
De uitdagingen in Zeeland
•  Overgangsproces van bevolkingsgroei naar stabilisatie en afname van bevolkingsgroei. 
•  In verschillende regio’s van Zeeland, maar het meest zichtbaar in Zeeuws-Vlaanderen (Topkrimpregio). 
•  Zeeuws-Vlaanderen: minder werkenden, meer ouderen (vergrijzing) en meer wegtrekkende jongeren         
   (ontgroening) dan in andere delen van Zeeland en niet-krimpgebieden. 
•  Gevolgen voor scholen, woningen, bedrijventerreinen, mobiliteit en voorzieningen. 
•  Schouwen-Duiveland: dezelfde ontwikkeling. Status: anticipeerregio.

De uitdagingen in Limburg
•  Limburg krimpt als enige provincie structureel vanaf 2002 (Parkstad sinds 1997). 
•  Zuid Limburg is Topkrimpregio.
•  Noord Limburg en Midden Limburg zijn anticipeerregio’s. 
•  Uniek: ook structurele bevolkingsdaling in stedelijk gebied (Zuid Limburg). 
•  Drastische verandering bevolkingssamenstelling:  In 2040 is het aantal jongeren 
   ten opzichte van 1970 gehalveerd en het aantal ouderen verviervoudigd.
•  De potentiële beroepsbevolking (15-64 jaar) daalt al vanaf 1995 en is in 2040 
   ruim één derde kleiner dan in 1970.  
•  21 van de 33 gemeenten in Limburg ontvangen een krimptoelage uit het Gemeentefonds. 

De uitdagingen in Groningen
•  Afname bevolking: 25% (2013 – 2040)
•  Al 10 jaar pionieren met krimp in Noordoost-Groningen. 
•  Topkrimpregio’s De Marne, Eemsdelta en Oost Groningen
•  6000 woningen (20% van de sociale huurvoorraad) in het krimpgebied 
   zijn gesloopt en vernieuwd sinds 2000.
•  Afname 0-12 jarigen 35 – 50% in 2030. Grote gevolgen primair onderwijs.
•  In 2015 naar verwachting  48 scholen (15%) onder opheffingsnorm.
•  Vergrijzing loopt ca. 10 jaar voor op rest van niet-krimpgebieden.

Vragen aan de Tweede Kamer

Anticipeerregio’s 
Er zijn ook regio’s waar krimpproblematiek te verwachten valt. Voor hen geldt:
•  De regio's zijn actief, sluit aan met volle overtuiging
•  Regionale beleidsvrijheid en ontschotting van financiën voor integrale doelen.
•  Faciliteer het tijdig anticiperen met aandacht voor verschillen BINNEN de regio.
•   Verbind economieën en arbeid over grenzen heen.
•  De schaarse euro inzetten waar deze het meest rendeert. 

Al bezig, bijvoorbeeld  met:
•  Samen komen we tot toekomstbestendige oplossingen. Daar 
   om Woon- en Leefbaarheidsplannen:  Eemsdelta ( 4 gemeen- 
   ten, 35 organisaties); Oost Groningen (7 gemeenten). Lange   
   termijnvisies voor het aanbod aan woningen,  zorgvoorzienin- 
   gen, scholen en winkels.
•  Stimuleren innovatieve projecten. Tot 2020 jaarlijks 3 miljoen.  
   Met name projecten en ideeën vanuit de lokale gemeenschap- 
   pen.  Bijvoorbeeld Goud Oud  Warffum (inwoners organiseren  
   zelf zorg voor ouderen) en geïntegreerde kindvoorzieningen. 
•  30 Miljoen voor actieprogramma om via scherpe prioriteiten  
   daadwerkelijk het verschil te maken. Keuze om centra van   
   Delfzijl en Winschoten binnen twee jaar te verbeteren. 

Al bezig, bijvoorbeeld  met:
•  De fase van bewustwording is voorbij. 
   Nu accent op uitvoering. 
•  Zuid Limburg: actieprogramma Koers voor Limburg in uitvoering. 
•  Noord en Midden Limburg: programma’s worden ingevuld op  
   basis van de Dialoogtafels Demografie. 
•  7 mei 2012: convenant met Rijk getekend. 22 Punten waarop  
   rijk en regio samenwerken om de demografische transitie te  
   begeleiden. 

Al bezig, bijvoorbeeld met:
•  Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ): regie op versterking       
   onderwijsinfrastructuur.
•  September 2012: ‘Koersvast voor Zeeland’. Convenant      
   met  Rijk en provincie. 
•  Project Upgrade: publieke en private partijen in Zeeuws-      
    Vlaanderen trekken samen op om de kwaliteit van 
    particulier vastgoed in de streek te verbeteren. 
•  Provinciale Impuls Wonen (PIW) 21 miljoen voor her-  
   structurering woningvoorraad.
•  7 Miljoen aan leningen voor duurzame particuliere 
   woningverbetering. 
•  Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen:  langetermijn-
   visie voor het aanbod aan voorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen  
   van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen.  

De demografische transitie-regio’s hebben te maken met bijzondere opgaven op de domeinen wonen, leefbaarheid  
en economie. We zijn volop aan de slag. Daar hebben we de Tweede Kamer bij nodig.

Algemeen:
1.  Agenderen van een Algemeen Overleg over de voort-  
    gangsrapportage bevolkingsdaling en daarbij uitleg 
    vragen hoe Minister Blok zijn coördinerende rol invult. 
2.  Houd de tijdelijke maatstaf krimp in Gemeente- en   
    Provinciefonds in stand.
3.  Houd bij vaststellen van beleid rekening met feit dat 
    in 2025 56% van de nederlandse gemeenten te maken heeft  
    met krimp, met gevolgen op alle beleidsterreinen. 

Wonen
4.  Zorg voor voldoende investeringsruimte voor corporaties   
     in krimpgebieden bij de vaststelling van de verhuurders-   
     heffing. 
5.  Zorg voor goede afstemming van het Woning Waardering-  
    Stelsel met de verhuurdersheffing.
6.  Zorg ervoor dat corporaties ook woningen in het midden-  
    segment kunnen bouwen (kwalitatieve woonvraag).
7.  Zorg ervoor dat corporaties zich niet moeten beperken tot  
    de huisvesting van de doelgroep, maar ook een bijdrage kun- 
    nen blijven leveren aan de leefbaarheid.

Onderwijs
8.   Ondersteun de vorming van integrale kindcentra, o.a. op   
     het punt van regelruimte. 
9.   Neem belemmeringen weg voor openbare en bijzondere   
     scholen in krimpgebieden om samen te werken.
10. Zorg voor bekostiging gebaseerd op leerlingendichtheid.

Zorg
11. Maak broodnodige samenwerkingskansen tussen instellin-  
     gen mogelijk zonder belemmeringen van de NMA.
12. Zorg voor inzet van (Europese middelen voor) breedband   
     in de plattelandsgebieden zodat, door zorgvoorzieningen als  
     Beeldzorg, goede zorg op afstand kan worden geboden. 
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