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Samenvatting

Dit advies van de Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid (PRO) gaat over anders sturen door 
de provincie naar aanleiding van krimp en de problemen op de grondmarkt. Deze problemen 
vragen om een cultuuromslag in de ruimtelijke ordening. Een omslag van groeidenken 
naar transformatiedenken. Maar ook van kerktorenpolitiek naar integrale, regionale 
samenwerking. 

Van leefbaarheidsdenken naar vitaliteitsdenken

Tot dusver zijn discussies over de impact van de krimpproblematiek op de ruimtelijke 
ordening vooral gevoerd in termen van ‘leefbaarheid’. Dat gaat vooral over voorzieningen. 
De overheid bedenkt wat goed is voor de gemeenschap en bepaalt welke voorzieningen 
daarbij horen. Daar moeten we vanaf. We moeten toe naar de kracht van de gemeenschap 
zelf en introduceren daarvoor de term ‘vitaliteit’: de situatie waarin een gemeenschap zélf 
de omstandigheden in haar dorp of wijk positief probeert te beïnvloeden. Kortom, het is 
voortaan niet langer de overheid die eenzijdig de voorwaarden bedenkt en bepaalt, maar de 
samenleving houdt zichzelf, in samenwerking met de overheid, in stand.

Provinciale rol en houding

Het is cruciaal dat dit besef bij iedereen in Gelderland tussen de oren komt. In heel 
duidelijke communicatie over feiten en prognoses. De provincie kan dan werken aan het 
‘krimpbestendig’ maken van beleid. Daarvoor is het wel nodig dat er binnen de bevolking 
en de gemeenschap urgentie wordt gevoeld. De provincie kan helpen bij het vormen van 
coalities die samen doelen stellen. Overheid, noch overige partijen kunnen dat alleen. Nog 
belangrijker is het dat er mogelijkheden komen om te experimenteren met oplossingen. 
Die ruimte moeten we elkaar laten. Het is wel zaak dat de provincie met duidelijke kaders 
aangeeft hoeveel ruimte er is om experimenten aan te gaan om de gezamenlijk gestelde 
doelen te bereiken. De huidige kaders en regels zijn zo op detailniveau vastgelegd dat het 
voor particulieren en bedrijven gewoonweg te moeilijk is initiatieven te ontwikkelen. 
Het advies besluit met spelregels voor de provinciale rol en houding en stelt voor een 
voorbeeldenboek te maken, waarvan alle partijen kunnen profiteren. 

Kortom, vitale regio’s krijgen ruimte om met eigen oplossingen te komen; samen 

geformuleerde doelen zijn daarbij uitgangspunt. De provincie ondersteunt daarbij: geeft 

ruimte waar dat kan en stuurt op de (inter)regionale samenhang.

1 Transities voor krimp:

 van leefbare naar vitale regio’s
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De spelregels:

• Erken dat de problematiek op het niveau van de provinciale verantwoordelijkheid ligt; de 
provincie is de overheidslaag die de (inter-)regionale samenhang bewaakt.

• Stel een gezamenlijk gedeelde visie op en verbind daar een duidelijke koers aan (gericht 
op kwaliteit en vitaliteit; laat die neerslaan in gezamenlijke investeringen (van publieke 
en private partijen).

• Bewaak de koers en randvoorwaarden en hak op (inter-)regionaal niveau moeilijke 
knopen door.

• Geef de maatschappij de ruimte om met oplossingen te komen.
• Richt je vooral op de doelen, niet op de middelen/de weg waarlangs.
• Wees daarbij  een consistente en een betrouwbare partner.
• Neem zelf ook voldoende ruimte om je rol op de juiste manier te spelen; leer, evalueer  en 

experimenteer.
• Voorbeeldenboek: gebruik voorbeelden en evaluaties, zodat ook andere partijen er profijt 

van hebben.
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Transities voor krimp: van leefbare 
naar vitale regio’s

1. Inleiding 

Over het onderwerp ‘Krimp’ zijn al veel publicaties verschenen. Er zijn veel verschillende 
meningen over wat de omvang en impact van de problematiek is, over wat de beste aanpak is 
en wie daar allemaal bij betrokken moeten zijn. Dat geeft aan dat het onderwerp breed in de 
belangstelling staat. 

Ook de raad is van mening dat er een belangrijke opgave ligt, die de aandacht van de 
provincie verdient. Om deze reden heeft de raad het advies ‘Transities voor krimp’ opgesteld. 
Ten opzichte van de reeds verschenen publicaties, studies en adviezen heeft de raad gekozen 
voor een specifieke benaderingswijze. 

Die wordt gekenmerkt door krimp op te pakken vanuit de breedte van de Gelderse 
samenleving. Dat is zowel letterlijk als figuurlijk gedaan. Letterlijk, door samen 
met belangrijke Gelderse maatschappelijke partners, bestuurders, ondernemers en 
wetenschappers op 11 november 2011 een werkconferentie over het thema te organiseren. 
Maar ook figuurlijk is voor die brede invalshoek gekozen: de raad staat vooral stil bij de 
integraliteit van het onderwerp en bij de complexe samenhang van de verschillende aspecten 
die erbij een rol spelen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de manier waarop deze processen 
doorwerken op de Gelderse samenleving.  

Ten behoeve van de conferentie zijn door drie wetenschappers papers opgesteld. Deze papers 
vormden de basis voor de discussies op de conferentiedag. De opbrengst van de conferentie, 
die als bijlage bij dit advies is gevoegd, is op zich al een waardevol document en vormt de 
inspiratiebron voor voorliggend advies.   

In dit advies krijgt de rol die de provincie Gelderland kan spelen extra accent. Dat wordt 
niet alleen signalerend gedaan, maar juist ook oplossingsgericht. Op basis van concrete 
voorbeelden en suggesties worden aanbevelingen gedaan voor het aanscherpen van de 
provinciale rol en het provinciale beleid ten opzichte van het thema krimp.   

1.1 De kern van dit advies
Toch is het thema ‘krimp’ slechts een aanleiding voor dit advies. Het is een onderdeel van 
een bredere discussie over de noodzaak tot verandering binnen beleid en bestuur. De kern 
van het advies gaat over de transitie die nodig is om processen zoals krimp, economische 
ontwikkeling, maar ook de huidige crisis op de grond- en woningmarkt, te begeleiden. 
Diverse ontwikkelingen in onze maatschappij vragen om zo’n transitie en krimp werkt 
daarbij als snelkookpan. 

De hierboven genoemde veranderingen hebben grote gevolgen voor de rolverdeling tussen de 
partijen die daarbij betrokken zijn. Dat geldt in het bijzonder voor de provincie. Groeidenken 
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heeft lang ons doen en laten bepaald. In de komende periode zal echter lang niet overal 
nog sprake zijn van groei. Dat brengt grote onzekerheden met zich mee. Ruimtelijke 
ontwikkelingen worden veel minder stuurbaar. We zullen andere scenario’s moeten 
hanteren om in te spelen op die ontwikkelingen. 

De overheid heeft in het verleden de lijnen uitgezet en de burgers, marktpartijen en 
maatschappelijke organisaties hebben daar invulling aan gegeven. Ook op dat vlak zal een 
omslag plaats moeten vinden. Initiatief uit de samenleving moet meer kansen krijgen om 
zich te ontwikkelen. Ruimte bieden aan experimenten en het stimuleren van innovatieve 
oplossingen, ook in de sfeer van het smeden van nieuwe coalities, wordt steeds belangrijker. 

De krimpopgave kan niet sectoraal tot een oplossing worden gebracht, maar vraagt om een 
gezamenlijke aanpak. De provincie is daarbij één van de partners. Ze kan niet langer zélf, 
vóóraf de oplossing aandragen, maar zal zich veel meer moeten richten op het faciliteren 
van ontwikkelingen uit de samenleving. Ze geeft hieraan  zonodig, vanuit de gezamenlijk 
gestelde doelen, sturing.

1.2 De feiten: demografische veranderingen, krimp en  
 de crisis op de grond- en kantorenmarkt

Wat speelt er nu precies? Op zowel de korte als lange termijn krijgen we te maken met grote 
veranderingen. Krimp is hierbij één van de kern-processen. 

1.2.1 Krimp
Het is de verwachting dat de Gelderse bevolking tot 2030 nog maar licht zal groeien. Deze 
groei vindt met name in het stedelijke gebied plaats. Na 2030 zal de Gelderse bevolking 
structureel afnemen. 
Verschillende Gelderse regio’s (zoals de Achterhoek) krimpen nu al. Ook binnen de Gelderse 
steden is er sprake van krimp, vooral op wijkniveau. 

Naast de absolute afname van 
bevolkingsaantallen is Gelderland 
aan het vergrijzen. Rond 2020 is 
20% van de Gelderlanders ouder 
dan 65. Dat heeft consequenties 
voor de economie, het aantal actief 
werkende mensen daalt sterk.! 
Krimp wordt extra sterk gevoeld 
in het landelijke gebied. Gezien de 
relatief lage bevolkingsdichtheid 
van het landelijke gebied komen 
veranderingen in de bevolkings opbouw daar extra hard aan. Problemen spelen vooral voor 
wat betreft de leefbaarheid, het voorzieningenniveau en de draagkracht van de gemeenschap 
in dit soort gebieden.

1  In sommige regio’s wordt de 20% al rond 2014 bereikt (zoals in de Stedendriehoek en de Achterhoek).

• Er zijn steeds minder mensen
• Er komt, in bepaalde sectoren, een structueel tekort 

aan arbeidskrachten
• (Financieel) draagvlak voor voorzieningen verdwijnt
• Winkels, scholen, verenigingen sluiten
• Vraag naar specifieke voorzieningen toeneemt (zorg)
• Mismatch tussen wensen en wat er is
• Leefbaarheid staat onder druk
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1.2.2 Crisis in de gebiedsontwikkeling: verschuiving van een groeimarkt naar een  
 transformatiemarkt

Krimp is op zichzelf al een weerbarstig onderwerp, maar wordt nog weerbarstiger door 
de bouwcrisis waarmee ons land te maken heeft. De bouwcrisis komt vooral voort uit 
structureel verminderde vraag op de woning-, kantoren- en grondmarkt. Dit heeft 
grote financiële consequenties voor gemeenten en projectontwikkelaars, die gewend 
waren aan economische groei binnen deze markten. Deze consequenties zullen zich ook 
vertalen naar de arbeidsmarkt omdat de bouwsector traditioneel gezien een belangrijke 
werkgever is. Verschillende onderzoeken tonen met grote zekerheid aan dat de grond- en 
gebieds ontwikkelings markt zich ook op de lange termijn niet meer zal herstellen tot een 
groeimarkt. 

Het is de verwachting dat deze markt zich zal ontwikkelen van een situatie gericht op groei 
(de uitleg van nieuwe woon- en werklocaties) naar een moeilijkere transformatie-markt 
gericht op het herontwikkelen van bestaand bebouwd gebied. 

Dat heeft grote (financiële) gevolgen voor de haalbaarheid van bouw- en 
ontwikkelingsprojecten. Het verdienmodel is compleet anders. Grote winsten die met 
het ontwikkelen van nieuwe uitleglocaties werden gemaakt, kunnen binnen deze 
herontwikkelingslocaties niet meer worden behaald. Dat heeft ook gevolgen voor 
gemeenten, die zich tot nu toe met twee petten op de grondmarkt begaven: als regelgever 
en als marktpartij. Deze belangenverstrengeling kan leiden tot problematische ruimtelijke 
keuzes. Nu gemeenten verlies dreigen te maken op hun grondposities, wordt deze 
problematiek pregnanter. Zijn zij op basis van hun financiële positie nog steeds in staat om 
tot de juiste, kwalitatieve ruimtelijke afwegingen te komen?

1.3 Ontwikkelingen vragen om een cultuuromslag in 
 de ruimtelijke ordening

Deze nieuwe realiteit vraagt om een omslag in het denken over ruimtelijke ordening in 
Gelderland. Dat is een lastige opgave. Een dergelijke cultuuromslag zal van invloed zijn op 
een groot aantal aan elkaar verbonden thema’s en terreinen. De raad is van mening dat drie 
aspecten hierbij in het bijzonder van belang zijn. 

1.3.1 Van groeidenken naar transformatiedenken
Ten eerste gaat het om bewustwording van het feit dat ruimtelijke ordening vanuit 
‘groeidenken’ niet langer werkt. Het groeidenken was erop gericht om de economie 
van steden te versterken door middel van de uitbreiding van de woning-, kantoren- en 
bedrijfsvoorraad. Krimp en de crisis zorgen ervoor dat we van een aanbodsmarkt meer 
naar een vraagmarkt zullen gaan bewegen. Het is dus belangrijk dat oplossingen voor de 
hierboven genoemde problemen niet langer in de ‘groeisfeer’ worden gezocht. 
Hospers (2011, p. 7) verwijst naar Einstein: 
“Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”.
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1.3.2 Veranderingen in de formele ruimtelijke ordening
Deze verandering heeft grote gevolgen voor het beleid op het gebied van de ruimtelijke 
ordening. Daarbij doelt de raad onder andere op de werking van de grondmarkt. Gemeenten 
zijn nu gebaat bij een actief grondbeleid, waarmee ze door het uitgeven van nieuwe gronden 
inkomsten genereren. Ook de realisatie van ruimtelijke plannen was lang gebaseerd op 
het groeimodel. De overheid maakte plannen, gebaseerd op prognoses over groeiende 
behoefte. De realisatie van die plannen kon het vaak niet bijbenen. Nu is dat andersom. Er 
is een veelheid aan plannen, alleen de vraag blijft uit en programma’s worden niet meer 
volgebouwd. Dat heeft grote financiële gevolgen. We gaan toe naar een ander verdienmodel, 
waar niet alle projecten meer even haalbaar zullen zijn. Hoe krijg je dat georganiseerd?De 
overheid moet zich herbezinnen op zijn rol en bovendien beter regionaal afstemmen naar de 
behoefte.

Bovendien zijn gemeenten op de grondmarkt nu zowel marktspelers als toezichthouders. 
De ontwikkelingen omtrent krimp hebben ook gevolgen voor de rol van de overheid ten 
opzichte van andere partners uit de maatschappij. Kan de overheid in een situatie van 
crisis en krimp nog langer worden gezien als de enige probleemoplosser? Tot waar reikt de 
verantwoordelijkheid van de overheid? Welke andere maatschappelijke partners kunnen 
worden betrokken? Welke andere rollen kunnen overheden spelen? 

1.3.3 Verandering van werkwijze: van kerktorenpolitiek naar integrale, regionale 
 samenwerking

Ook moet beter worden nagedacht over de manier waarop individuele gemeentes met 
de problematiek omgaan. Nu blijkt vaak dat er sterk sprake is van ‘kerktorenpolitiek’, 
waarbij individuele gemeentes met elkaar concurreren om bevolking, voorzieningen 
en bedrijvigheid. Het belang van de eigen gemeente wordt voorop gesteld. De huidige 
problematiek vraagt om een werkwijze die is gebaseerd op regionale afstemming, 
interregionale samenhang en samenwerking. Dat kan door de provincie worden 
gefaciliteerd. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gemeentes meer oog krijgen voor de buren?



Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid7

1.4 Op zoek naar antwoorden: vitaliteit, in plaats van 
 leefbaarheid, als uitgangspunt voor verandering 

Tot dusver zijn discussies over de impact van de krimpproblematiek op de ruimtelijke 
ordening vooral gevoerd in termen van ‘leefbaarheid’. 

1.4.1 Leefbaarheid gaat over voorzieningen
Leefbaarheid gaat over “de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er 
door de mens aan worden gesteld. Het gaat over de voorwaarden waaronder mensen in een bepaalde omgeving 
kunnen en willen samenleven”. In de praktijk gaan discussies over leefbaarheid vaak over het in 
stand houden van een bepaalde ondergrens aan voorzieningen. Hoeveel en welke faciliteiten 
(scholen, buurtsupers, cafés, bibliotheken) hebben we nodig om de leefbaarheid van een 
bepaalde omgeving te waarborgen? 

Het is logisch dat de discussie over leefbaarheid vaak over (de hoeveelheid) voorzieningen 
gaat, omdat de trigger om iets te doen aan krimp vaak direct voortkomt uit het feit dat een 
school gaat sluiten, een bibliotheek word opgeheven of een winkel die vertrekt. De vraag is 
echter of de focus op voorzieningen de werkelijke opgave niet te zeer vertroebelt.

Bovendien laat een aantal recente voorbeelden zien dat deze relatie tussen krimp, 
leefbaarheid en voorzieningen minder hecht is dan vaak gedacht wordt.  Zo stelt een recente 
studie over de Sociale Staat van Zeeland dat “het niet zozeer de aanwezigheid van (veel) voorzieningen is 
die een voorwaarde is voor het ervaren van leefbaarheid, maar eerder de individuele betrokkenheid bij de kern of de 
wijk. Voorzieningen zijn eerder het resultaat van vitaliteit in een kern of wijk, dan voorwaarde om leefbaarheid te 
behouden”.

1.4.2. Leefbaarheid is top-down
Opvallend is dat het vooral de overheid is die zich met het in stand houden van de 
leefbaarheid van de leefomgeving bezighoudt. Anders gezegd, het probleemeigenaarschap, 
de verantwoordelijkheid voor het vinden van oplossingen en de sturingsambities 
liggen hoofdzakelijk bij de overheid.  Omdat krimp (nog) niet overal even sterk gevoeld 
wordt binnen gemeenschappen, wordt er nu vanuit deze gemeenschappen zelf weinig 
verantwoordelijkheid ten opzichte van het probleem genomen. Het is vooral de overheid zelf 
die op zoek gaat naar de randvoorwaarden en voorzieningen die aanwezig moeten zijn om 
een bepaalde omgeving ‘leefbaar te houden’. De concrete behoeften, grenzen en wensen die 
echt bij burgers leven komen nu nog minder sterk aan de oppervlakte.

1.4.3 Vitaliteit gaat uit van de kracht van de gemeenschap zélf
De raad staat een verschuiving van de focus op ‘leefbaarheid’ naar ‘vitaliteit’ voor. Anders dan 
bij de focus op leefbaarheid, gaat het bij vitaliteit om de eigen kracht van een gemeenschap. 
Het versterken van de maatschappelijke, sociale en vooral ook economische kracht van een 
gemeenschap bevordert haar weerbaarheid tegen processen zoals krimp. Het gaat niet langer 
om de specifieke randvoorwaarden en voorzieningen die noodzakelijk zijn, maar het gaat 
om de mate waarin een gemeenschap zélf in staat is om de omstandigheden van hun dorp 
of wijk positief te beïnvloeden. De vitaliteitsbenadering is een bottom-up benadering, een 
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benadering die begint bij de kracht van de gemeenschap en pas later door de overheid wordt 
opgepakt. Kortom, het is niet langer de overheid die eenzijdig de voorwaarden bedenkt en 
bepaalt, maar het is de gemeenschap die zichzelf, in samenwerking met de overheid, in 
stand houdt. 

Een mooi voorbeeld is de nieuwe buurtsuper 
die is opgezet door de Vereniging Almens 
Belang, in samenwerking met een groep 
andere partijen (zie de fi guur hiernaast). 
Sinds 1998 konden de Alemenaren geen 
boodschappen in hun eigen dorp doen. 
Woningstichting De Groene Waarden kocht 
het pand van de voormalige Rabobank 
Almen en verhuurt het aan Support & 
Co. Dat is een supermarktorganisatie die 
winkels in kleine kernen runt waar de 
leefbaarheid onder druk staat. De instelling 
heeft mensen met een arbeidsbeperking in 
dienst. Vereniging Almens Belang (VAB) 
gaat vrijwilligers werven die willen helpen 
in de buurtsuper. De provincie, gemeente 
Lochem en de Regio Stedendriehoek hebben 
meegeholpen het pand geschikt te maken 
voor de huisvesting van de supermarkt. 
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2 Het transitieproces: ruimte  
 voor vitaliteit en initiatief

Transitie mét de gemeenschap is dus de inzet. Om goed en flexibel in te kunnen spelen op 
veranderende demografische en economische omstandigheden, moet de overheid een andere 
rol aannemen. Dit is een dynamische en flexibele rol, één die veel ruimte laat en biedt aan 
lokale initiatieven. Dáár moet immers de energie vandaan komen. Gemeenschappen moeten 
zelf oplossingen gaan (aan)dragen.

2.1 De rol van partners

In een dergelijke situatie wordt het steeds belangrijker om partners bij elkaar te brengen 
en gezamenlijk tot ‘beleid’ te komen. Maar hoe doe je dat? Drie aspecten zijn hierbij in het 
bijzonder van belang.

2.1.1 Creëer urgentie
Binnen het vitaliteitsdenken worden oplossingen gedragen door de gemeenschap zélf: de 
burgers, het middenveld, de bedrijvigheid én de overheid. Samen voelen zij de urgentie voor 
een bepaald probleem, en ontwikkelen ze oplossingen. Wanneer de urgentie alleen bij de 
overheid wordt gevoeld, is de vraag of de maatregelen die daaruit voortvloeien voldoende 
worden gedragen door de samenleving. Voorbeelden uit Oost-Duitsland geven aan dat 
geslaagd krimpbeleid pas tot stand komt als er daadwerkelijk een gevoel van urgentie bij 
de bevolking ontstaat. Soms is afwachten dus de juiste strategie. Onder druk wordt alles 
vloeibaar.

Maar soms is het ook belangrijk om in te spelen op lange termijn trends en ontwikkelingen, 
waarvan de urgentie op dit moment nog niet direct binnen de gemeenschap is gekend. Kun 
je als overheid hierin een rol spelen? 

Informatieverscha!ng is hierbij belangrijk. Burgers en andere partners moeten weten wat 
er speelt, ze moeten op de hoogte worden gebracht van de harde cijfers. Wat zijn de cijfers 
die voor iedereen geldend zijn? Hoe zit het met de bevolkingsontwikkeling? Welke problemen 
komen ons tegemoet?  Kun je een discussie op gang brengen?
Standaard communicatiemiddelen zullen bij het overbrengen van urgentie niet makkelijk 
werken. Hoe vertaal je urgentie in een folder of brochure? Je zult op een andere manier de 
gemeenschap moeten bereiken. Voorbeelden van ‘vlees en bloed’ kunnen hierbij van hulp 
zijn: De ondernemer die zijn klantenkring ziet afnemen brengt een veel urgenter verhaal 
over dan een droog beleidsrapport of een brochure over krimp. 
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2.1.2 Wie doet wat? Ontwerp nieuwe coalities en heb oog voor   
 onvermoede partners!

Binnen het vitaliteitsdenken staat de traditionele rolverdeling tussen burgers, markt en 
overheid ter discussie. Vroeger was deze rolverdeling duidelijk: de overheid bood ruimte voor 
een project, de markt vulde dat (in een aantal gevallen met financiële steun van de overheid) 
in en de burgers namen het product af. Dat proces ligt nu op zijn kop: de overheid en de 
markt hebben beperkte middelen en burgers nemen niet meer af. Het spelersveld bestaat nog 
wel uit dezelfde spelers, maar er moet nu een ander spel worden gespeeld. Burgers moeten 
zelf met initiatieven komen om lokale behoeften te vervullen. 

Maar de verwachting vanuit de maatschappij is vaak nog dat de overheid voor alles een 
oplossing heeft. Maar dat gaat niet langer op. Het is belangrijk om dat te accepteren en 
vooral ook te communiceren. Duidelijkheid is hierbij belangrijk: wat doet de overheid wel 
en wat doet ze niet? Communiceer dat met de burger/maatschappij. Geef ook aan wat de 
verwachtingen zijn ten opzichte van de andere partijen in de maatschappij. Hoe kun je die 
anderen erbij betrekken?

Het is voor bestuurders lastig om bij dergelijke indringende vragen vanuit de maatschappij 
niet direct te reageren en over te gaan tot het bieden van een oplossing. Als er een school 
gesloten wordt is dat heel problematisch voor een gemeenschap, maar overheden moeten 
zich ook bese"en dat met het overeind houden van één voorziening in één bepaald dorp, de 
vitaliteit en leefbaarheid van dat dorp niet structureel gered is.  Wat is de gemeenschap zélf 
bereid te toen?

Het motto is dus duidelijke afspraken maken en goed communiceren met alle relevante 
partners. De ervaring leert dat de provincie zich vaak sterk richt op (alleen) de bestuurlijke 
partners uit de regio. Probeer ook heel sterk de burger, het maatschappelijk middenveld en 
het bedrijfsleven te benaderen, wanneer regionale afspraken worden gemaakt.

2.1.3 Creëer podia voor nieuwe initiatieven
Wel kan de provincie zelf iets doen door goede initiatieven op te sporen en deze te steunen. Ze 
kan podia creëren voor goede initiatieven. Dit kan op creatieve manier zoals door middel van 
prijsvragen of een verkiezing met als thema ‘Wie heeft het meeste hart voor het dorp?’, maar 
ook door ‘voelsprieten te hebben’ voor succesvolle bestaande praktijken. Zaak is om vernieuwende 
elementen op te sporen en deze naar een hoger niveau te tillen. Elke gemeenschap bestaat 
uit zogenaamde vernieuwers, de ‘usual suspects’ (mensen die altijd wat te zeggen hebben) en 
een  grote zwijgende meerderheid. Het doel is om die eerste groep te vinden en te bereiken. 
Help discussiegroepen die een afspiegeling zijn van de gemeenschap op te zetten. Dat 
soort groepen zijn vaak heel goed in staat om de ‘parels en puinhopen’ van een bepaalde 
gemeenschap in kaart te brengen. Betrek ook meer jongeren en vrouwen in deze praktijk. 
Jongeren zijn diegenen die later met de consequenties van het gevoerde beleid moeten leven. 
Vrouwen hebben vaak een ander perspectief op ontwikkelingen en richten zich sterker op de 
sociale behoeftes van een gemeenschap.

Naast deze faciliterende en opsporende rol, kan de overheid ook ‘meewerken door mee te denken’. 
Ambtenaren kunnen daarbinnen een belangrijke rol spelen. Zij kunnen adviserend optreden 
in de richting van initiatiefnemende burgers en bedrijven. In plaats van enkel te beslissen 
of een initiatief in overeenstemming is met het bestemmingsplan, zouden zij burgers ook 
kunnen adviseren over andere mogelijkheden om het initiatief verder uit te werken. Daarbij 
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geven zij echter wel duidelijk de koers en kaders aan waarbinnen nieuwe initiatieven kunnen 
worden ontwikkeld. Niet de wijze waarop, maar het doel dat moet worden behaald staat 
voorop. Tegen die achtergrond wordt bezien wat gewenste, maar ook wat ongewenste (en 
zodoende onmogelijke) ontwikkelingen zijn. Meedenken door de overheid betekent dus ook 
heel duidelijk aangeven waar de grenzen van de mogelijkheden liggen.

2.2 Risico’s en experimenten
Voor een dergelijke aanpak is speelruimte nodig. Zowel voor de maatschappelijke partners 
als voor de overheid zelf. In welke mate mogen zij vrij bewegen? Er moet kunnen worden 
geëxperimenteerd. Welke oplossingen werken, welke niet? Experimenteren betekent soms 
dat je als overheid risico zult lopen, dat je dingen moet kunnen laten mislukken. Maar 
kunnen we, als maatschappij, onze overheid die ruimte bieden? 

2.2.1 Het belang van mislukkingen
Het belang van mislukkingen moet worden geduid. Bij grote commerciële bedrijven zoals 
Phillips is maar één op de drie experimenten succesvol, maar dat succes is wel degelijk het 
‘mislukken’ van de overige twee projecten waard. 

Vanuit de maatschappij is er echter grote behoefte aan zekerheid. De overheid moet overal 
een antwoord op hebben. In het publieke domein krijgen overheden doorgaans dan ook het 
‘nadeel van de twijfel’ wanneer ze het antwoord niet direct paraat hebben en zij wellicht 
een fout hebben begaan. Dat dwingt overheden ertoe risicomijdend gedrag te vertonen. Om 
deze angstcultuur te kunnen doorbreken is het noodzakelijk het nut van experimenten (en 
eventuele mislukkingen) goed te duiden, ook in de media.

2.2.2 Het proces van experimenteren
Initiatief overlaten aan burgers, maatschappelijke groeperingen en de markt is een nieuwe 
manier van werken waar nog (meer) ervaring mee moet worden opgedaan. Ruimte bieden 
voor experimenten, vraagt om spelregels/procesafspraken. 

De initiatiefrol ligt niet bij de overheid. Integendeel: de overheid moet aangeven, dat 
zij maar een beperkte rol kan en wil hebben in het bereiken van de gestelde doelen. Het 
suggereren van het nemen van verantwoordelijkheid die de overheid niet kan en wil 
waarmaken, is dodelijk voor het ontstaan van burgerinitiatieven en het ontwikkelen van 
experimenten. Juist als de overheid aangeeft  wat zij niet doet, wordt een klimaat geschapen 
waardoor burgers, maatschappelijke groeperingen en marktpartijen zelf initiatieven gaan 
ontwikkelen. 

Vooral voor de overheid is het lastig omgaan met de risico’s gekoppeld aan experimenteren. 
Immers van haar wordt verwacht, dat ze zich strikt houdt aan de kaders die ze heeft gesteld 
en daar niet naar willekeur mee omgaat. Ook rust op haar de plicht om verantwoording af 
te leggen over de besteding van de beschikbare financiële middelen. Een experiment brengt 
naar zijn aard juist met zich mee, dat niet vooraf met zekerheid kan worden gezegd of het 
oordeel over de inzet van middelen uiteindelijk positief uitvalt. 
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Dat houdt dus in, dat voor experimenten ook andere afspraken moeten worden gemaakt over 
de democratische controle. Provinciale Staten moeten het Gedeputeerde Staten gunnen hun 
(financiële) medewerking te verlenen aan experimenten, waarvan op voorhand niet duidelijk 
is of ze zullen slagen. Controle verschuift meer naar achteren en moet meer plaatsvinden 
op het bereiken van de doelen, dan op ieder van de afzonderlijke projecten, die worden 
uitgevoerd om die doelen te bereiken. 

Waardering voor de durf om te experimenteren (waaronder ook mislukte experimenten) moet 
groter zijn, dan de wil om ieder experiment op zijn eigen merites te beoordelen. Die ruimte 
is makkelijker te geven als ervoor wordt gezorgd dat experimenten in volledige transparantie 
worden uitgevoerd en dat ze worden gemonitord; het liefst door een onafhankelijke 
commissie. Breng transparant in beeld hoe gedacht wordt met het experiment de gestelde 
doelen te halen. Geef daarbij aan hoe en door wie beslissingen worden genomen over 
eventueel noodzakelijk gebleken bijsturing van het experiment.  Ook kan het helpen om bij 
de start aan te geven wat de risico’s zijn die er worden gelopen.

Leer van je successen en fouten. Breng deze ook over naar andere partijen. Het werken 
met een voorbeeldenboek, waar niet alleen geslaagde, maar ook gefaalde, projecten zijn 
opgenomen, kan aanstekelijk werken.
 

2.3 Kaders
Maar het draait niet alleen om het experimenteren in de vrije ruimte. De overheid heeft 
nou eenmaal bepaalde verantwoordelijkheden. Waar stelt zij kaders? Wat mag wel en wat 
mag niet? Welke doelen móeten worden bereikt? Waar ligt de balans? Dat is de kernvraag: 
in hoeverre laat je ruimte voor initiatieven en in hoeverre biedt je sturing? De overheid moet 
haar verantwoordelijkheid niet afschuiven op de burger. Grenzen stellen blijft één van haar 
belangrijkste taken.

Dat creëert ook duidelijkheid voor anderen. Het is belangrijk dat partners weten waar ze aan 
toe zijn. Communiceer eenduidig over je beleid, en houd vast aan genomen beslissingen. 
Communiceer afwijkingen en ga voorafgaand aan beslissingen hierover de discussie aan met 
je partners. 

Een veelheid aan regels kan echter de beweegruimte van burger, maatschappelijk 
middenveld en bedrijvigheid beperken. Bovendien werkt complexe regelgeving vaak 
verwarrend. De regel is niet de leidraad, maar het maatschappelijke doel dat met een bepaald 
initiatief kan worden behaald. Dat vergt dus zowel van het bestuur als van het ambtenaren 
apparaat dat creatief en flexibel wordt omgegaan met de gestelde regels om ruimte te geven 
aan niet vermoede oplossingen.  

12
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3 Een goed klimaat voor transitie: de provinciale rol 
 en houding

Deze paragraaf gaat in op de concrete handvatten die de raad met zijn advies biedt. Hoe kan de provincie haar 
rol het beste spelen? Hoe betrekt ze de maatschappij? Hoe en waar kan ze het vormen van nieuwe coalities en het 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven faciliteren? Welke kaders zijn daarvoor nodig? Hoe ligt dit politiek?

3.1.1 Gebruik krimp als invalshoek voor provinciaal beleid
De huidige en toekomstige demografische ontwikkelingen, maar ook de structurele 
ontwikkelingen op de grond-, bedrijventerreinen en woningmarkt, maken een verandering 
van de rol en houding van de provincie noodzakelijk. 

De omslag van groei naar krimp speelt een rol bij bij bijna alle belangrijke maatschappelijke 
vraagstukken. Het is daarom belangrijk om ‘krimp’ als kader voor de aanpak van 
al die problemen mee te nemen. Nieuw beleid dat wordt ontworpen, kan zodoende 
‘krimpbestendig’ worden gemaakt.

3.2.2 Geef duidelijkheid: wat zijn de feiten en prognoses waar we gezamenlijk 
  van kunnen uitgaan?

 * iedereen beschikt over dezelfde informatie en feiten en beschouwt deze informatie als  leidend voor het vinden van 
oplossingen

Het is belangrijk om duidelijkheid te geven omtrent de cijfers over demografische, 
economische en sociaal-economische ontwikkelingen. Maak de problematiek omtrent krimp 
concreet en tastbaar. Hoe ziet de bevokingsontwikkeling er op de korte, lange en middellange 
termijn uit? Welke verdeling zien we in Gelderland als geheel, in de verschillende regio’s 
en binnen de verschillende gemeenten? Wat is de huidige overcapaciteit op de grondmarkt? 
Welke (financiële) consequenties heeft dit precies? Maak dit ook voor de verschillende regio’s 
en gemeenten concreet. Regionaal maatwerk is noodzakelijk. 

De provincie moet zich niet beperken tot alleen het uitbrengen van prognoses en het 
aangeven van trends. Ze moet deze ontwikkelingen breed en actief communiceren, zodat dit 
leidt tot een gedeeld beeld bij alle partijen. Deze pro-actieve houding gaat verder dan alleen 
het verstrekken van informatie. Ga ook actief in gesprek met betrokken partijen en betrek 
zodoende ook de informatie waarover zij beschikken. Onderzoek de feiten en ontwikkelingen 
samen met de relevante partijen in de regio.
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3.3.3 Van groei-denken naar het begeleiden van krimp: andere rollen en  
  verhoudingen binnen de ruimtelijke ordening

De tijd van de groeiscenario’s is voorbij. Er moeten keuzes worden gemaakt voor wat betreft 
het 
overschot aan plannen binnen de woningbouw-, bedrijventerreinen- en 
infrastructuurprogramma’s. 
Waar deze keuzes al gemaakt zijn, is dat vooral gebeurd door te sturen op het terugbrengen 
van de totale plancapaciteit per regio. Nog niet overal is dit succesvol afgerond. Daar waar dat 
wel het geval is, is niet altijd oog geweest voor de vraag of die resterende plancapaciteit op de 
meest wenselijke locaties ligt. 

De provincie draagt ook daarbij een verantwoordelijkheid, en zal dus haar rol moeten spelen 
bij het oplossen van deze problematiek. Het doel moet blijven niet opnieuw overcapaciteit 
te laten ontstaan. Overleg op welke plaatsen gebouwd moet worden en waar het beste kan 
worden afgewaardeerd. Schep duidelijkheid en blijf monitoren of de plancapaciteit op de 
juiste plek ligt. 

Voor de realisatie van de resterende vraag is een nieuwe rolverdeling tussen overheid, markt 
en burger noodzakelijk.

 * Help coalities te vormen die samen gaan voor het oplossen van het probleem

Dat kunnen de overheid, noch de overige partijen alléén. Partijen zijn daarvoor te zeer 
afhankelijk van elkaar geworden. Daarnaast is het zo dat de verbanden tussen projecten en 
verschillende belangen, problemen en oplossingen steeds hechter worden. Stel daarom geen 
enkelvoudige programma’s meer op die zich slechts richten op één enkel deelaspect van de 
Gelderse leefomgeving, maar kom tot package deals waar verschillende doelen aan elkaar 
worden verbonden. Pas zo kan er echt meerwaarde ontstaan.

Om dat te bereiken moet er een klimaat worden geschapen dat duidelijk maakt welke 
partijen relevant zijn, wat ieders positie is, en welke agenda’s men er op na houdt. Dit 
expliciet maken zorgt ervoor dat partijen gaan inzien, dat ze elkaar nodig hebben om hun 
doelen te bereiken.

Dit moet worden gefaciliteerd, zodat partijen daadwerkelijk bij elkaar aan tafel komen te 
zitten. Bij deze nieuwe werkwijze moeten niet alleen de overheden worden betrokken, maar 
juist ook (burger)-initiatiefnemers, maatschappelijke groeperingen en marktpartijen. Speel 
als overheid niet de voorschrijvende rol: het is niet altijd de taak van de provincie om aan 
te geven hoe het moet. Geef wel aan wat het uiteindelijke doel is en de randvoorwaarden 
die de provincie daarbij stelt. Daarbij staat de (inter-)regionale samenhang en afstemming 
centraal: díe moet worden gewaarborgd. Daar moeten duidelijke procesafspraken over 
worden gemaakt.

 * Als overheid stel je doelen centraal, niet de regels

Het initiatief ligt dus bij de nieuwe coalities en niet altijd in eerste instantie bij de overheid. 
Durf, als provincie, dingen ook los te laten. Het gaat om een ‘bescheiden betrokkenheid’ van 
de overheid. Sommige verantwoordelijkheden moet je niet meer willen dragen, die kunnen 
beter bij andere partijen worden neergelegd. 

14
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Formuleer doelstellingen en stel budgetten beschikbaar, maar probeer niet teveel de details 
te regelen. Regels dienen een doel, en dat doel moet voorop staan. De huidige kaders en 
regels zijn op een dusdanig detailniveau vastgelegd, dat het heel moeilijk is voor burgers en 
bedrijven om eigen initiatieven te ontwikkelen. 

In plaats hiervan zou de overheid moeten ‘meewerken door mee te denken’. Gebruik het 
ambtenarenapparaat om initiatiefnemende burgers en bedrijven te ondersteunen met advies 
en informatie. Daarbij moeten ook heel duidelijk de doelen en kaders van de overheid worden 
betrokken. 

 * Experimenteer!

Om de e"ecten van krimp en de huidige crisis aan te kunnen pakken is het van belang om te 
experimenteren. Experimenten kunnen bijdragen aan een cultuurverandering en kunnen 
inspelen op nieuwe kansen die krimp biedt. Experimenten zijn vernieuwende innovatieve 
projecten die buiten de geijkte kaders durven te gaan. 

Om ‘experimenteren’ daadwerkelijk tot een succes te kunnen maken, is een denkomslag 
nodig. We moeten af van de gedachte dat elk project moet slagen om het experimenteren 
te kunnen bestempelen als een succesvolle aanpak. Provinciale Staten moeten het 
Gedeputeerde Staten gunnen hun medewerking te verlenen aan experimenten, waarvan 
op voorhand niet duidelijk is of ze zullen slagen. Controle verschuift meer naar achteren en 
moet meer plaatsvinden op het bereiken van de doelen, dan op ieder van de afzonderlijke 
projecten, die worden uitgevoerd om die doelen te bereiken.

 * Maar, stel ook duidelijke kaders op waarbinnen partners kunnen bewegen

Als provincie draag je ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die kun je niet 
volledig uit handen geven. Daarvoor zijn soms doelen, kaders en regels nodig. Beweegruimte 
daarbinnen is wel belangrijk, zodat initiatieven niet worden doodgeslagen. Het gaat erom 
dat je als overheid duidelijk je doelen en de kaders vaststelt en duidelijk communiceert. Dan is 
er geen verwarring wanneer je inderdaad gaat bijsturen indien bepaalde initiatieven niet 
binnen deze kaders passen. 

Wat zijn, bijvoorbeeld, de concrete grenzen van de regionale woningbouwprogramma’s? Wat 
zijn, op hoofdlijnen de doelen en keuzes omtrent belangrijke provinciale maatschappelijke 
opgaven? Deze visie moet zodanig worden geformuleerd dat er nog volop ruimte is om, met 
partners, per situatie tot een gebiedsspecifieke invulling te komen.

3.4.4 Richt je op vitaliteit, dan volgt de leefbaarheid vanzelf!

 * leg het  initiatief bij de burger, de markt en het middenveld!

Vitale regio’s zijn regio’s waarbinnen de gemeenschap zelf de verantwoordelijkheid voelt om 
problemen aan te pakken. Vitaliteit is niet hetzelfde als leefbaarheid. Leefbaarheid gaat over 
het scheppen van randvoorwaarden (vaak door de overheid). De leefomgeving is maakbaar. 
Vitaliteit gaat om de gemeenschap zelf. Binnen het vitaliteitsdenken worden oplossingen 
(aan) gedragen door de gemeenschap zélf: de burgers, het middenveld, de bedrijvigheid én 
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de overheid. De overheid bedenkt niet langer eenzijdig de oplossingen. Sterker nog, ze is 
‘bescheiden betrokken’ en legt het primaat bij de gemeenschap. 

Maar, de beweging moet van twee kanten komen. Wanneer de overheid ruimte laat voor 
initiatieven van lokale partijen, zullen deze partijen ook oog moeten krijgen voor de 
overkoepelende belangen van de overheid. Daarvoor zijn duidelijke kwaliteitseisen, kaders 
en procesafspraken nodig. Door deze voorop te stellen kan worden bewerkstelligd dat 
aspecten zoals integraliteit, regionale afstemming, inpassing et cetera worden bereikt. Zo 
voorkom je kerktorenpolitiek. Niet de mentaliteit van ‘in mijn dorp moet ook een zwembad 
komen’ moet centraal staan, maar juist: ‘op welke plek in de regio past een zwembad het 
beste’?

 * ondersteun lokale bewustwording: urgentie voel je samen!

Krimp kan pas echt worden aangepakt wanneer er een duidelijk gevoel van urgentie binnen 
de gemeenschap aanwezig is. Wanneer de urgentie alleen in het hoofd van de overheid 
leeft, zal er weinig veranderen. Soms is het een kwestie van afwachten totdat de problemen 
in de gemeenschap gevoeld worden. In andere gevallen is het belangrijk om in te spelen op 
lange termijn trends en ontwikkelingen waarvan de urgentie op dit moment nog niet direct 
binnen de gemeenschap is gekend. 

De provincie kan een proactieve rol spelen in het verstrekken van informatie en het op gang 
brengen van discussies binnen de gemeenschap. Betrek de hele gemeenschap, ook jongeren 
en onvermoedde partijen. Voorbeelden van vlees en bloed zijn belangrijk: laat mensen uit de 
gemeenschap hun problemen voorleggen!

 * geef de gemeenschap de ruimte om haar initiatieven te kunnen ontwikkelen en trek gezamenlijk op!

Binnen de lokale gemeenschap zelf wordt het sterkst gevoeld hoe die gemeenschap vitaal kan 
blijven. Die gemeenschap moet dan ook de ruimte krijgen eigen oplossingen te bedenken.  
Help ze als provincie om deze initiatieven te ontwikkelen. Zet goede voorbeelden in de 
schijnwerpers. Laat ambtenaren meewerken en meedenken. Creëer ruimte voor experiment. 
Toets niet (alleen) op bestaande regels en beleid, maar aan de doelen die gezamenlijk zijn 
gesteld.

3.5.5 Wat kan de provincie nu, concreet doen?

De rol van de provincie is drieledig. Ze biedt ruimte aan en faciliteert partijen om zelf met 
oplossingen te komen, maakt haar eigen belang kenbaar én stelt doelen en kaders die 
structurerend zijn voor de initiatieven van anderen. Alle drie de rollen komen pas goed tot 
hun recht als de provincie ook een zware verantwoordelijkheid neemt in het beschikbaar 
stellen van relevante informatie, kennis en expertise. 

Vooral bij de vraag over hoe de opgave moet worden opgelost, moet zij niet al te veel vooraf 
willen invullen. Geef partijen de ruimte om gezamenlijk oplossingen aan te dragen. 
Innovatieve, creatieve ideeën, die voortkomen uit de gemeenschap zelf moeten kansen 
krijgen. 

Hoe kan de provincie deze rol nu concreet het beste uitwerken? Dat zal per situatie 
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verschillend zijn. Toch zijn er een aantal algemene spelregels die de provincie zou kunnen 
hanteren. Hieronder benoemt de raad een aantal van deze spelregels. Om te voorkomen dat 
ze vervallen in algemeenheden, zijn de spelregels hieronder aan de hand van een tweetal 
concrete voorbeelden uitgewerkt. Het eerste voorbeeld gaat in op de mogelijkheden die de 
regiocontracten bieden, het tweede voorbeeld gaat in op het thema functieverandering bij 
voormalige agrarische bedrijfsbebouwing.

Spelregels voor de provinciale rol en houding: 

• Erken dat de problematiek op het niveau van de provinciale verantwoordelijkheid ligt; de 
provincie is de overheidslaag die de (inter-)regionale samenhang bewaakt.

• Stel een gezamenlijk gedeelde visie op en verbind daar een duidelijke koers aan (gericht 
op kwaliteit en vitaliteit); laat die neerslaan in gezamenlijke investeringen (van 
publieke en private partijen).

• Bewaak de koers en randvoorwaarden en hak op (inter-)regionaal niveau moeilijke 
knopen door. 

• Geef de maatschappij de ruimte om met oplossingen te komen.

• Richt je vooral op de doelen, niet op de middelen/de weg waarlangs.

• Wees daarbij  een consistente en een betrouwbare partner.

• Neem zelf ook voldoende ruimte om je rol op de juiste manier te spelen; leer, evalueer  en 
experimenteer.

• Voorbeeldenboek: gebruik voorbeelden en evaluaties, zodat ook andere partijen er profijt 
van hebben.

De voorbeelden:

Voorbeeld 1: ‘Regiocontracten in transitie: instrument voor vitale regio’s ’

De samenwerking tussen de Gelderse gemeenten, regio’s en provincie op het gebied van 
de structuurversterking van stad en regio wordt geformaliseerd in zogenaamde ‘regio-
contracten’. De provincie stelt bij deze regiocontracten geld ter beschikking voor stedelijke en 
regionale ontwikkeling. Het geld is bedoeld voor projecten die het lokale belang overstijgen 
en de structuur van steden en regio’s versterken. Samenwerking tussen gemeenten is daarbij 
een sleutelwoord. 

De ambitie van de regiocontracten is duidelijk. Deze heeft veel overeenkomsten met de in dit 
advies geformuleerde ‘transitiegedachte’. In de concrete uitwerking van de regiocontracten, 
echter, blijkt dat deze transitiegedachte niet overal een even sterke uitwerking krijgt. 
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We noemen een aantal concrete zwakke plekken en geven vervolgens aanbevelingen ter 
versterking van het regiocontract als een instrument voor het ontwikkelen van vitale regio’s."

* Individueel vs. regionaal belang
Een belangrijke zwakke plek bij de uitwerking van regio-contracten blijkt de manier waarop 
projecten en initiatieven zich verhouden tot de (langetermijn) visie en koers die (o.a. in 
de structuurvisie) zijn uiteengezet. De provincie zet geld in om regio’s en gemeenten te 
ondersteunen bij het behalen van haar kwalitatieve doelen (regionale belang). Maar omdat 
de provincie het probleemeigenaarschap soms teveel uit handen geeft aan gemeenten en 
regio-besturen, leidt dit er soms toe dat gemeentes het regio-contract gebruiken om het 
eigen individuele belang en/of project na te streven. In die gevallen ontstaat er een ballenbak 
van initiatieven, waarbij de samenhang, regionale afstemming en consistentie op de 
achtergrond blijft.

* Betrokkenheid van de regionale gemeenschap
Bovendien zijn in de ‘regionale dialoog’ over het regio-contract niet altijd alle relevante 
partners bij het afwegingsproces betrokken. Het overleg heeft in een aantal gevallen een 
sterk bestuurlijk karakter (gesprek tussen regio, gemeente en provincie), en heeft weinig 
oog voor marktpartijen, middenveld en de burger. Sterker nog, de neiging bestaat om de 
afweging te veel over te laten aan lokale bestuurders.

* Integraliteit en samenhang
Dat laatste zorgt er ook voor dat programma’s en projecten niet altijd even goed zijn 
afgestemd op de plannen en belangen van de overige partners in de regio. Dit kan ten 
koste gaan van de integraliteit van programma’s en de ruimtelijke kwaliteit die daaruit 
voortvloeit.

Provinciale belang: regionale afstemming, integraliteit en samenhang

In algemene zin kan worden gesteld dat er meer sturing gewenst is op het regionale belang. 
Wat zijn de (gezamenlijke) kwaliteitskaders waarop projecten en programma’s moeten 
worden gebaseerd? Hoe kan daarop sterker worden gestuurd? De raad ziet het regio-contract 
als het ideale instrument om sturing te geven aan de ontwikkeling van vitale regio’s. De 
provincie staat voor het bovenlokale belang en kan met de regio-contracten daar een stevige 
stimulans aan geven. Daarnaast is interregionale afstemming zeer uitdrukkelijke een 
taak van de provincie. De provincie kan daarbij regelend optreden als die afstemming niet 
plaatsvindt. Om dit te bewerkstelligen moet aandacht worden besteed aan de volgende 
aspecten:

Betrek alle partners bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie

Plaats het probleemeigenaarschap niet enkel en alleen in handen van de individuele 
wethouder/gemeente, maar bepaal de problematiek en aanpak samen met de regionale 
gemeenschap: de burger, marktpartijen, het middenveld én de overheden. Bepaal samen 
met lokale/regionale partijen de algemene thema’s en eisen die voor de regio belangrijk zijn. 

2  overigens geldt hierbij dat de sterke en zwakke punten verschillen per regio. We benoemen de zwakke plekken hier in 

algemene termen en gaan niet in op de specifieke gevallen daarachter.
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Concretiseer de koers en maak duidelijk wat de randvoorwaarden zijn

Welke eisen mag de provincie daarbij stellen? De provincie stelt een beperkt aantal kaders 
vast, gebaseerd op de regionale structuurvisie. Dat doet ze in overleg met lokale partijen. 
Voorbeelden van de kwaliteitseisen waar ze zich op zou kunnen richten zijn:

* (inter-)regionaal belang
* integraliteit
* inpassing
* vitaliteit
* demografische veranderingen
* quota voor regionale woningbouwaantallen

Geef ruimte: niet de methodiek maar het doel staat centraal

Geef daarna de opdracht terug aan de regio (met bescheiden betrokkenheid van de provincie), 
en geef hen de mogelijkheid tot verdere uitwerking!

Geef, als provincie, daarbij niet teveel randvoorwaarden aan de wijze van uitwerking, maar 
toets op de koersrichting en kwalitatieve kaders.

Een voorbeeld. Voor wat betreft de problemen binnen de woningbouwsector zijn, onder 
andere, de volgende oplossingsrichtingen denkbaar. Aan de ene kant kunnen gemeenten 
ervoor kiezen om af te boeken en zelf het verlies te nemen. Aan de andere kant kan ervoor 
worden gekozen om de oplossing van het probleem volledig aan de markt te laten. Dat zijn 
twee verschillende manieren, twee methodes. De provincie hoeft niet te bepalen welke 
methodiek de juiste is, maar moet aangeven wat de voorwaarden zijn, en de voorstellen 
toetsen aan de kwaliteitskaders die zijn gesteld en eventueel op basis daarvan (onderdelen 
van) de voorstellen in overleg aanpassen of afwijzen.

Duidelijkheid en consistentie

Geef, daarom, als provincie, duidelijkheid over wat gewenst is (en wat niet) en waar dat 
gewenst is (en waar niet). Maak duidelijk en expliciet keuzes en maak daar afspraken over 
met je partners. Consistentie is daarbij een kernwoord. Wijk niet af van gemaakte afspraken, 
maar mocht dat noodzakelijk zijn, doe dat in open overleg met je partners. Maak onderling 
gemaakte afspraken helder, communiceer deze, en spreek je partners er op aan. Sta, aan de 
andere kant, ook toe dat partners de provincie zullen aanspreken op deze afspraken.

Resultaat

Die hiervoor aangegeven openheid van proces kan als resultaat hebben dat regio’s, 
gemeenten en partners tegen elkaar gaan zeggen: wat doe jij dat goed, wij gaan het ook op 
die manier aanpakken, laten we dat eens op elkaar aansluiten. Dat kan alleen als er sprake 
is van duidelijke kaders, consistent beleid, betrouwbaarheid, openheid in processen en een 
duidelijke richting.
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Voorbeeld 2: ‘Functieverandering bij Voormalige Agrarische Bedrijfsbebouwing’

In het streekplan maakt de provincie duidelijke keuzes omtrent functieverandering van 
voormalige agrarische bebouwing. Uitgangspunt is het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit van het buitengebied. Zo maakt het streekplan het onder andere mogelijk om 
vrijkomende agrarische gebouwen een nieuwe woon- of werkfunctie te geven. De provincie 
spreekt daarbij haar voorkeur uit voor functieverandering naar de woonfunctie. De provincie 
maakt hierbij dus een inhoudelijke keuze, die gericht is op kwaliteit en die grotendeels los 
staat van financiële overwegingen.

Tegelijkertijd stelt de provincie echter specifieke grenzen aan de maatvoering van de 
bebouwing. Daar moeten alle Gelderse regio’s zich in de uitwerking aan houden, tenzij ze 
een door gedeputeerde staten geaccordeerde regio-specifieke invulling hebben opgesteld. 
Deze harde grenzen hebben vaak, echter, een negatieve uitwerking op specifieke lokale 
initiatieven. De financiële haalbaarheid, o.a., komt door deze maatvoering onder druk 
te staan. Dat is jammer, want vaak zijn de initiatieven wel gericht op het behalen van de 
kwalitatieve doelen van het beleid. 

Ook regio’s en gemeenten creëren veel extra regels voor de uitvoering. Zo wijzen ze 
bijvoorbeeld aan waar gebouwen wel een recreatieve functie mogen krijgen en waar niet; 
waar wel woonlocaties mogen komen en waar niet. Vaak doen ze dat vanwege hun eigen 
agenda (ze hebben zelf grondposities die eerst voor wonen moeten worden volgebouwd, 
alvorens ze wonen in het buitengebied willen toestaan). Veel zaken worden beregeld, met als 
gevolg dat er weinig mogelijk is. De opgave wordt te geïsoleerd benaderd en niet geplaatst in 
een integraal lange termijn perspectief op regionaal niveau. Aan de vraag hoe er nu echt kan 
worden aangesloten op de vitaliteit van de regio wordt voorbijgegaan.

Wat kan de provincie nu concreet doen om dat te voorkomen?

Provinciale verantwoordelijkheid

Vanwege het (financiële) belang dat individuele gemeentes hebben, leggen zij in sommige 
gevallen sterke beperkingen op aan functieverandering naar wonen in het buitengebied. 
Zulke maatregelen staan vaak haaks op het streven naar de vitaliteit van het buitengebied. 
Het is belangrijk dat de provincie de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de 
leefomgeving in het buitengebied neemt. Dat betekent ook dat ze functieverandering in een 
veel breder perspectief zou moeten plaatsen dan alleen woonbeleid. Betrek ook vraagstukken 
met betrekking tot werkgelegenheid, slopen, zorg, voorzieningen et cetera erbij.

20



Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid21

Bepaal een gezamenlijke koers en visie

Het is belangrijk om daarbij aandacht te besteden aan regionale verschillen. De 
oplossingsrichtingen en kwaliteitseisen die worden gesteld moeten regionaal, samen met de 
betrokken partijen, worden uitgewerkt. Daarbij kan worden gedacht aan thema’s als:
 - interregionale samenhang 
 - regionaal belang 
 - ruimtelijke kwaliteit
 - inpassing
 - verkeersaantrekkende functie
 - tegengaan verrommeling
 - economische impact en bedrijventerreinprogramma’s
 - bestaande woningbouwprogramma’s, en rood voor rood regelingen

Stel een gezamenlijke koers en (investerings) agenda op, waarin duidelijke afspraken worden 
gemaakt over de doelen en kwalitatieve randvoorwaarden.

Geef ruimte voor oplossingen

Wanneer er duidelijkheid is over de doelen en eisen, laat dan ruimte voor lokale 
initiatiefnemers en gemeenten zodat zij samen kunnen overgaan tot functieverandering. 
Laat hen onderling afspraken maken over de methodiek. Wees er scherp op dat gemeenten 
en regio’s geen overmatige regelgeving op de uitvoering zetten, maar zorg ervoor dat de 
gezamenlijk bepaalde kwalitatieve doelen worden behaald.

Voorbeeldenboek en experimenteerruimte

Op het gebied van functieverandering zijn er binnen Gelderland al enkele geslaagde 
projecten te benoemen (bijvoorbeeld Berkelland). Maak gebruik van deze voorbeelden 
en neem ze op in een voorbeelden boek. Durf te experimenteren, en geef, met name bij 
gemeentes aan, dat dit kan leiden tot positieve ontwikkelingen. Gemeenten zijn heel bang 
voor negatieve ontwikkelingen als ze niet alles strikt beregelen. Het is de rol van de provincie 
om die angst op lokaal niveau weg te nemen, zodat de kwalitatieve doelen omtrent het 
functieveranderingsbeleid op regionale schaal kunnen worden behaald.
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="#=A23"(5$=*'$-"/$3#A(0:"0#*&.$3#A(0"($?)(("($''(K$"($="#?A7"(B$8'(3"$/*&0$=A#90"$0"$
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C"$>A(*(39'#?/$E*/$*($""($6#*5*5@$/"#>*&2$:"2"33"#5@$A(/>*??"2''#5$"($6A#7A#'/*"5$""($7'5$A7$
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(*"/$'.3"#"?"(0$A7$>'/$E"$=AA#$0"$#"3*A$0A"(@$9''#$=AA#$-)($3"9""(/"B$HA="(0*"($*5$"#$
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9"/$S0"$=*"#$PL5$='($?#*97:"2"*0LF$'.>'6-/"(@$'.>''#0"#"(@$'./A77"($"($'.:#"?"(B$
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>''#A7$0"$/#'(5.A#9'/*"$='($='5/3A"0$?'($:"3*(("($"($0"$3":#)*?"#$6"(/#''2$?A9/$/"$5/''(@$
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Conclusie 
De provincie moet initiatieven van onderaf de ruimte bieden door een stap terug te 
doen en niet bang te zijn voor projecten die mislukken. Perspectieven moeten eerlijk 
worden gepresenteerd en het creëren van een ongemakkelijkheid moet niet worden 
geschuwd. Hierdoor komen partijen  uit hun comfortzone en komen voorbeelden 
van ‘vlees en bloed’ boven tafel. Wel dient de provincie een duidelijk sturende  rol te 
hebben ten aanzien van gemeentes met bouwplannen. In de grond- en huizenmarkt 
spelen al wel zichtbare problemen die deels worden veroorzaakt door krimp, maar ook 
voor een groot deel door de economische recessie.
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Transities voor krimp

Van leefbare naar vitale regio’s

Schetsvoorstel logo PRO

Meer informatie:

Secretariaat van PRO

Postbus 9090

6800 GX  Arnhem

T (026) 3599797 Fo
to

 o
m

sl
ag

: T
h

ea
 v

an
 d

en
 H

eu
ve

l

De Proviciale Raad voor Omgevingsbeleid Gelderland is een onafhankelijk adviesorgaan 

van Gedeputeerde Staten  en Provinciale Staten   

februari 2012     


