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Minste welvaart in grote steden
Universiteit Utrecht en Rabobank (27 oktober 2017)
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In de Randstad woon je ongelukkig, onveilig en ongezond
Universiteit Utrecht en Rabobank (27 oktober 2017)
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1.2 Bestuur en Koninkrijksrelaties 

p. 7: ….  In de uitvoering van belangrijke overheidstaken spelen 
gemeenten en provincies een steeds belangrijkere rol. Krimpregio’s en 
grootstedelijke gebieden hebben ieder hun eigen aandachtspunten. In 
gezamenlijke programmatische afspraken met provincies en 
gemeenten moet hiervoor ruimte zijn, naast nationale opgaven waar 
we samen voor staan. In het gemeente- en provinciefonds komt extra 
geld beschikbaar voor deze taken. 
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1.2 Bestuur en Koninkrijksrelaties 

p.7: ….  Om een adequaat voorzieningenniveau op peil te houden 
geven we ruimte aan experimenten in krimpregio’s, bijvoorbeeld voor 
de clustering van de voorzieningen. 
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1.3 Onderwijs en onderzoek 

p. 11: Krimp en kleine scholen 
• Met de kleine-scholentoeslag blijft het kabinet inzetten op een 
pluriform scholenaanbod en thuisnabij onderwijs. Hiervoor komt 20 
miljoen euro per jaar extra beschikbaar. 
• De fusietoets in het basisonderwijs wordt geschrapt. In het 
voortgezet onderwijs wordt de fusietoets bij krimpproblematiek 
geschrapt. 
• De fusie-effectrapportage en de inspraak van de medezeggenschap 
blijven behouden. 
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2.3 Wonen 

p. 31: Woningbouw
Het kabinet zal in overleg met medeoverheden, woningcorporaties en 
andere stakeholders afspraken maken over het aanjagen van de 
woningbouwproductie. Dat het aanbod van woningen traag reageert 
op de aantrekkende vraag, is deels inherent aan het bouwproces, maar 
deels ook het gevolg van onnodig belemmerend overheidsbeleid. In de 
afspraken willen we belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen. 
Daarnaast moet regionaal maatwerk mogelijk zijn, zowel in grote 
steden als regio’s met demografische krimp en leegstand. 
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2.4 Economie, innovatiebeleid en vestigingsklimaat 

p. 35: Een goed en gelijk speelveld voor ondernemers 
De markt van brievenbuspost krimpt al jaren. Steeds minder 
consumenten sturen fysieke post. Het kabinet wil de universele 
postdienst op het huidige kwaliteitsniveau, op het platteland en in 
krimpregio’s verankeren. Onderzocht wordt of aanbesteding van de 
universele postdienst al dan niet de voorkeur verdient boven het 
huidige model waarbij de overheid PostNL compenseert voor de 
verlieslatende activiteiten. 



Harde realiteit
Wethouder Jan-Willem van der Kolk, gemeente Bedum (2017)
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Jan-Willem vd Kolk 
(@janwillemvdkolk) | Twitter
https://twitter.com/janwillemvdkolk

Embed Tweet. 'Regiolobby heeft effect 

gehad' versus 'Harde realiteit is dat we 

moeten doorvechten' Laatste heeft gelijk 

@acbodde @gerdtvanhofslot #dvhn.

https://twitter.com/janwillemvdkolk


Leefbaarheid in Noord-Nederland - factsheet
Sociaal Planbureau Groningen – Friesland CMO Stamm (2016)
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Facts - Koopwoningen
Provincie Groningen persbericht (14 maart 2016)
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Tussen 2014 en 2040 komen in de drie krimpgebieden van Groningen, De Marne, 
Eemdelta en Oost-Groningen circa 14.000 van de 60.000 koopwoningen leeg te 
staan. Bijna 1 op de 5 woningen is niet meer bewoond. Het gaat dan om losse 
woningen in kleine dorpen, maar ook om complete gebouwen en straten in 
grotere kernen. 

De stec groep heeft in een onderzoek door gerekend hoeveel de verschillende 
scenario's kosten in 2030. Dat varieert van niet ingrijpen, dat wil zeggen, de markt 
al het werk laten doen, dan liggen de kosten op 1.014 miljard. Licht ingrijpen, dat 
betekent, beperkte sloop en aanpassing van woningen met als effect een 
oplopende leegstand; kosten 945 miljoen euro. En zwaar ingrijpen, dat is beperking 
van de leegstand door aanpassing en vernieuwing van de woningvoorraad, dan 
bedragen de kosten 737 miljoen euro.



Nieuwe bevolkingsprognoses bevestigen trend
Sociaal Planbureau Groningen (2017)
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De specifieke uitgangspunten per subregio: Opgave
Woningmarkt analyse regio Groningen-Assen 2017-2030 (2017)
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De specifieke uitgangspunten per subregio: Antwoorden
Woningmarkt analyse regio Groningen-Assen 2017-2030 (2017)
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Antwoorden:

1a. Opgave stad Groningen

1b. Differentiatie woonmillieus

2. Opwaarderen bestaande voorraad

3. Strategisch Voorraad Beleid (SVB)

4. Sturingsafspraken 

'Krimp vraagt provinciale regie' - LC+ - LC.nl

www.lc.nl/plus/‘Krimp-vraagt-provinciale-regie-21141239.html, 

'Krimp vraagt provinciale regie'. 20 februari 2016; Atze Jan de ... nogal eens aan 

regie. De provincie zou die rol moeten pakken, vindt specialist Jan Veuger.

http://www.lc.nl/plus/%E2%80%98Krimp-vraagt-provinciale-regie-21141239.html
http://www.lc.nl/plus/‘Krimp-vraagt-provinciale-regie-21141239.html


De specifieke uitgangspunten per subregio
Woningmarkt analyse regio Groningen-Assen 2017-2030 (2017)
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Een indicatieve blik in de toekomst
Quick scan Friese woningmarkt (2013)
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Toekomstige behoefte aan huur- en koopwoningen met zes scenario’s 

en aanname op het gebied van:

1. Demografie

2. De koopkracht (aanhoudende crisis, langzaam of voorspoedig herstel

3. Ontwikkeling scheefheid
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Opgaven en vragen anno 2017
Quick scan (Friese) woningmarkt (2013)
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Bedreigingen:

- Afvlakkende demografische groei en omslag naar krimp

- Minder doorstromers

- Veroudering van de woningvoorraad

- De speelruimte van woningcorporaties

- Toekomstige behoefte aan wonen en zorg



Opgaven en vragen anno 2017
Quick scan (Friese) woningmarkt (2013)
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Kansen:

- Voorlopig nog wel druk op de markt

- Beperkt: marktsector huur

- Verzilveraars



Opgaven en vragen anno 2017
Quick scan (Friese) woningmarkt (2013)
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Sterkten en zwakten:

- Kwaliteit van de woningvoorraad

- Aanpasbaarheid van de woningen

- Waardering van de woningen

- Overmaat aan te ambitieuze bouwplannen
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