programma-aanpak is integratie en innovatie op 

bovengenoemde thema's en het versterken van uitvoeringskracht.  

Wij bieden dit ter kennisname aan Provinciale Staten aan, inclusief een financiële 

investeringsparagraaf vanaf 2014 en de jaren daarna.  

 

De constatering van de Rekenkamer dat er nog een grote opgave voor Zeeland en de Zeeuwse 

krimpregio's ligt, wordt volledig gestaafd door bovengenoemde programma-aanpak.  

 

U concludeert dat GS de demografische ontwikkelingen in de brede zin van het woord wil aanpakken. 

Die constatering is juist, maar de conclusie dat krimpbeleid vooral zou moeten inzoomen op krimp en 

minder op verschijnselen als ontgroening, vergrijzing en daling van de beroepsbevolking 

onderschrijven wij niet. Wij kiezen bewust voor deze benadering omdat deze ontwikkelingen elkaar 

onderling versterken. Opgeteld bij de dunbevolktheid en de ligging van de provincie Zeeland leidt dat 

tot bijzondere opgaven die niet aan de orde komen als het College zicht beperkt tot sec 
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bevolkingskrimp. Wij richten ons daarom liever op de 'demografische ontwikkelingen' en niet alleen 

tot de bevolkingskrimp. 

 

Met de recente vaststelling van het programma document 'Prachtig Wonen, Werken &  leven' zijn 

een aantal van uw aanbevelingen reeds in uitvoering genomen: 

• De aanbeveling om te blijven investeren in goede relaties met provincies die dezelfde problemen 

onderkennen en investeren in de landelijke politiek staat hoog op onze agenda. Dit blijkt onder 

meer uit de bestuurlijke inspanningen op Haags niveau van onze coördinerend 

portefeuillehouder Bevolkingsontwikkeling in samenwerking met de bestuurders uit de andere 

krimpregio's en partijen in het Zeeuwse. Het belang dat wij hieraan hechten kan verder 

geïllustreerd worden door een citaat uit programmadocument 'Prachtig Wonen, Werken & 

Leven':  

"…het programma 'Prachtig Wonen, Werken & Leven' gaat over de Provincie, over de regio. 

En tegelijk biedt het ook handvatten naar Den Haag en Europa. Het programma maakt 

duidelijk welke inspanningen de regio en de provincie doen. Dat geeft voeding aan de lobby 

naar Den Haag en Europa. Binnen het ambtelijke team is er een medewerker die de relatie 

met de andere krimpregio's en Den Haag behartigt. Hij doet dat in samenwerking met de 

lobbyisten in Brussel en Den Haag. Het gesloten convenant Bevolkingsontwikkeling dat 

(looptijd 2014) tussen Provincie en Rijk is afgesloten, is eveneens een belangrijk middel om in 

gesprek te blijven over de krimpproblematiek…". 

 

• Tevens hebben wij een start gemaakt met de tweede aanbeveling uit het rapport, namelijk 'de 

opgave voor de provincie ten aanzien van krimpbeleid ligt in het vormgeven en bewaken van de 

integraliteit. Beleg die integraliteit organisatorisch, beleidsmatig en financieel en bewaak hem. 

Maak daarin onderbouwde keuzes'. 

Die keuze hebben wij recent gemaakt door de vaststelling van eerdergenoemd integraal 

programmadocument en de daaruit voortkomende financiële en organisatorische 

consequenties. 

 

Voor de aanbevelingen 3 en 4, namelijk het zorgen voor een heldere governance, het formuleren van 

concrete doelstellingen en rapporteren en evalueren over de voortgang van de aanpak, geldt dat die 

impliciet al onderdeel uitmaken van de koers die het College wil volgen, namelijk die van een 

programmatische aanpak. 
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8 Nawoord 
 

Allereerst spreken wij onze dank uit voor de medewerking van de ambtelijke organisatie en het 

college van Gedeputeerde Staten om de procedures rond de ambtelijke en bestuurlijke wederhoor te 

verkorten. 

 

Uit de bestuurlijke reactie begrijpen wij dat het College een belangrijk deel van de bevindingen van 

de Rekenkamer onderschrijft. Op een aantal punten plaatst het College een kanttekening. In dit 

nawoord gaat de Rekenkamer in op deze kanttekeningen. 

 

Het College stelt in zijn reactie dat de Rekenkamer van mening is dat krimpbeleid zou moeten 

inzetten op dalende bevolkingsaantallen en minder op verschijnselen als vergrijzing, ontgroening en 

het dalen van de beroepsbevolking. Dit is echter niet het geval. De Rekenkamer geeft in het rapport 

aan dat het belangrijk is om naast de verschijnselen ontgroening, vergrijzing en het dalen van de 

beroepsbevolking specifiek aandacht te geven aan het verschijnsel krimp. Daarmee zegt de 

Rekenkamer zeker niet dat er geen oog moet zijn voor ontgroening en vergrijzing.  

Door krimp niet als apart fenomeen te beschouwen, bestaat het risico dat met deze aanpak niet de 

juiste focus gekozen wordt om de specifiek aan krimp gerelateerde knelpunten effectief aan te 

pakken.  

Ter illustratie: bij krimp gaat het om het structureel dalen van de totale bevolking in een regio. Bij 

ontgroening en/of vergrijzing hoeft het aantal inwoners in een regio niet te dalen, maar verandert de 

samenstelling van de bevolking. Dalende bevolkingsaantallen zullen leiden tot een beperktere vraag 

naar woningen, terwijl een vergrijzende bevolking – vermoedelijk – zal leiden tot een vraag naar 

andere woningen, zoals levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen. 

 

Op de aanbevelingen 3 en 4, respectievelijk  

Zorg voor een heldere governance waar iedereen achter staat door het instellen van een gezaghebbende 

regiegroep die zorgt voor afstemming met en regie op de uitvoering van acties in de regio('s).  

en 

Gebruik smart+c formuleringen voor het benoemen van acties opdat op langere termijn de effecten van de 

resultaten van acties (zo veel als mogelijk is) aangetoond kunnen worden. 

Rapporteer met een afgesproken regelmaat aan PS over de voortgang en voorzie incidenteel de 

voortgangsrapportage van een evaluatie.  

Overweeg een gerichte analyse met partners naar de vraag waarom projecten lijken te stokken als het richting 

uitvoering gaat. Doel daarvan is om de fase van uitvoering versneld in te kunnen gaan.  

reageert het College dat deze impliciet onderdeel uitmaken van de koers die het College wil volgen 

onder verwijzing naar het programma ‘Prachtig wonen, werken & leven’. 

Naar de mening van de Rekenkamer blijft onhelder wat dit betekent, omdat zowel de gekozen 

regievorm als de wijze van monitoring en evalueren (nog) niet uitgewerkt zijn in het programma. Met 

name de overweging in aanbeveling 4 om te analyseren waarom projecten lijken te stokken als het 

richting uitvoering gaat, lijkt de Rekenkamer zinvol.  

Door aanbeveling 3 en 4 niet expliciet onderdeel te maken van het programma ontstaat het risico dat 

een integrale benadering van krimp, ondanks het formuleren van een programma, niet van de grond 

komt. Deze integrale benadering is de kern van wat we met aanbeveling 2 beogen, te weten  

De opgave voor de Provincie ten aanzien van krimpbeleid ligt in het vormgeven en bewaken van de integraliteit. 

Beleg die integraliteit organisatorisch, beleidsmatig en financieel en bewaak hem. Maak daarin onderbouwde 

keuzes.  
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Bijlage 1 Overzicht nationale krimpexperimenten 
 

1
e
 tranche krimpexperimenten 2010-2013 

• Parkstad Limburg: Herstructurering zorg 

• Parkstad Limburg: Toolkit ontbouwing particulier eigendom 

• Groningen/Eemsdelta: naar een nieuwe planningsmethode voor krimpende regio's 

• Provincie Groningen: Wonen Oost-Groningen 

• Bomenbuurt Winschoten/Oldambt 

• Ganzendijk/Oldambt 

• Veendam 

• Zeeuws-Vlaanderen: masterplan voorzieningen: van meer naar beter 

• Zeeuws-Vlaanderen: Transformatie en herstructurering woningvoorraad  

• Provincie Friesland (Noordschill): Tûk Bestaen op romte/Smart living in rural areas 

• Provincie Friesland (Noordschill): Aanpak verpaupering – Doarpswurk 

• Provincie Friesland: Regisseur Dongeradeel; woningverbetering, ruimtelijke kwaliteit, 

verduurzamingZuid Holland 

• Provincie Zuid Holland: Groene Hart; versnelde bewustwording, gezamenlijke visie- en 

planvorming, samenwerking 

 

Woonexperimenten  

De meeste experimentvoorstellen zijn ingediend op het gebied van wonen, een van de terreinen 

waarop de gevolgen van bevolkingsdaling het eerst zichtbaar worden en waar veel financiële 

middelen mee gemoeid zijn. Deze woonexperimenten richten zich logischerwijs allen op de opgave 

waar alle krimpregio's mee kampen, namelijk de herstructurering van de woningvoorraad, maar 

verschillen van insteek, context en schaal. Het vraagstuk welke instrumenten en bevoegdheden 

gemeenten kunnen inzetten om waardeverlies, verpaupering en verloedering tegen te gaan, ook 

onder het (goedkope) koopsegment, en hoe de herstructurering te financieren - óók op de langere 

termijn - zullen op verschillende manieren worden onderzocht.  

Een bijzonder experiment in dit cluster is het experiment 'Ruimtelijke planning in krimpende regio's' 

dat een nieuwe methodiek van (ruimtelijke) planning wil ontwikkelen, rekening houdend met de 

integrale context van leefbaarheid en financierbaarheid op het niveau van de regio waarbij het zowel 

om de woonopgave gaat als om de voorzieningen en leefbaarheid.  

Deze 'woonexperimenten' worden allemaal begeleid door de Stuurgroep Experimenten 

Volkshuisvesting in opdracht van het ministerie voor WWI. De SEV draagt ook zorg voor uitwisseling 

van ervaringen tussen de experimenten voor een optimalisatie van het leereffect. 

In Zeeland wordt met het project KLUS een gezamenlijke regionale aanpak geformuleerd om 

achterstallig onderhoud van particuliere woningen aan te pakken en te voorkomen. Er is onderzoek 

gedaan of het samenvoegen van particuliere woningen de leegstand in Zeeuws-Vlaanderen kan 

voorkomen. In Zeeuws-Vlaanderen is sprake van een dalende bevolking en een te ontspannen 

woningmarkt. Deze situatie kan ook op Zuid-Beveland en in West-Brabant ontstaan. In de Vlaamse 

buurgemeenten is juist sprake van stijgende woningprijzen en woningtekorten, vooral in de sociale 

huursector. Daarom is onderzoek gedaan naar de kansen voor het grensoverschrijdend wonen en de 

aanpassingen aan zowel woningen als toewijzingsprocedures. Met het experiment 'Toolkit nieuwe 

open ruimte' betrekt de gemeente Terneuzen via de zgn. 'Tafels van Sas' de bewoners uit Sas van 

Gent bij de inrichting en het onderhoud van nieuwe lege ruimten, die zijn ontstaan door de sloop van 

woningen en het uitstellen van bouwplannen. 

 

Onderwijsonderzoeken 

In de onderzoeken op het gebied van het onderwijs staat de vraag centraal hoe tot herinrichting van 

onderwijsvoorzieningen kan worden gekomen, zodat kwalitatief goed onderwijs en de leefbaarheid 

van de krimpgebieden behouden blijven.  
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In Groningen (de Marne en Loppersum) wordt gezocht naar de meest optimale planning van 

voorzieningen en samenwerkingsmogelijkheden. Ook wordt nagedacht over een nieuw model voor 

(bestuurlijke) samenwerking tussen de betrokken scholen, crèches, peuterzalen en andere 

kinderopvanginstanties.  

Voor het primair en voortgezet onderwijs worden nieuwe oplossingen en ervaringen van (Limburgse) 

schoolbestuurders gebundeld in een digitaal, online beschikbaar handboek zodat reeds opgedane 

kennis over de omgang met krimp in het onderwijs behouden blijft en door alle krimpregio's gebruikt 

en aangevuld kan worden met nieuwe ervaringen.  

In Parkstad Limburg wordt gezocht naar een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, 

alsmede een betere aansluiting van het VMBO op het MBO en van het MBO op het HBO. Hierbij 

worden UWV en het bedrijfsleven betrokken. Ook in Friesland wordt gezocht naar nieuwe manieren 

om de economische dynamiek en werkgelegenheid te versterken door een betere afstemming tussen 

vraag en aanbod van met name (afgestudeerde) ondernemende HBO- en MBO-ers.  

In Zeeland zijn 4 scenario's ontwikkeld om het diverse scholenaanbod te handhaven door het 

ontwikkelen van creatieve schoolconcepten (herplanning scholenaanbod Zeeland). 

 

Experimenten overige voorzieningen  

Parkstad Limburg wil een model ontwikkelen waarbinnen de wijkgebonden aanpak een impuls is om 

tot passende oplossingen te komen op het snijvlak van zorg-welzijn-wonen-onderwijs.  

Zeeuws-Vlaanderen heeft voorgesteld om met behulp van scenariostudies een denkkader voor een 

regionale lange termijnvisie op het voorzieningenaanbod te ontwikkelen, samen met burgers en 

maatschappelijke organisaties. Op de korte termijn worden de knelpunten, ook in regelgeving, 

geïnventariseerd en zoveel mogelijk opgelost (masterplan voorzieningen).  

In de noordschil van Friesland wordt het vraagstuk van de onder druk staande voorzieningen 

aangepakt door het realiseren van een 'smart rural network society'. In dorpshuizen en 

multifunctionele centra worden voorzieningen digitaal en transsectoraal aangeboden aan een brede 

lokale doelgroep. Tevens wordt een digitaal platform ontwikkeld dat met name ouderen in staat stelt 

om vanuit huis de diensten van het 'dorpshuis nieuwe stijl' te gebruiken, alsmede toegang te krijgen 

tot andere externe diensten, faciliteiten en sociale netwerken.  

Verder zijn we onder de woonexperimenten al ingegaan op het experiment 'Ruimtelijke planning in 

krimpende regio's'.  

 

Burgerbetrokkenheid en experimenten  

De gemeente Peel en Maas voert samen met de gemeentes Venray en Valkenburg a/d Geul een 

experiment uit op het gebied van communicatieve zelfsturing. De afgelopen jaren hebben overheden 

nagedacht en geëxperimenteerd met nieuwe manieren om burgers te betrekken bij overheidstaken 

en de gemeenschap. Het concept zelfsturing is één van de resultaten ervan. In dit experiment wordt 

het concept toegepast op de krimpproblematiek.  

Naast communicatieve zelfsturing kunnen ook andere uitontwikkelde concepten van 

burgerparticipatie, publieksparticipatie en interactieve beleidsvorming worden onderscheiden. Met 

name in de woonexperimenten zullen de inwoners van de desbetreffende wijken moeten worden 

betrokken bij de plannen en uitvoering. De VNG en het Rijk zullen deze experimenten ondersteunen 

met de expertise die op dit gebied de afgelopen jaren is opgebouwd. 
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2
e
 tranche krimpexperimenten 2013-2015 

1. Gezondheidsarrangementen in Lauwersmeer – zorg & economische vitaliteit 

In Lauwersmeer, Noord-Groningen, is de leegstand van woningen en het wegtrekken van 

voorzieningen een probleem. In een eerder project "deeltijdwonen in breder perspectief" is 

onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het invullen van de leegstaande woningen. Uit een 

haalbaarheidsonderzoek is de doelgroep ouderen als kansrijk benoemt. Daarnaast staat 

Lauwersmeer bekend als een gebied met de schoonste lucht van Nederland. Deze twee gegevens 

kunnen de identiteit van het gebied bepalen. Dit houdt in: het aanbieden van deeltijdwonen met 

gezondheidsarrangementen die niet concurreren met andere vakantiebestemmingen en de lokale 

economie bevordert. 

 

2. Hoe courant is uw dorp? Nederweert – particulier woningbezit 

In een van de kernen van de gemeente Nederweert gaat de gemeente met private partijen en 

bewoners en eigenaren van woningen aan de slag met manieren om de courantheid van de eigen 

woningen te vergroten. Bewustwording door middel van trainingen en rondetafelgesprekken en het 

aanbieden van handvatten om de courantheid van de woning te vergroten is het doel. 

 

3. Saam&– wonen, zorg en welzijn 

ZorgSaam en de woningcorporatie Woongoed werken samen om leefbaarheid en voorzieningen in 

de dorpen en kernen in Zeeuws-Vlaanderen te behouden. Daarbij ligt de nadruk op het faciliteren 

van langer thuis blijven wonen. Dit doen zij in samenwerking met lokale organisaties en bewoners. 

Het experiment vindt in eerste instantie plaats in Aardenburg en IJzendijke en richt zich op de vraag: 

Welke wensen kent de bevolking en hoe organiseer je de samenwerking tussen de verschillende 

partijen daaromheen? 

 

4. Goudoud in Warffum – wonen, zorg & welzijn, bewonersinitiatief 

Vanwege bevolkingsdaling en het scheiden van wonen en zorg, zullen in krimpgebieden op korte 

termijn veel professionele voorzieningen sluiten. In het Groningse Warffum wordt onderzocht of 

nieuwe concepten ervoor zorgen dat ouderen in het dorp kunnen blijven wonen. Het experiment 

bevat verschillende diensten en arrangementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, onder 

andere een virtueel verzorgingshuis, zorgpension en een vorm van kleinschalig, collectief wonen. Het 

initiatief ligt bij de bewoners, die ook grotendeels in de hulp en ondersteuning gaan voorzien. 

 

5. Coop-grow voor Sint Jan Kloosterburen – sturing, bewonersinitiatief 

In het Groningse dorp Kloosterburen nemen bewoners sinds een aantal jaar met succes het heft in 

eigen handen. Om de vele projecten en initiatieven beter te reguleren heeft stichting Sint Jan 

behoefte aan een organisatievorm die zowel kaders als flexibiliteit biedt. In het experiment zal deze 

structuur ontwikkeld worden en vervolgens in de praktijk getest bij het opzetten van woon-

zorgvoorzieningen. Het Spaanse dorp Mondragon, waar sinds de jaren '50 een federatie van 

coöperaties voor economische groei zorgt, vormt daarbij een belangrijke inspiratiebron. Doel is te 

onderzoeken hoe het model van coop-grow naar de Nederlandse praktijk en wetgeving vertaald kan 

worden. 

 

6. Dorpscoöperatie en project (dorps)eigen beheersorganisatie Wons –sturing, bewonersinitiatief 

Woningcorporaties Elkien en Thus Wonen trekken zich terug uit dorpen in West en Noord Friesland. 

In Wons stoot Elkien 6 huurwoningen af. Beide dorpen willen de woningen graag in eigen beheer 

gaan exploiteren. In een dorp in Noord Friesland wordt gekeken naar de mogelijkheid van een 

dorpscoöperatie. Beide dorpen pakken dit aan vanuit hun eigen kracht met een eigen aanvliegroute, 

maar vertrekken vanuit hetzelfde initiatief. Hiermee borduren zij voort op een 

experiment/onderzoek uit de eerste ronde: terugtrekstrategieën van woningcorporaties in 

krimpregio's. 
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7. Duurzaam dorpshuis Noordwelle – herbestemmen, voorzieningen en duurzaamheid, 

bewonersinitiatief 

Voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van krimpgebieden, maar in kleine, vergrijzende 

kernen is het vaak lastig groepsaccommodaties overeind te houden. In Noordwelle heeft een 

enthousiaste groep bewoners het plan opgevat om het beheer en liefst ook het eigendom van het 

dorpshuis over te nemen van de gemeente Schouwen-Duivenland en woningcorporatie Zeeuwland. 

Samen zoeken de partijen naar een sluitende exploitatie in de vorm van een op te richten 

energiecoöperatie waar alle bewoners lid van zijn. Het plaatsen van zonnepanelen in de weide rond 

het dorpshuis moet leiden tot verduurzaming, kostenbesparing en meer lokale betrokkenheid onder 

de bevolking. 

 

8. Inzet van juridisch en financieel instrumentarium voor een beter centrum voor Winschoten – 

economische vitaliteit 

100 winkeliers en eigenaars in het centrum van Winschoten willen een beter centrum. Het centrum 

heeft te maken met leegstand en verloedering. Het experiment kent twee routes: Het aanschrijven 

en wegbestemmen van panden en een nieuwe financieringsvorm voor gebiedsontwikkeling. Het 

juridisch instrumentarium om verloederde panden aan te pakken is in de eerste ronde ruim aan bod 

gekomen. In dit experiment gaan we in op het wegbestemmen van functies. Daarnaast wordt de 

financiering voor ondernemers een steeds groter probleem. Door het gezamenlijk (gemeente, 

ondernemers, vastgoedeigenaren) opstellen van een actieplan, waarvan de uitvoering tot 

economische meerwaarde zou moeten leiden (omzet, waarde vastgoed) hoopt men een lening te 

kunnen krijgen van een bank of maatschappelijke financiële instelling. Die lening wil men dan 

geleidelijk (over een periode van 10-15 jaar) terugbetalen (doordat men meer omzet heeft behaald, 

hogere vastgoedprijzen e.d.). Het idee is afkomstig uit de VS (Tax Increment Financing). Het actieplan 

bevat een lijst van te nemen maatregelen waar ook een kostenraming aan vastzit en een raming van 

wat het gaat opleveren. 

 

9. Upgrade Zeeuws-Vlaanderen – particulier woningbezit 

Het experiment richt zich op het verdunnen van de koopmarkt (50-70 woningen) door een 

samenwerking tussen private en publieke partijen. Er is een intentieverklaring opgesteld met de 

verschillende partijen (o.a. ontwikkelaar, aannemer, bank, Provincie, gemeente, zorginstelling, 

corporatie, school, werkgeversorganisatie) voor de aanpak. Het experiment richt zich op de regionale 

samenwerking en de financiering van het project, vooral het vraagstuk op de verdeling publiek-

privaat is van belang. Hoe neem je woningen uit de markt en wie betaalt dat? 

 

10. Maximaal privaat/ 0-euro aanpak Noord-Holland – economische vitaliteit 

Het experiment is gericht op vitaal houden van bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord, waarbij 

vooral gekeken wordt naar investeringen vanuit de bedrijven in plaats van investeringen vanuit de 

overheid. Het experiment gaat in op de vragen: welke investeringen zorgen ervoor dat een 

bedrijventerrein interessant blijft voor ondernemers en welke eigen inzet van ondernemers kun je 

verwachten? 

 

11. Hoeksche waardevolle voorzieningen – voorzieningen 

Op basis van persona's (leefstijlen) wordt per dorp gekeken welke voorzieningen bij het dorp/kern 

past. De persona's worden vervolgens gebruikt om het gevraagde aanbod van voorzieningen te 

bepalen door de gemeente en de ondernemers. Aan de hand daarvan kan bepaald worden of in 

enkele dorpen voorzieningen sluiten of open blijven. Het experiment vindt plaats op regionaal niveau 

om onderlinge concurrentie tussen de dorpen uit te sluiten. In eerste instantie start men met drie 

gemeenten. 
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12. Particulier eigendom hoogbouw 

In de regio Parkstad in Zuid-Limburg staat een groot aantal koopflats met appartementen die op 

termijn niet meer passen bij de woningbehoefte. Op korte termijn is er echter wel vraag naar 

huurwoningen. In een experiment gaat onderzocht worden of door de lage marktwaarde van een 

complex het mogelijk is om alle woningen in eigendom te verwerven, tijdelijk te verhuren en op 

termijn te slopen zonder grootschalige inzet van overheidsgeld. Achterliggend doel is om bijdrage te 

leveren aan de sloopopgave, de druk op de goedkope huurmarkt te verminderen en daarmee ook 

een aantal sociale problemen (onder andere overlast van onderhuurders) te verminderen. Provincie 

Limburg, Stadsregio Parkstad, gemeenten en woningcorporaties zijn opdrachtgever. 

 

13. De Achterhoek zorgt voor morgen 

Tijdig inspelen op toekomstige ontwikkelingen in wonen en zorg is een belangrijke opgave voor 

krimp- en anticipeerregio's. In de Achterhoek werken gemeenten, ondernemers, corporaties en 

zorginstellingen samen in de werkplaats Vitale Leefomgeving. Doel is om op regionaal niveau aanbod 

en vraag zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Focus ligt enerzijds op het bedienen van 

zelfstandig wonende ouderen en anderzijds op het transformeren van het intramurale vastgoed. 

Binnen het experiment wil men verdienmodellen en scenario's ontwikkelen voor deze transformatie. 

Ook zullen praktische oplossingen voor zorg op afstand aan huis worden verkent en uitgetest. De 

uitdaging wordt om de intentie om gezamenlijk op te trekken, te leren en te innoveren vast te 

houden en los te komen van de individuele marktstrategieën van de verschillende betrokken 

partijen. 
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Bijlage 2 Integraal overzicht Zeeuwse actiepunten krimp 
Uitwerking actiepunten Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling Krimpen met Kwaliteit (Topteam Krimp), plan van aanpak Het Routepad, 

Convenant met BZK Koersvast voor Zeeland 

 

Thema Actie Realisatie Termijn 

Algemeen Ontwikkelen van een masterplan Voorzieningen in Zeeuws-

Vlaanderen (experiment). 

Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen. eind 2011 

Algemeen Uitvoeren MKBA Zeeuws-Vlaanderen wonen, voorzieningen en 

economie. 

December 2012 is het proces om tot een MKBA te komen 

van start gegaan.  

Juli 2013 concept gereed. 

2011-2014 

Algemeen Provincie ondersteunt regio bij het in beeld brengen van de 

mogelijkheden en het indienen van projecten bij Europese 

fondsen. De Provincies geven binnen hun POP-programma's extra 

aandacht aan de gevolgen van bevolkingsdaling voor 

leefbaarheid. 

Niet bekend is of er na ondertekening van het convenant 

concrete acties zijn ondernomen. 

tot 2013 

Algemeen Schouwen-Duiveland is voorhoedegemeenten in het onderzoek 

van het SCP 'Voorhoedegemeenten actief burgerschap en 

zelforganisatie. Het Ministerie van BZK zal Schouwen-Duiveland 

ondersteunen bij het implementeren van de adviezen uit dit 

onderzoek. 

Onderzoek loopt (2013/2014). 2011-2014 

Algemeen De provincie Zeeland heeft i.s.m. kennisinstellingen, lokale 

overheden en koepelorganisaties voor het bedrijfsleven het 

Zeeuws Kennisnetwerk Bevolkingsontwikkeling (ZKBO) opgericht. 

Het ZKBO fungeert als een van de regionale partners van het 

Kennisplatform Demografische Transitie. 

Gerealiseerd: www.zkbo.nl.  
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Thema Actie Realisatie Termijn 

Algemeen De Provincie biedt binnen het algemene beleid ruime 

mogelijkheden voor maatwerk (MKBA, Provinciaal 

omgevingsplan). Dit kan op zijn beurt weer doorvertaling krijgen 

in gemeentelijke structuurvisies. 

Er is nog geen definitief MKBA (concept juli 2013).  

Provinciaal omgevingsplan 2012-2018. 

2011-2014 

Algemeen Het Rijk stelt, t.b.v. informeren en lokale (politieke) 

bewustwording, masterclasses demografisch transitie voor 

gemeenteraden beschikbaar en organiseert deze in samenspraak 

met gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente 

Schouwen-Duiveland. 

Nog geen concrete vragen vanuit Zeeuws-Vlaanderen en 

Schouwen-Duiveland. 

2011-2014 

Algemeen Op de 'frontdossiers' wonen en onderwijs worden twee seminars 

georganiseerd. 

Onderwijs: nog niet gebeurd, nog niet gepland. 2010 

Arbeidsmarkt De gemeenten in krimpregio's voeren met ondersteuning van 

SZW regionale arbeidsmarktanalyses uit. 

Vanuit de gemeenten van Zeeuws-Vlaanderen en de 

gemeente Schouwen-Duiveland niet aangetroffen. Er is een 

regionale arbeidsmarktschets 2012 (UWV) en een 

onderwijsanalyse 2010(www.onderwijsarbeidsmarkt.nl). 

2010 

Arbeidsmarkt Er wordt een experiment opgezet door DC Noise over 'de grijze 

massa - ontwikkelen van methoden om kennisverlies tegen te 

gaan' (experiment). 

Stichting de Grijze Massa www.degrijzemassa.nl.  

Projecten DGM1 afgerond en opgevolgd door DGM2. 

2010 

Arbeidsmarkt Initiatieven om vraag en aanbod beter op elkaar te laten 

aansluiten en de participatiegraad te verhogen. 

Vraag- en aanbod beter op elkaar aansluiten: onder meer 

door arbeidsmarktmonitor (i.o.) en provinciaal 

arbeidsmarktbeleid.  

Verhogen participatiegraad: momenteel, gezien stijgende 

werkloosheid, niet geformuleerd als ambitie provinciaal 

beleid.  

Huidige ambitie: voldoende gekwalificeerde 

arbeidskrachten voor de Zeeuwse werkgevers. 

2010-2012 
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Thema Actie Realisatie Termijn 

Arbeidsmarkt Het Rijk en de Provincie spreken af het OESO-project Local 

scenario's of demographic change: policies and strategies for 

sustainable development, skills and employment te zullen 

cofinancieren. 

Publicatie 'Public Result. Visies op de arbeidsmarkt in 

Zeeuws-Vlaanderen' t.b.v. OESO-bijeenkomst 7/11/12.  

De OESO-missie heeft Zeeland in november bezocht.  

Het conceptrapport is opgeleverd. Gevolgd door een 

landelijke bijeenkomst op 20 juni 2013 en regionale tour 

najaar 2013. 

2012-2014 

Arbeidsmarkt Ontwikkeling dynamische arbeidsmarktmonitor en 

arbeidsmarktstrategie i.h.k.v. het Uitvoeringsprogramma 2012 

voor de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone. Bevorderen inzet 

bemiddelaar opdat beleidsuitvoering door partijen 

organisatorisch verankerd wordt. 

Januari 2013: bijeenkomst met betrokken partijen 

(onderwijs, overheden, bedrijfsleven, OAZ) om te bepalen 

of er in financiële zin voldoende steun is deze monitor 

structureel te maken. Dit is een subsidievoorwaarde van 

BZK. Een aantal partijen heeft meer tijd nodig om te 

bepalen of ze structureel willen meewerken aan deze 

monitor. Het ministerie is gevraagd uitstel tot 1 juni 2013 te 

verlenen. Die tijd denken partijen nodig te hebben om aan 

te tonen dat gezamenlijke en structurele voortzetting na 

afloopperiode van de subsidieperiode van BZK (€ 100.000) 

mogelijk is. 

Juni 2013 uitsluitsel dat alle betrokken partijen zich willen 

verbinden aan monitor + Zeeuws arbeidsmarktbeleid.  

2012-2014 

Economie Rijksbouwmeester treedt op als adviseur bij het kennis en 

innovatiecentrum op het Maintenance Value Park Terneuzen. 

Proces is in gang gezet. 2012-2014 

Economie Rijk en Provincie ondersteunen organisatie rondom economische 

conferentie(s) i.h.k.v. de Zeeuwse Economische agenda via inzet 

van expertise en faciliteiten. 

 2012-2014 

Financiën De Provincie voert een verdiepingsonderzoek uit naar de 

gevolgen van krimp voor de gemeentefinanciën. 

 2010 
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Thema Actie Realisatie Termijn 

Financiën De Provincie besteedt in het financieel toezicht meer aandacht 

aan de mogelijke effecten van bevolkingsdaling op 

gemeentebegrotingen. 

 jaarlijks vanaf 

2009 

Grensoverschrijdende 

samenwerking 

Rijk en Provincie spreken af dat actiepunten voor 

grensoverschrijdende samenwerking worden aangepakt i.s.m. de 

Task Force GROS die onder leiding staat van Min BZK. Een van de 

mogelijkheden is met alle betrokken partijen aan beide zijden van 

de grens na te gaan wat een werkbare constructie is om 

grensarbeid te stimuleren. 

Kamerbrief inzake beleid t.a.v. België en Vlaanderen d.d. 

4/2/13. In de eerste helft van 2013 (15 mei) zal de 

kansenatlas grensoverschrijdende samenwerking Zeeuws-

Vlaanderen verschijnen. Hierbij zal gebruik gemaakt 

worden van de benoemde actiepunten. 

2010-2012 

Grensoverschrijdende 

samenwerking 

Min BZK laat een 'Atlas van grensoverschrijdende kansen' voor de 

regio Zeeuws-Vlaanderen - Vlaanderen ontwikkeling. De atlas 

wordt deels door het Rijk (25.000) en deels door de Provincie 

(10.000) gefinancierd. 

In de eerste helft van 2013 (15 mei) zal de kansenatlas 

grensoverschrijdende samenwerking verschijnen. Hierbij zal 

gebruik gemaakt worden van de benoemde actiepunten 

Attentie. Hierbij samenwerking/gelijk optrekken met de 

expertmeeting in het kader van de MKBA met Vlaamse een 

Zeeuws-Vlaamse vertegenwoordigers. Voorbereidingen 

worden getroffen. Opzet is maart 2013 een dergelijke 

bijeenkomst te organiseren. 

2010-2012 

Mobiliteit Bereikbaarheid en beschikbaarheid over snelle verbindingen met 

de stedelijke agglomeraties rondom Zeeland hoog op de agenda 

houden. 

Mobiliteitsplan. 2010-2011 

Mobiliteit Demonstratieproject Nieuwe Verbindingen Integratie openbaar 

vervoer en doelgroepenvervoer. 

OV-beleidsplan. 2013 

Mobiliteit Dynamische Reizigersinformatiesysteem (DRIS) display met 

actuele vertrektijden op de haltes. 

OV-beleidsplan. 2011-2012 

Mobiliteit Verbetering toegankelijkheid bussen door aanpassing van de 

perrons. 

OV-beleidsplan. 2009 e.v. 
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Thema Actie Realisatie Termijn 

Mobiliteit Opleiden van OV-ambassadeurs, die uitleg geven over het gebruik 

van OV en ev. meereizen. 

OV-beleidsplan. 2011 

Mobiliteit Gratis OV voor 65-plussers in streekbussen op Schouwen-

Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen. 

OV-beleidsplan. tot begin 

2011 

Mobiliteit Gecombineerd Wmo/regiotaxivervoer in de avonduren na 19.00 

uur in Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen. 

OV-beleidsplan. tot 2012 

Mobiliteit Inzet beter materieel op lijn 19 Hulst-Breda. OV-beleidsplan. 2010 e.v. 

Mobiliteit Busverbinding ROC Middelburg.  OV-beleidsplan. 2010 e.v. 

Mobiliteit Subsidieregeling startende discovervoerprojecten.  max. 1 jaar 

Mobiliteit Zomerbus Schouwen-Duiveland, Walcheren en Zeeuws-

Vlaanderen. 

 tot 2014 

Mobiliteit Opbouw netwerk oplaadpunten voor fietsen met 

trapondersteuning, project fiets cafés. 

 ? 

Mobiliteit Autorijdvaardigheidstraining voor ouderen (BROEM).  2010 e.v. 

Mobiliteit Scootmobielcursus.  2010 e.v. 

Mobiliteit Ouderen in het verkeer.  2010-2011 

Onderwijs De regio Zeeuws-Vlaanderen ontwikkelt (samen met de 

schoolbesturen en buurgemeenten) een visie op de dichtheid van 

het aantal vestigingen van het primair onderwijs i.r.t. de kwaliteit 

van het onderwijs. 

'Onderwijs ons goed' (RPCZ/Scoop). Gevolgd door 

onderzoek KPMG 'Een nieuwe realiteit'. Geen apart 

onderzoek Zeeuws-Vlaanderen aangetroffen. 

2010 

Onderwijs De regio Zeeuws-Vlaanderen ontwikkelt, samen met VO- en MBO-

schoolbesturen, buurgemeenten en Provincie, een lange termijn 

visie op de ontwikkeling van de regionale economie en de daaruit 

voortvloeiende behoefte aan (spreiding van) opleiding c.q. 

profielen in het VO. 

KPMG-rapport "De handschoen opgepakt"; regionale 

aansluiting en organisatie van de doorgaande lijn VMBO-

MBO. Schakelklas ROC Scalda met het oog op doorstroom 

naar het HBO in Vlaanderen/België (niet samen met de 

Provincie). 

2010 
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Thema Actie Realisatie Termijn 

Onderwijs Taskforce Zeeland, ingesteld door OCW, onderzoekt de 

toekomstperspectieven van het Zeeuwse (V)MBO en HBO op 

kwalitatief en kwantitatief voldoende onderwijsaanbod en op 

samenwerkingsverbanden onderwijs, ondernemers en overheid, 

bijv. door creatieve allianties binnen en buiten de 

Provinciegrenzen 

Rapport Kerend Tij. 2010 

Onderwijs Onderzoek Primair Onderwijs Zeeland naar demografische 

ontwikkeling leerlingaantallen over kernen, relatie schoolgrootte 

en kwaliteit onderwijs, beleidsscenario's. 

Rapport Onderwijs ons goed (RPCZ/Scoop). Vervolg KPMG 

'Een nieuwe realiteit'.  

Brief TK over dalende leerlingaantallen. 

2010 

Onderwijs Voor het PO en VO wordt een expertmeeting georganiseerd 

waarin bezien wordt hoe regelbelemmeringen kunnen worden 

opgelost (vervolg op rapport Krimp en de regels, Groningen, 

Zeeland, Limburg). 

Onbekend of deze meeting heeft plaatsgevonden. 2010 

Onderwijs Wanneer Zeeland initiatieven op het terrein van onderwijs en 

bevolkingsdaling ontwikkelt en concrete knelpunten in 

regelgeving vermoedt, is het Rijk bereid deskundigheid ter 

beschikking te stellen. 

Het Rijk is bereid mee te denken i.h.k.v. de zgn. 

experimenten-regeling.  

Er zijn na ondertekening geen initiatieven aangemeld. 

2010-2012 

Onderwijs Het Rijk zegt toe haar kennis beschikbaar te stellen zodat de 

Provincie en lokale partijen de aanbevelingen uit Kerend Tij 

kunnen realiseren. 

De drempels in Den Haag zijn voor de OAZ zeer laag. Via de 

OAZ komen kennis en informatie makkelijk en snel naar 

Zeeland. Er zijn geen signalen uit de regio. 

2010-2012 
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Thema Actie Realisatie Termijn 

Onderwijs Het rijk zegt toe haar kennis beschikbaar te stellen aan de 

Provincie over de uitvoering van het proces rondom de routekaart 

Onderwijs ons goed. 

Rol Provincie: mee-financieren, deelname aan stuurgroep 

routekaart (ontwikkelen van kwaliteit- en 

bereikbaarheidsplannen op lokaal niveau in het PO).  

Ministerie: deelname aan stuurgroep routekaart en actieve 

inbreng in de zgn. Pitstops (bijeenkomsten om de stand van 

zaken te delen met het brede onderwijsveld en vanuit 

perspectief van het ministerie van OCW een actieve rol 

hierin te spelen en een toelichting te geven op (toekomstig) 

beleid). Er zijn geen signalen uit de regio. 

2010-2012 

Onderwijs Alle contacten in het kader van de uitvoering van kerend tij met 

Min OCW worden gestroomlijnd via de OAZ. 

 2010-2012 

Ruimte Krimp wordt opgenomen als opgave in de regionale 

gebiedsagenda's, incl. de uitvoeringsagenda's met voorstellen 

voor projecten in krimpregio's. 

De Provincie kent het instrument gebiedsagenda niet op 

deze manier. Wel uitvoeringsagenda's van structuurvisies 

gemeenten, e.d. 

2009 

Ruimte Krimpregio's voeren in lijn met het Topteamadvies, onderzoeken 

uit hoe om te gaan met planschadeclaims en brengen de omvang 

van de claims in beeld. 

Wooncongres 25/4/13. Hoogleraar met een presentatie 

over hoe planschade te voorkomen. Heeft tot vele eye-

openers geleid. Zal terug te vinden zijn in de regionale 

woningmarktafspraken. 

2010 

Ruimte De Provincie zorgt voor een verantwoorde 

bedrijventerreinplanning in krimpregio's. Dit gebeurt i.h.k.v. het 

conceptconvenant VROM-EZ-IPO-VNG. 

Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe 

bedrijventerreinbehoeftenraming. 

2010 

Ruimte Instellen stuurgroep Zeeuws-Vlaanderen Gerealiseerd. 2010 
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Thema Actie Realisatie Termijn 

Ruimte Het rijk bevordert de realisatie van rijksdoelen en 

effectiviteitsverhoging van de reeds gedane rijksinvesteringen in 

het gebied wordt bevorderd. het Rijksvastgoed- en 

ontwikkelingsbedrijf pleegt inzet op projecten aan de 

Westerschelde en de Noordzee, overige rijksgronden in Zeeuws-

Vlaanderen. Er wordt medewerking verleend aan de MKBA. 

Het RVOB is volledig betrokken bij de MKBA. Een afspraak 

over de inzet van het RVOB heeft inmiddels 

plaatsgevonden. 

2010-2012 

Ruimte Provincie neemt het initiatief om de ruimtelijke gevolgen van de 

demografische veranderingen in kaart te brengen en tracht de 

(grens)regio's te betrekken bij het maken van een 

grensoverschrijdende structuurvisie. 

Grensoverschrijdende visie wordt opgepakt. 2010-2012 

Ruimte Versterken kennis- en informatieniveau over demografie onder 

de Zeeuwse gemeenten. 

Uit de interviews komt naar voren dat de Provincie hierin 

succesvol is. 

2010 

Ruimte Gemeenten en Provincie voeren samen een sterke regie op de 

ruimte in Zeeland. 

  

Ruimte  Provincies monitoren ontwikkelingen krimp met name t.a.v. 

woningbouw en bedrijventerreinen. 

Gebeurt, maar nog niet structureel genoeg (naar ambtelijk 

oordeel) 

2010 

Ruimte  Provincies en gemeenten stimuleren visievorming op regionaal 

niveau en brengen resultaten in Gebiedsagenda's rijk en regio in.  

Gemeenten moeten structuurvisies maken cf WRO. Bijna 

alle gemeenten zijn hiermee klaar. 

2011 

Scheppen van goede 

basisvoorwaarden 

Via het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling wordt kennis 

uitgewisseld, verzameld en gegenereerd. Deze kennis wordt 

ontsloten via www.vanmeernaarbeter.nl  

Gerealiseerd. www.vanmeernaarbeter.nl. Weinig input 

vanuit Zeeland zichtbaar. 

2010 

Scheppen van goede 

basisvoorwaarden 

De Provincies Limburg, Groningen en Zeeland activeren een 

meldpunt t.b.v. de inventarisatie van regelknelpunten 

(ondergebracht bij het landelijk kennisknooppunt). 

Gerealiseerd: 3 meldingen. 2010 

Voorzieningen De Provincie organiseert een bijeenkomst met maatschappelijke 

en marktpartijen om nieuwe kansen van krimp te achterhalen. 

Onbekend of dit heeft plaatsgevonden en wat de resultaten 

zijn. 

2009-2010 
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Thema Actie Realisatie Termijn 

Voorzieningen Rijk en Provincie spreken af het proces rondom de 

operationalisatie van het masterplan voorzieningen Zeeuws-

Vlaanderen inhoudelijk en procesmatig met expertise te 

ondersteunen. Daarbij zal de MKBA wonen, voorzieningen en 

economie ondersteunend zijn voor het uitvoeren en te faseren 

regionaal beleid ter zake. 

Juni 2012 is er nog geen MKBA. 2010-2012 

voorzieningen rijk en Provincie spreken af dat de Provincie met lokale partijen de 

business case voor een regionaal voorzieningenfonds verder 

verkennen, waarbij het Rijk alleen expertise beschikbaar stelt. 

Resultaten MKBA dienen als input. 

Nog niet opgepakt. Nog geen verzoek uit de regio 

ontvangen. 

2010-2012 

Voorzieningen Rijk en Provincie spreken af dat Zeeuws-Vlaanderen en 

Schouwen-Duiveland als prioriteitsgebieden toetreden tot de 

Digitale Stedenagenda van de G32. 

www.digitalestedenagenda.nl  

Zeeuwse gemeenten en Provincie niet bij deelnemers 

aangetroffen.  

Aansluiting van Zeeland bij het programma van EZ om 

breedband in het buitengebied te bevorderen lijkt een 

kostbare aangelegenheid te worden. 

2010-2012 

Voorzieningen Het Rijk wil knelpunten in de wet- en regelgeving, die het proces 

van samenwerken in de zorg belemmeren, zo veel mogelijk 

tegengaan. 

 2010-2012 

Voorzieningen Als lokale partijen in Zeeland initiatieven op het terrein van zorg 

en bevolkingsdaling ontwikkelen is het Rijk bereid deskundigheid 

ter beschikking te stellen (bijv. experimenteerregelingen). 

Er zijn na ondertekening geen initiatieven aangemeld. 2010-2012 

Voorzieningen Demonstratieproject Nieuwe Verbindingen Hart van leefbaarheid.  2009-2010 

Voorzieningen Demonstratieproject Nieuwe Verbindingen Gezondheidscentrum 

Axel. 

 2009-2010 
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Thema Actie Realisatie Termijn 

Voorzieningen Beleidskader sociale zorg: financieel ondersteunen van projecten 

die tot doel hebben het realiseren van een multifunctioneel 

centrum. 

 2009-2010 

Voorzieningen Deelname in het project DC Noice. Een van de doelstellingen van 

dit Europese project is het verbeteren van de kwaliteit van 

voorzieningen. 

 2008-2011 

Voorzieningen Interreg IVB Vital Rural Area: work pakkage 2 Branding the region 

(Sluis). 

 2009-2013 

Voorzieningen Interreg IVB project DC NOISE: met ICT doe ik mee.  2008-2011 

Voorzieningen Demonstratieproject Nieuwe Verbindingen: Natuurspeelplaatsen.  2008-2011 

Voorzieningen Beleidskader sociale zorg: programma gezond en actief.   

Voorzieningen Beleidskader sociale zorg: programma gezondheid.  2009-2010 

Voorzieningen Programma De Zilveren Kracht in Zeeland (vrijwilligers) gekoppeld 

aan www.zilverenkracht.nl. 

 2011 

Voorzieningen Beleidskader sociale zorg: programma leefbaarheid en sociale 

samenhang. 

 2009-2010 

Wonen De Provincie stelt nieuwe woningbouwprogramma's op voor de 

Zeeuws-Vlaamse gemeentes en doet een onderzoek naar 

haalbaarheid herstructureringsfonds voor de regio Zeeuws-

Vlaanderen. 

De Zeeuwse regio's moeten voor 1 juli 2012 klaar zijn met 

de regionale woningmarktafspraken (vloeit voort uit 

Omgevingsplan en de Rijksladder voor Duurzame 

verstedelijking). Hier wordt ook fondsvorming 

aangekondigd.  

Sluis is hier al mee bezig. 

2010; 

jaarlijkse 

update 
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Thema Actie Realisatie Termijn 

Wonen Herstructurering en transformatie woningvoorraad Zeeuws-

Vlaanderen (experimenten). 

Gemeente Sluis 'Aantrekkelijk Oostburg'. Experimenten: 4 

zijn afgerond of lopen nog (zie evaluaties platform31). Een 

nieuw experiment met een relatie met wonen is gestart: 

UPGRADE, waar de Provincie mede ondertekenaar is van 

het initiatief. Gaat om opkopen en opknappen/slopen/ 

verhuren van slechte particuliere woningen in Zeeuws-

Vlaanderen. 

2010 

Wonen Alle gemeenten hebben aantoonbaar de regionale demografische 

ontwikkelingen in hun woonvisies verwerkt. 

In de woonvisie van Schouwen-Duiveland is het 

opgenomen. In Sluis en Terneuzen eveneens, als is die van 

Terneuzen nog niet openbaar. Hulst is nog onbekend. 

2011 

Wonen Rijk en Provincie spreken af te bevorderen dat de Nationale 

verklaring huisvesting arbeidsmigranten' in Zeeland breed wordt 

onderschreven 

 2010-2012 

Wonen Instellen herstructureringsfonds: Provincie ziet erop toe dat 

overtollige particuliere woningvoorraad wordt gereduceerd, 

primaire verantwoordelijkheid ligt bij gemeenten. 

Er is een fonds van 3,5 miljoen euro voor de komende jaren 

ter besteding hieraan. Eind 2013 wordt het budget 

beschikt. 

2010-2012 

Wonen Het Rijk spant zich in om knelpunten rond de aanpak van de 

particuliere woningvoorraad te onderzoeken en zo nodig en 

mogelijk op te lossen waar het bestaande regelgeving en de 

verdeelsystematiek van bestaande bekostigingssystemen betreft. 

Als er knelpunten voordoen (in de praktijk valt dat mee, 

komt toch meestal neer op geld) is het Rijk zeker 

bereidwillig hieraan mee te doen.  

2010-2012 

Wonen Rijk en Provincie spreken af dat de Provincie en betrokken 

gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen met lokale partijen de business 

case voor een regionale werkmaatschappij verder verkennen, 

waarbij het Rijk zijn expertise ter beschikking stelt. 

Nog geen verzoek vanuit de regio ontvangen.  2010-2012 
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Thema Actie Realisatie Termijn 

Wonen samenwerking Zeeuws-Vlaamse en Vlaamse woningmarkt. Rijk en 

Provincie zetten zich in voor het aanpakken van knelpunten en 

uitvoeren van aanbevelingen rondom grensoverschrijdend 

wonen. Zoeken betrokkenheid ij Vlaamse partners. Spreken af dat 

Provincie en gemeenten ondernemers en woningcorporaties 

waar mogelijk betrekken bij de opgave. 

Opgepakt via experiment Grensoverschrijdend wonen, 

samen met de corporaties. Dit heeft geleid tot een 

instroom van Vlamingen. Op dit moment is voor de 

stichting Zeeuws en Vlaanderen hiermee bezig (makkelijk 

maken voor Belgen en informeren om hier te komen 

wonen), www.uwnieuwetoekomst.nl. 

2010-2012 

Wonen Stimuleringsregeling particuliere woningverbetering en 

duurzaamheidslening. 

 2010 

Wonen Gemeentelijke fondsen zachte leningen particuliere (duurzame) 

woningverbetering. 

 2010 

Wonen Housing ambassador gemeente Sluis (onderdeel DC NOISE).  2010 

Wonen Het verruimen van de verordeningen op het gebied van tweede 

woninggebruik of als deeltijdwoning. 

 2010 
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