
Webinar Toekomst krimpbeleid

Beste KKNN-ers,

Op donderdag 7 mei 2020 vond het 
eerste KKNN webinar plaats. Marijn 
Molema nam ons online mee in zijn 
analyses van het krimpbeleid door de 
jaren heen en wat mogelijke goede 
elementen voor toekomstig beleid zijn.

Zijn presentatie kunt u hier teruglezen.

Veel leesplezier!

De toekomst van het krimpbeleid

De café’s zijn gesloten, ook het Krimpcafé van het KKNN, maar kennisuitwisseling kan ook 
zonder bij elkaar te komen in een dorpshuis in Noord-Nederland. Via het digitale systeem van 
Blackboard Collaborate bijvoorbeeld. Marijn Molema, programmaleider leefbaarheid bij het 
Fries Sociaal Planbureau, was de eerste die het aandurfde op deze manier een webinar te 
geven voor het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland. Op 7 mei presenteerde hij vanuit zijn 
huis in Heerenveen trends en uitgangspunten voor toekomstig krimpbeleid. 

Door Nynke Doevelaar

Door zijn scherm te delen kon Molema een presentatie laten zien met bewegende bevolkingspira-
mides en kaarten waarop het verloop van de bevolkingskrimp in Nederland door de jaren heen te 
volgen was. Volgens de prognoses zetten de ontwikkelingen van vergrijzing en negatief migratiesal-
do door in het noorden en oosten van Nederland en op sommige plekken in Zeeland en Limburg. Nu 
het tweede nationale plan rond bevolkingsdaling eind dit jaar afloopt is de vraag aan de orde: ‘hoe 
nu verder?’ Via een online poll laten de rond de 35 deelnemers uit Noord-Nederland en daarbuiten 
weten dat ze in ruime meerderheid vinden dat er krimpbeleid moet blijven.

https://www.kennisvoorkrimp.nl/uploads/media_item/media_item/140/20/Webinar-KKNN-070520-Toekomst_van_krimpbeleid_Marijn_Molema-1589372826.pdf


Trends en uitgangspunten
Molema heeft een analyse gemaakt van het huidige krimpbeleid en de wortels ervan in het verleden. Hij 
onderscheidt vier trends in het krimpbeleid. De eerste noemt hij: ‘demografisering van het regionale 
ontwikkelingsdebat.’ Er wordt sinds de 21e eeuw minder gestuurd op de economische structuur van 
regio’s. Wel kwam er oog voor de demografische verschillen tussen regio’s. Maar langzamerhand komt 
de economie ook terug in het beleid, zo is in het tweede Actieplan Bevolkingsdaling het thema ‘econo-
mische vitaliteit en arbeidsmarkt’ opgenomen. 

Als tweede trend noemt Molema: ‘polariserende frames’. In ieder land spelen territoriale tegenstel-
lingen een rol. In Nederland valt het erg mee, maar ook hier wordt de kloof tussen de Randstad en het 
platteland graag en vaak ongenuanceerd gebruikt in de (sociale) media. Het debat verdween uit de poli-
tieke arena, maar heeft wel een uitlaatklep nodig. 

Als derde trend ziet Molema een ‘ontwakende spreidingsplanologie’. Het denkbeeld van een even-
wichtige spreiding van de bevolking over het land was verdwenen, maar nu is er opnieuw aandacht voor 
bijvoorbeeld het verbeteren van de verbindingen tussen de dichtbevolkte en dunner bevolkte gebieden. 
Misschien gaat de corona-crisis ook een rol spelen in het denken over het spreiden van mensen en 
voorzieningen. 

De vierde trend die Molema ziet, noemt hij de trend van de ‘offensieve beleidsstrategieën’. Meer 
aandacht voor de kracht van de regio’s. Regiodeals met overheden, kennisinstellingen en bedrijven 
stimuleren de verdere ontwikkeling van de krachten die van oudsher al in de regio aanwezig waren. 

'Krimpbeleid voer je niet alleen 
voor de krimpregio's. Nederland is 
te klein voor grote verschillen.'



Molema ziet vooral in de derde en vierde trend aanknopingspunten om op een mens- en 
gebiedsgerichte manier beleid te ontwikkelen. Hij geeft daarbij nog vier B’s als uitgangspunten mee. 
De eerste staat voor Brede welvaart. Niet alleen de economie is bepalend voor het welbevinden van 
mensen. Er moet ook oog zijn voor bijvoorbeeld sociale cohesie, ook die is kwetsbaar in gebieden waar 
zich grote demografische verschuivingen voordoen. De tweede B is van Bottom up, het herkennen en 
erkennen van de regionale potenties. Betrokkenheid is derde B, de overheid moet kwetsbare regio’s 
steunen. Om dat goed te kunnen doen moet er een Bovenaanzicht zijn om het grotere geheel te over-
zien. Waar is (grensoverschrijdende) samenwerking mogelijk, welke verbindingen moeten worden ver-
beterd? 

Niet alleen bottom-up
Tijdens de presentatie kwamen er op de chat al een paar vragen van deelnemers binnen. Ook hadden 
Bettina Bock, bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid voor Noord-Nederland en Elles 
Bulder, lector leefomgeving in transitie aan de Hanzehogeschool, van tevoren aangegeven graag op de 
presentatie te willen reageren. Bettina Bock is momenteel bezig het Europese beleid voor krimpregio’s 
te analyseren. Zij is erg kritisch over het bottom-up principe omdat er vanuit de zwakste regio’s weinig 
initiatieven te verwachten zijn. De overheid moet daarom niet alleen betrokken zijn, maar ook actief 
sturen en de zwakste regio’s steunen. Niet vanuit mededogen, maar omdat dat goed is voor de ontwik-
keling van het grote geheel. Ook wijst zij erop dat de overheid veel kan leren van de ontwikkelingen in 
krimpregio’s. De nadelige gevolgen van het neoliberale beleid bijvoorbeeld tekenen zich in krimpge-
bieden eerder en duidelijker af. Elles Bulder benadrukt dat ‘krimp’ maar het halve woord is, het gaat 
over bevolkingskrimp en dat zegt niet alles over een gebied. Zij pleit ervoor om in plaats van ‘krimpbe-
leid’, ‘krachtbeleid’ te voeren. Ook wijst ze erop dat er niet alleen tussen gemeenten, maar ook binnen 
gemeenten verschillen zijn aan te wijzen. Zij pleit wel voor de bottom-up benadering, het kan misschien 
niet altijd en overal, maar de verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving moet zo laag mogelijk in 
het systeem liggen.



Terugkijken webinar: https://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp-noord-
nederland/verslag-en-video-webinar-toekomst-van-krimpbeleid
Meer informatie over het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland op onze website: 
https://www.kennisvoorkrimp.nl/kknn

Volgens Molema is het inderdaad interessant om te bekijken wat er wel en niet vanuit Den Haag be-
paald kan worden voor de regio’s en hoe Rijk, provincies en gemeenten daarin kunnen samenwerken. 
Welke aanzet kunnen regio’s zelf geven waar het rijk op aan kan grijpen? 

Bock vult aan dat de kwetsbaarheid ook in financiële slagkracht zit en dat het niet de bedoeling kan 
zijn dat verschillende regio’s met elkaar concurreren om aandacht en geld van de centrale overheid. De 
uitgangspositie van gebieden is niet gelijk en daar moet je als overheid op inspelen. 

Een van de deelnemers vroeg of ook de bewoners niet beter betrokken moeten worden bij het beleid. 
Iemand anders wees op de obstakels die bewoners en lagere overheden tegenkomen als zij bottom-up 
willen werken. 
Een andere vraag die aan de orde kwam is of het Rijk nu niet te weinig rekening houdt met regionale 
verschillen. Zou er niet van begin af aan bij het ontwikkelen van beleid gekeken moeten worden naar 
verschillende aanpakken voor verschillende gebieden? 

Saskia Franssen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wilde graag van 
Molema weten of de regiodeals ook voor de echt kwetsbare regio’s een goed instrument zijn of dat er 
iets anders nodig is? Volgens de onderzoeker moet ervoor gewaakt worden dat de regiodeals geen 
concurrentie tussen gebieden in de hand werken en een soort ‘beauty-contest’ worden waarin de re-
gio’s zich net wat beter en innovatiever voordoen dan ze eigenlijk zijn. Het zou minder een kwestie van 
slim onderhandelen moeten zijn en meer in wederzijds vertrouwen tussen Rijk en regio moeten worden 
uitgevoerd. Bettina Bock beaamde dit en geeft aan dat je juist wie niet meedoet aan de onderhandelin-
gen extra goed in gaten moet houden.
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