
 

 

Maatschappelijke voorzieningen vanuit een 
krimpend perspectief 

Het organiseren van maatschappelijke voorzieningen in het 
landelijk gebied ten tijde van demografische krimp:  

een vergelijkende casestudy in West-Brabant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master Thesis Planologie 
J.M. Kuiken  
19 juli 2012  

 



 

 

 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeeldingen voorblad: 
 
-BN de Stem:  
http://www.bndestem.nl/regio/7573070/Onrust-over-bezuinigingen.ece  
-BN de stem:  
http://www.bndestem.nl/extra/spectrum/4160394/Bang-voor-de-leegloop.ece 
-Kunst van Lezen:  
http://www.kunstvanlezen.nl/image_fa.html?fid=620 
-Voetbalvereniging Putte:  
Http://s2.gva.be/ahimgpath/assets_img_gva/2011/12/15/2089094/putte-legt-kunstgrasveld-
voor-korfbal-en-voetbal-id2370217-1000x800-n.jpg 
-Waterschap Friesland 
http://www.wetterskipfryslan.nl/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=508   



 

 

Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief 
Het organiseren van maatschappelijke voorzieningen in het landelijk gebied ten tijde van 
demografische krimp: een vergelijkende casestudy in West-Brabant 
 
 
Public facilities in a shrinking context  
The organization of rural public facilities during demographic decline: a comparative case 
study in West-Brabant, the Netherlands   
 
 
 
 
 
Master Thesis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 19 juli 2012  
 
 
 
 
Anneke Kuiken  
Student ID: 3115623  
j.m.kuiken@students.uu.nl  
 
 
 
 
Onder begeleiding van:  

 
prof. dr. T.J.M. Spit 
Hoogleraar planologie  

 
Universiteit Utrecht (UU) 
Faculteit Geowetenschappen 
Departement Sociale Geografie en Planologie 
Leerstoelgroep Planologie 
 
 

 



Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief 

Master Thesis Anneke Kuiken  5 

Voorwoord 

  
Wanneer je net zoals ik een blaasinstrument speelt, ben je gewend veel lucht te moeten 
blazen en een lange adem te hebben. In mijn geval is dit een mooi metafoor voor deze 
scriptie. Het heeft een lange adem gekost om het uiteindelijk tot een mooi stuk te brengen. 
Toch zijn uiteindelijk de losse noten een muziekstuk geworden in de vorm van mijn scriptie 
die hier voor u ligt.  
 
Deze scriptie is een logische stap geweest na mijn stage bij Los Stad om Land in Den Bosch. 
Hier heb ik kennis gemaakt met de provincie Noord-Brabant en de dynamiek van kernen in 
het landelijk gebied. Mijn stagebegeleider Roelof Goodijk wil ik daarom bedanken voor het 
verschaffen van een denklijn voor mijn scriptie.  
 
Mijn dank gaat naar mijn begeleider Stan Geertman, die mij in het grootste gedeelte van mijn 
scriptie heeft begeleid. Daarnaast ook aan Tejo Spit die mij in de slotfase van mijn scriptie 
heeft geholpen. Tevens gaat mijn dank uit aan de respondenten van de diverse gemeenten 
en organisaties die hun tijd en moeite hebben gestoken in de interviews zodat ik het 
empirisch onderzoek kon doen.  
 
Als laatste wil ik de mensen om mij heen bedanken, mijn moeder Cora die altijd heeft geloofd 
dat mijn studie tot een goed einde kwam. Mijn vriend Quintus voor alle steun, Evelien voor de 
lange maar toch ook gezellige dagen in de UB,  Patrick voor de feedback en Sophie voor die 
ene belangrijke spreekwoordelijke trap onder de kont. Daarnaast natuurlijk alle andere 
mensen om mij heen die mij telkens weer lieten inzien waarom het zo belangrijk was om door 
te zetten en mijn scriptie tot een goed einde te brengen.  
 
Anneke (J.M.) Kuiken Bsc.  
 
Houten, 19 juli 2012  
 



Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief 

Master Thesis Anneke Kuiken  6 



Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief 

Master Thesis Anneke Kuiken  7 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord         5 

Inhoudsopgave  7 

Samenvatting     9 

1. Inleiding         13  
  1.1 Probleemverkenning      13 
 1.2 Onderzoeksopzet       16 
 1.3 Maatschappelijke relevantie      17 
 1.4 Wetenschappelijke relevantie     18 
 1.5 Leeswijzer        18 

2. Demografische krimp en het landelijk gebied     19 
  2.1 Demografische krimp      19 
  2.2 Omgaan met demografische krimp: beleid     23 
  2.3 Het landelijk gebied        27 
  2.4 Conclusie         30 

3. Maatschappelijke voorzieningen       31 
3.1 Maatschappelijke voorzieningen: algemene verkenning  31 
3.2 Draagvlak maatschappelijke voorzieningen     36 
3.3 Maatschappelijke voorzieningen en demografische krimp   39 
3.4 Conclusie         44 

 
 4. Onderzoeksmethoden       45 
 4.1 Conceptueel model, begrippen en definities     45 
 4.2 Onderzoeksontwerp en –methoden      47 
 4.3 Methodologische kanttekening      49 
 4.4 Analysestrategie data       50 
 4.5 Conclusie         51 
 
5. Analyse empirisch onderzoek       53 

5.1 Kwantitatieve analyse regio West-Brabant     53 
 5.2 Vergelijkende casestudy: zes gemeenten in de regio West-Brabant  57 

5.3 Naar de toekomst toe       64 
5.4 Conclusie empirisch onderzoek      68 

 
6. Conclusie          71 
 6.1 Terugblik         71 
 6.2 Deelvragen         72 
 6.3 Beantwoording onderzoeksvraag      76 
 6.4 Vooruitblik: aanbevelingen       77 
 
7. Slotbeschouwing en beleidsaanbevelingen     79 
 7.1 Beleidsaanbevelingen       79 
 7.2 Slotbeschouwing        80 
 
Literatuurlijst          82 
 
Bijlage 1. Vragenlijst interviews  
Bijlage 2. Interviewschema  
Bijlage 3. Demografische ontwikkelingen regio West-Brabant 



Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief 

Master Thesis Anneke Kuiken  8 

Lijst van figuren en tabellen  
 
Figuren  
 
1.1  Prognose gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei Brabantse gemeenten 2008 – 2014 
1.2 Prognose gemiddelde bevolkingsgroei in Brabantse gemeenten, 2015 – 2025 
2.1 Bevolkingsontwikkeling en huishoudensontwikkeling 2008 – 2025  
2.2  Ruimtelijke spreiding Nederland sociale typologie platteland  
3.1  Voorbeeld draagvlak  
4.1  Conceptueel model  
5.1  Kaart regio West-Brabant 
5.2 Kernen in onderzochte gemeenten regio West-Brabant naar type platteland 
5.3 Middengebied gemeente Rucphen 
 
Tabellen  
 
2.1  Aspecten groeigerichte planning en krimpgerichte planning  
4.1  Diverse krimpstrategieën en definitie  
4.2 Overzicht respondenten  
4.3  Analyseschema interviews  
5.1  Jaartal van aanvang van daling absolute bevolking  
5.2  Prognose en ontwikkeling natuurlijke aanwas, zes gemeenten West-Brabant 2010-

2040 (peiljaar 2010)  
5.3  Vier soorten krimpbeleid en omgaan met maatschappelijke voorzieningen  
5.4 Onderzochte gemeenten en krimpbeleid maatschappelijke voorzieningen  
7.2 Beleidsaanbevelingen  
 



Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief 

Master Thesis Anneke Kuiken  9 

Samenvatting  

 
Context  
Het demografisch perspectief van Nederland is aan het veranderen. Allerlei demografische 
veranderingen zorgen ervoor dat de bevolking niet alleen qua samenstelling maar ook qua 
aantal verandert. In de Provincie Noord-Brabant is dit momenteel ook het geval. Aan de 
randen zijn de eerste gemeenten te vinden waar de bevolking aan het krimpen is. Dit patroon 
zet zich volgens prognoses door richting de rest van de provincie. Naast deze veranderingen 
zijn er ook andere maatschappelijke processen zoals schaalvergroting, individualisering, 
technologische vernieuwingen, een vergrootte mobiliteit. Deze maatschappelijke processen 
hebben gevolgen voor het landelijk gebied. 
   Eén van de veranderingen binnen het landelijk gebied is de verschraling van het 
voorzieningenniveau. Gemiddeld is het aantal voorzieningen de afgelopen jaren afgenomen. 
De daling heeft zich het sterkste ingezet in het landelijk gebied ook dat van de provincie 
Noord-Brabant. Vooral demografische krimp is een proces wat naar verwachting een 
belangrijke invloed heeft op de organisatie van de voorzieningen. Een gemeente is 
verantwoordelijk voor de organisatie van maatschappelijke voorzieningen. De organisatie 
hiervan gebeurt in het accommodatiebeleid. Het blijkt lastig om ten tijde van demografische 
krimp de maatschappelijke voorzieningen in kleinere kernen op peil te houden. Het is daarom 
belangrijk hier op een goede manier mee om te gaan. Het is echter onduidelijk op welke 
manier dat het beste kan gebeuren. Het doel van dit onderzoek is dan ook inzichtelijk te 
maken welke keuzes een gemeente in een krimpende context kan maken ten aanzien van 
haar accommodatiebeleid en maatschappelijke voorzieningen.  
 
Theorie  
 
Demografische krimp  
Demografische krimp valt onder te verdelen in een verandering van de samenstelling van de 
bevolking en een verandering in grootte van de bevolking. De absolute afname zal pas later 
beginnen dan de zaken waarin krimp ontsloten ligt: vergrijzing en ontgroening. De gevolgen 
van krimp zijn onder andere financieel en ruimtelijk. Deze gevolgen vragen om bestuurlijke 
keuzes. De mate waarin deze keuzes worden genomen is afhankelijk van de bewustwording 
van een gemeente. Op dit moment worden veel keuzes nog gemaakt op basis van een 
groeigerichte planning, dit terwijl gebieden die krimpen vragen om een krimpgerichte 
planning. De bestuurlijke keuzes kunnen gemaakt worden op basis van een aantal soorten 
beleidsstrategieën. Deze strategieën zijn: beleidsstrategie: bestrijden, benutten, begeleiden of 
bagatelliseren.  
 
Landelijk gebied 
De gevolgen voor het landelijk gebied van demografische krimp zijn groter dan die voor 
gebieden met een meer stedelijk karakter. Geen één kern is hetzelfde en de gevolgen van 
krimp hebben een verschillende uitwerking. Het is daarom nuttig een onderscheid te maken 
naar verschillende type kernen. Zowel op basis van de fysieke kenmerken als de kenmerken 
van de bevolking. Hiervoor is de sociale typologie een geschikte indeling om een onderscheid 
te maken. Deze indeling kijkt namelijk zowel naar de sociale kenmerken van de bevolking als 
de fysieke kenmerken van de kernen. Er worden daarin vijf verschillende types platteland 
onderscheiden: 
1. Dorpsplatteland 
2. Gesloten platteland 
3. Woonplatteland 
4. Stedelijk platteland  
5. Elitair platteland  
 
Maatschappelijke voorzieningen  
Een maatschappelijke voorziening is een gebouw of organisatie met een publieke functie die 
voor iedereen toegankelijk is. Er worden diensten georganiseerd voor en/ of door burgers. De 
bekostiging vindt, voor het grootste gedeelte, plaats vanuit publieke middelen. De 
meerderheid van de huishoudens maakt regelmatig gebruik van deze voorzieningen. Er kan 
hierbij een onderscheid worden gemaakt naar kritieke en niet-kritieke voorzieningen. De 
kritieke voorzieningen zijn hierbij basisvoorzieningen.  
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Maatschappelijke voorzieningen kunnen worden onverdeeld in vier categorieën: 
onderwijs, sport, gezondheidszorg en cultuur. Binnen deze voorzieningen zijn diverse trends 
aan de gang zoals schaalvergroting en diverse veranderingen in de bekostiging ervan.  
Demografische krimp heeft niet op elke maatschappelijke voorziening een directe uitwerking. 
vooral de gezondheidszorg en het onderwijs worden direct beïnvloed.  

Binnen maatschappelijke voorzieningen valt een onderscheid te maken naar een 
vraag- en aanbodkant. De vraagkant bestaat uit het draagvlak met de drempelwaarde en de 
reikwijdte. De aanbodkant bestaat uit de aangeboden maatschappelijke voorzieningen. Een 
gemeente zit aan de aanbodkant want zij heeft invloed op de keuzes die gemaakt worden ten 
aanzien van de maatschappelijke voorzieningen. Dit gebeurt in het accommodatiebeleid wat 
sectoraal of integraal kan worden opgesteld. Los van het verhaal van vraag- en aanbod heeft 
het onderwerp maatschappelijke voorzieningen en krimp ook te maken met kwaliteit en 
kwantiteit. Doordat deze worden aangetast komen de leefbaarheid van kleine kernen in het 
geding. Hiermee worden vooral kwetsbare groepen geraakt. De betekenis van voorzieningen 
voor kleine kernen wordt bediscussieerd; men is het er niet over eens of leefbaarheid direct 
wordt beïnvloed door de aanwezigheid van voorzieningen.  
 
Resultaten  
De regio West-Brabant is een regio van de tweede generatie met betrekking tot krimp. Op dit 
moment staat zij aan de vooravond van krimp, zij zal hier dus op moeten anticiperen. De 
indeling van sociale plattelandstypes komt overeen met de verschillende kernen in de regio 
West-Brabant. Vier van de vijf soorten type platteland zijn terug te vinden in de onderzochte 
cases. Wanneer zij met elkaar worden vergeleken blijkt dat het karakter van de kernen, zoals 
geschetst door de respondenten, hierbij aansluit. Echter binnen de gemeenten wordt er geen 
rekening gehouden met een verschillend karakter van de kernen.  
 
Huidige situatie  
De onderzochte gemeenten blijken nog midden in het rouwproces te zitten, zij zijn nog bezig 
met de overgang van groeigericht beleid naar krimpgericht beleid. In sommige gemeenten 
staat het onderwerp hoger op de agenda dan in andere gemeenten. Daarbij is krimp in 
sommige gemeenten al geïmplementeerd in het beleid, terwijl dit in andere gemeenten nog 
niet is gebeurd. De bewustwording is in Zundert en Woensdrecht dan ook groter dan in de 
andere vier gemeenten.  
 Binnen de vier beleidsstrategieën (4b’s) wordt er op een bepaalde manier met 
maatschappelijke voorzieningen omgegaan. Hierbij zijn benutten en begeleiden de beste 
manier. Er is gebleken dat de gemeenten met een hogere bewustwording (Zundert en 
Woensdrecht) meer bezig zijn met begeleiden en benutten dan de overige gemeenten. In de 
andere vier gemeenten wordt er gebagatelliseerd: de prognoses worden genegeerd of men 
probeert het voorzieningenniveau kosten wat kost op niveau te houden. Daarbij zijn er nog 
een paar gemeenten waar de visie bestrijden is: door nieuwe voorzieningen te bouwen 
probeert men de bevolking te behouden of nieuwe mensen te trekken. De ontwikkelingen 
kunnen worden gezien vanuit de overgang van groeigericht beleid naar krimpgericht beleid. 
Binnen de benaderingen horen bepaalde kenmerken. De strategieën begeleiden en benutten 
passen bij krimpgericht beleid, bestrijden en bagatelliseren bij groeigericht beleid.  
 Het accommodatiebeleid kan op twee manieren worden georganiseerd: integraal of 
sectoraal. In twee van de zes gemeenten wordt dit integraal opgepakt. In dit 
accommodatiebeleid kan er een onderscheid naar basisvoorzieningen en niet-
basisvoorzieningen worden gemaakt. In het ideale geval zouden de basisvoorzieningen op 
dorpsniveau worden georganiseerd, de gemeentelijke voorzieningen op gemeentelijk niveau 
en de boven-gemeentelijke voorzieningen op regionaal niveau. Uitgangspunt hierbij blijft het 
clusteren en bundelen van de maatschappelijke voorzieningen. Er is op dit moment één 
voorbeeld waarbij tussen een aantal kernen de gemeentelijke voorzieningen worden 
gebundeld: het Middengebied in Rucphen. Het onderscheid tussen verschillende 
schaalniveaus wordt echter niet gemaakt.  
 
Toekomstige situatie  
Regionale samenwerking wordt vaak als oplossing genoemd om in de toekomst 
maatschappelijke voorzieningen goed te kunnen organiseren. Het voordeel ervan is dat het 
draagvlak groter wordt. Het nadeel is dat de bereikbaarheid voor bewoners lastiger wordt 
vanwege de grotere afstand. Gemeenten zien het voordeel van samenwerking ook in, hoewel 
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het in de praktijk lastig blijkt ze van de kerktoren af te krijgen: kerktorenpolitiek. Hierbij speelt 
identiteitsverlies een belangrijke rol. Een gemeentelijke herindeling is het laatste redmiddel 
voor een krimpende gemeente voor de toekomst.  
 De leefbaarheid wordt door gemeenten en de regio West-Brabant voor een 
belangrijke mate afgemeten aan het voorzieningenniveau. Hoewel men hier in de theorie het 
niet altijd over eens is, is men wel van mening dat de kwetsbare groepen ondersteund 
moeten worden door de maatschappelijke voorzieningen. Er zijn diverse manieren waarop dit 
gedaan kan worden bijvoorbeeld door de mobiliteit te verbeteren of de basisvoorzieningen in 
een kleinere kern in stand te houden in de buurt van een seniorencomplex.  
 Er moet in de toekomst voldoende draagvlak onder de bevolking worden gecreëerd 
zodat het krimpbeleid ook voldoende rekening houdt met de wensen van de bevolking. 
Daarbij kan een kerntakendiscussie uitkomst bieden om de belangrijkste taken voor een 
gemeente en bijbehorende accommodaties vast te stellen.  
 
Conclusie & Slotbeschouwing  
Demografische krimp heeft op middellange tot lange termijn gevolgen voor maatschappelijke 
voorzieningen in de regio West-Brabant. Er is gebleken dat het draagvlak beïnvloed wordt 
door de bevolkingsdaling. In het beleid kan hiermee worden omgegaan door een aanpassing 
van groeigericht naar krimpgericht beleid te maken. Hiervoor is het van belang de 
bewustwording te vergroten want op dit moment is deze bij diverse gemeenten nog te klein. 
Dit heeft gevolgen voor het krimpbeleid wat zij voeren met betrekking tot maatschappelijke 
voorzieningen: dit is zeer beperkt. Het accommodatiebeleid en de maatschappelijke 
voorzieningen zijn daarom nog onvoldoende aangepast aan de toekomstige demografische 
ontwikkelingen.  

Tot slot wordt het onderzoek in een breder perspectief van de ruimtelijke ordening 
geplaatst. Hierbij is duidelijk geworden dat door de huidige economische crisis de gemeenten 
worden gedwongen tot bezuinigingen op hun maatschappelijke voorzieningen. Met 
aanpassingen op de korte termijn blijkt het lastig te zijn krimp hier binnen de juiste plek te 
geven. Juist omdat krimp lange termijn aanpassingen vergt. Gebleken is dat de regio West-
Brabant op dit moment nog niet actief genoeg omgaat met krimp in verhouding met andere 
regio’s. De bewustwordingsfase is hier nog aan de gang, terwijl andere regio’s al stappen 
naar actie hebben ondernomen.  
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1. Inleiding  

 
1.1 Probleemverkenning  

 
1.1.1 Ruimtelijke opgaven in het landelijke gebied   

De provincie Noord-Brabant heeft beleid opgesteld om het platteland op orde te houden, ze 
wil graag een vitaal, mooi en schoon Brabant behouden. Door middel van tal van projecten 
worden een aantal gebieden gereconstrueerd. Dit alles onder de naam van 
plattelandsontwikkeling (Provincie Noord-Brabant, 2011a). Leefbaarheid staat hoog op de 
agenda van de provincie Noord-Brabant. In het document ‘Leefbaarheid begrepen (2011b, p. 
3)’ stelt zij: De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat mensen zich goed voelen in 
hun omgeving. Dit vraagt om een goede sociale infrastructuur, waarbij iedereen kan meedoen 
aan de samenleving. Mensen voelen zich veilig, senioren en gehandicapten kunnen 
zelfstandig blijven wonen, bewoners kunnen elkaar ontmoeten, er zijn mogelijkheden voor 
ontwikkeling van persoonlijke talenten en voldoende activiteiten om een goede invulling te 
geven aan vrije tijd.   

Via de peiler plattelandsontwikkeling wordt getracht de algemene leefbaarheid op het 
platteland van Brabant een impuls te geven. Eén van de doelen hierbij is om ervoor te zorgen 
dat het voorzieningenniveau wordt ingericht op de lokale behoeften. Mede door het opstellen 
van integrale dorpsontwikkelingsplannen (iDOPS) wordt de lokale behoefte in beeld gebracht. 
In de afgelopen jaren zijn er tientallen van deze plannen ontwikkeld. De 
dorpsontwikkelingsplannen worden samen met de bewoners opgesteld, bijvoorbeeld tijdens 
interactieve bewonersavonden. Het eindproduct is een product van en door de bewoners. De 
plannen verkeren op dit moment in verschillende fases (Provincie Noord-Brabant, 2010).  
 Helaas is er aan de uitvoering van dit beleid een prijskaartje verbonden. In tijden van 
economische crisis moet een gemeente keuzes maken. De afgelopen jaren is er door veel 
gemeenten accommodatiebeleid opgesteld voor maatschappelijke voorzieningen. In dit 
accommodatiebeleid werd altijd uitgegaan van een groeiende of op zijn minst een gelijk 
blijvende bevolking. Het doel was om het netwerk van voorzieningen zo fijnmazig mogelijk op 
te zetten zodat elke bewoner toegang zou hebben tot een goed voorzieningenniveau. 
Daarnaast was er ook nog eens het gelijkwaardigheidprincipe: in elke kern en ook elke wijk 
moet men dezelfde toegang hebben tot voorzieningen. Het gevolg hiervan is echter een 
versnipperd voorzieningenniveau (Vugt & Boer, 2010, p. 1). 

De afgelopen jaren en ook de komende jaren staan in het teken van bezuinigingen 
door de Rijksoverheid. Gemeenten krijgen minder budget vanuit de Rijksoverheid aan de ene 
kant en aan de andere kant wordt er van hen verwacht meer taken uit te voeren. Gemeenten 
worden dus gedwongen na te denken over hun begroting en daarmee samenhangende 
uitgaven. Het is de wens om dit op een goede manier te doen. Sommige gemeenten hebben 
daarom een kerntakendebat of -discussie georganiseerd. Tijdens dit overleg wordt er 
gekeken welke taken binnen het pakket van de overheid behoren. Dit gaat in samenspraak 
met het maatschappelijk middenveld en de burgers (Stade Advies BV, 2011).  

De economische crisis valt samen met een periode waarin allerlei demografische 
ontwikkelingen plaatsvinden. De belangrijkste hiervan zijn ontgroening, vergrijzing en krimp. 
De demografische ontwikkelingen maken overwegingen nodig met betrekking tot het beleid 
van maatschappelijke voorzieningen. Deze ontwikkelingen worden in de volgende 
subparagraaf besproken 
 
1.1.2 Veranderingen op het platteland 
De afgelopen jaren is de samenleving gekenmerkt door verschillende processen. Door de 
opkomst van de auto werden mensen mobieler. De technologische ontwikkelingen maakte de 
actieradius van mensen groter. De dagelijkse boodschappen die voorheen bij de kruidenier in 
het dorp werden gehaald, worden nu bij de grote supermarkt in de naastgelegen stad of 
grotere kern gedaan. Met de komst van het internet is het mogelijk om op een snellere manier 
informatie te verzamelen en ook worden aankopen via internet gedaan. De dorpsschool die 
vroeger als vanzelfsprekend werd beschouwd, is niet langer meer een vanzelfsprekendheid. 
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de sportvoorzieningen of culturele voorzieningen (Rabobank, 
2010, p. 62-63).  
 Naast deze algemene tendensen met betrekking tot de technologie zijn er ook een 
aantal specifieke ontwikkelingen gaande binnen het landelijk gebied. Al jaren is er sprake van 
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vergrijzing en ontgroening in de gebieden. Ontgroening betekent dat er een afname van het 
aantal jongeren (in de leeftijd tot 20 jaar) plaatsvindt ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. 
Vergrijzing betreft de stijging van het aantal ouderen boven de 65 jaar ten opzichte van 
andere leeftijdsgroepen. Dit treedt samen op met een vaak hogere uitstroom van inwoners 
dan de instroom binnen de gebieden. In een aantal gebieden in Nederland leidt dit tot een 
daling van de bevolking oftewel demografische krimp (Rabobank, 2010, p. 18). 

De krimp die speelt binnen een gemeente kan zich op verschillende wijzen uiten. Een 
gemeente met meerdere kernen kan bevolkingsdaling hebben in alle kernen, maar ook krimp 
en groei tegelijk in de verschillende kernen. Dit brengt een moeilijke vraag met zich mee: 
moet er juist geïnvesteerd worden in het voorzieningenniveau van de krimpende kern zodat 
hier de leefbaarheid in stand blijft of zodat de daling gestagneerd kan worden? Of kan er juist 
beter op de groeiende of gelijkblijvende kern worden gericht zodat hier in ieder geval geen 
krimp gaat plaatsvinden. Deze vragen zijn erg lastig. Het is op dit moment voor veel 
gemeenten onduidelijk op welke manier zij dit probleem het beste kunnen aanpakken (KCBB, 
2009a).  
 
In Noord-Brabant is dit onderwerp, evenals in grote delen van het landelijk gebied, relevant. 
Meer dan de helft van de inwoners woont in een dorp met minder dan 15.000 inwoners 
(Provincie Noord-Brabant, 2010). Deze kleine kernen hebben te maken met verschraling van 
het voorzieningenniveau. In verhouding zijn er in de niet-stedelijke gebieden veel minder 
voorzieningen te vinden dan in meer stedelijke gebieden. Ongeveer 23% van de niet-
stedelijke plattelandsgebieden blijkt slechts één of twee basisvoorzieningen in de nabije 
omgeving te hebben. Drie procent daarvan heeft zelfs helemaal geen voorzieningen in de 
nabije omgeving (SCP, 2006, p. 253).  

Onder andere de organisatie van voorzieningen gaat zich op een al maar groter 
wordende schaal afspelen: schaalvergroting. Er is onder andere een groter draagvlak nodig 
voor een product omdat er stevige concurrentie te vinden is. Tel daarbij op dat mensen 
steeds mobieler zijn geworden en schaalvergroting is een feit. Op deze manier wordt het 
lastiger om voorzieningen in stand te houden binnen kleinere kernen (SCP, 2008, p. 33). 
Deze ontwikkelingen hebben al geruime tijd geleid tot een verschraling van het 
voorzieningenniveau in dorpen. De reactie van de bevolking is hier wisselend op. Enerzijds 
wordt het door de bevolking laconiek ontvangen ‘wij hebben niet alle voorzieningen nodig’, 
maar aan de andere kant wordt er hard gestreden om voorzieningen in het dorp te behouden 
‘wij kunnen onze bibliotheek echt niet missen!’ (Engerbersen & Elerie, 2001, p. 7). In diverse 
integrale dorpsontwikkelingsplannen (iDOPS) komt vanuit de bewoners zelf ook de wens naar 
voren om een goede voorzieningenstructuur te behouden en te versterken (bijv. Gemeente 
Woensdrecht, 2012).  

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau is gebleken dat het aantal 
voorzieningen, landelijk gezien, per inwoner gedaald is. In 2005 lag het aantal voorzieningen 
per inwoner op het platteland (in een plattelandsgemeente) gemiddeld 5% lager dan in de 
rest van Nederland (SCP, 2007, p. 63). De gevolgen van het sluiten van voorzieningen zijn 
voor bevolking in het landelijk gebied groter dan voor inwoners van de stad. Op een relatief 
korte afstand kan een stadse inwoner bijvoorbeeld van een supermarkt gebruik maken, maar 
een inwoner van een klein kern moet al snel naar een naastgelegen kern afreizen (Rabobank, 
2011, P. 62).  
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1.1.3 Demografische krimp in Noord-Brabant  
Net zoals in de rest van Nederland heeft de provincie Noord-Brabant ook te maken met 
demografische veranderingen. Het totale bevolkingsaantal zal naar verwachting na 2030 
gaan dalen. Toch is het een verschijnsel wat zich tot nog toe vooral in de randen van de 
provincie heeft gespeeld. De bevolkingskrimp spreidt zich uit over de provincie. Het begint bij 
de randen in de meest landelijke gebieden. Later zal in de rest van de provincie deze 
demografische krimp ook toeslaan (Bargeman, 2008, p. 11).  

Zoals in bovenstaand figuur 1.1 te zien is, zal vooral in de randgemeenten in landelijkere 
gebieden de bevolkingsdaling inzetten. Dit zijn gemiddeld genomen de wat kleinere 
gemeenten. Veelal hebben zij nu al te kampen met een kleine bevolkingsdaling (Bargeman, 
2008, p. 11 – 12). Dit terwijl er in en rondom de grotere steden nog sprake is van 
bevolkingsgroei. Dit beeld zet zich in de jaren daarna verder door.  De krimp in de 
randgemeenten is naar verwachting over de periode 2015 – 2025 sterker toegenomen. 
Daarbij komt dat de groei van een aantal gemeenten stagneert (figuur 1.2).  
 

Figuur 1.2: Prognose gemiddelde bevolkingsgroei in Brabantse gemeenten, 2015 – 2025 

 
 
Bron: Bargeman, 2008  

Figuur 1.1: Prognose gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei Brabantse gemeenten 2008 – 2014 

 

Bron: Bargeman, 2008  
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Waar de komende 5 jaar in een deel van de provincie nog een kleine bevolkingsgroei te 
verwachten is, zet ook hier na 2015 de demografische krimp in. Het beeld van het landelijk 
gebied staat haaks op dat van de grotere steden in de provincie Brabant. In de steden blijft de 
bevolking gestaag toenemen (figuur 1.2).  

Demografische krimp werkt door op allerlei sectoren binnen een gemeente. De 
woningmarkt, arbeidsmarkt en alle voorzieningen worden direct of indirect beïnvloed: zowel in 
het aanbod en als in de vraag (Bargeman, 2008, p. 12).  
 
1.1.4 Begripsbepaling maatschappelijke voorzieningen 
Eén van de terreinen waar demografische krimp op van invloed is, zijn maatschappelijke 
voorzieningen. Het beleid waarin maatschappelijke voorzieningen georganiseerd worden heet 
het accommodatiebeleid. Waar in een detailhandelsdivisie een pad wordt uitgestippeld over 
de manier de gemeente denkt dat de commerciële voorzieningen over de kernen moeten 
worden verdeeld. Wordt dit binnen het accommodatiebeleid uitgestippeld voor de 
maatschappelijke voorzieningen (Vugt & Boer, 2010, p. 24). 

Maatschappelijke voorzieningen, maatschappelijk vastgoed, openbare voorzieningen, 
publieke voorzieningen zijn allemaal definities met eenzelfde strekking. Over het algemeen 
gaat het om een gebouw of terrein met een publieke functie op het gebied van onderwijs, 
cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang of zorg. `Het betreft alle ruimte die nodig is om een 
leefbare en vitale leefomgeving te organiseren (Woonwaard, 2011).’ 

 
Een maatschappelijke voorziening heeft de volgende kenmerken: 

 Er worden maatschappelijke diensten aan de burgers verleend of door de burgers 
zelf georganiseerd. 

 De exploitatie wordt bekostigd door publieke middelen  

 De voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk (Woonwaard, 2011).  
 
1.2 Onderzoeksopzet  
 
1.2.1 Doel  
Het doel van dit onderzoek is de relatie tussen demografische krimp en de aanwezigheid van 
maatschappelijke voorzieningen in het landelijk gebied te onderzoeken. Hierbij wordt gekeken 
op welke manier de gemeenten in de provincie Noord-Brabant hier in hun beleid mee omgaan 
en in de toekomst mee kunnen omgaan. Er wordt bij dit onderzoek een onderscheid gemaakt 
tussen verschillende types platteland. Het uiteindelijk doel is om beleidsaanbevelingen te 
geven met daarin faal- en succesfactoren op het gebied van krimp en maatschappelijke 
voorzieningen.  
 
1.2.2 Onderzoeksvragen  
Om het doel van dit onderzoek te kunnen realiseren is er een centrale onderzoeksvraag 
opgesteld. Ter ondersteuning van de hoofdvraag zijn een aantal deelvragen geformuleerd. 
Deze deelvragen zijn verdeeld naar theoretische vragen (die vanuit de wetenschappelijke 
literatuur beantwoord kunnen worden) en empirische vragen (die vanuit de onderzochte data 
beantwoord kunnen worden).  
 
Op welke manier heeft demografische krimp invloed op de maatschappelijke voorzieningen in 

verschillende typen plattelandsgemeenten in Noord-Brabant en hoe kan er met deze 
demografische krimp worden omgegaan in het gemeentelijk (accommodatie)beleid? 

 
Deelvragen  
 
Theoretische deelvragen  

1. Wat is demografische krimp en wat zijn de gevolgen voor het landelijk gebied?  
2. In hoeverre beïnvloeden demografische ontwikkelingen het draagvlak van de 
maatschappelijke voorzieningen in het landelijk gebied? 
3. Welke beleidsstrategieën kan een gemeente volgen om om te gaan met krimp en 
wat zijn hiervan de gevolgen voor maatschappelijke voorzieningen?  
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Empirische deelvragen  

 4.Welke verschillende types platteland zijn er in de gemeenten te vinden en in 
hoeverre zijn de gemeente zich bewust van deze verdeling en houden zij hier 
rekening mee?  
5. Op welke manier wordt er in gebieden waar demografische krimp een gegeven is 
of op korte termijn gaat plaatsvinden, omgegaan met demografische krimp en 
maatschappelijke voorzieningen? 
6. Welke keuzes dient een krimpende gemeente te maken om in de toekomst de 
maatschappelijke voorzieningen te organiseren?  
  

In dit onderzoek wordt verondersteld dat krimp en andere maatschappelijke ontwikkelingen 
(zoals schaalvergroting, individualisering, de economische crisis etc.) invloed hebben op de 
aanwezigheid van maatschappelijke voorzieningen in het landelijk gebied. Deze relatie leidt 
tot niet gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, namelijk de vermindering van de omvang en de 
kwaliteit van maatschappelijke voorzieningen in het landelijk gebied. Hiermee is de 
verantwoording voor planologisch ingrijpen gelegd. Er is behoefte aan beleid dat kan 
bijdragen aan een meer gewenste ruimtelijke uitkomst. Het is de vraag op welke manier dit 
beleid vorm dient te krijgen. Hierbij zijn er twee zaken die duidelijk gemaakt moeten worden. 
Als eerste moet er duidelijkheid komen wat er verstaan wordt onder de kernbegrippen 
demografische krimp, maatschappelijke voorzieningen en landelijk gebied. Daarnaast moet er 
een overzicht verkregen worden van hoe Brabantse gemeenten op dit moment omgaan met 
de demografische krimp. In dit onderzoek staat het landelijk gebied centraal. Dit omdat de 
Nederlandse krimpproblematiek zich voor het overgrote deel binnen een landelijke context 
afspeelt.  
 
1.3 Maatschappelijke relevantie  
 
Er is de wens vanuit de overheid om beleid te ontwikkelen en uit te voeren om met krimp te 
kunnen omgaan. Als eerste moet er onderzoek worden gedaan naar vragen als  wie, wat, 
waar, waarom, wanneer. Daarbij moeten de gevolgen goed in beeld worden gebracht. Op 
basis hiervan kan een mogelijke aanpak worden geformuleerd. Een voorbeeld hiervan is al 
gegeven in Parkstad Limburg waarbij op regionaal niveau wordt samengewerkt bij het thema 
woningbouw. Er moet worden nagedacht over de toekomst van de krimpende en stagnerende 
regio’s (Korsten & Marsman, 2008, p. 9). 

In de provincie Noord-Brabant is krimp op dit moment nog geen grote kwestie. De 
gevolgen ervan zijn op dit moment nog niet voldoende tastbaar. Toch is het van belang om 
hier op dit moment al over na te denken. Er is op dit moment namelijk onvoldoende aandacht 
voor krimp in het gemeentelijk beleid. Wanneer dit niet wordt gedaan kan er in de toekomst 
een probleem ontstaan wanneer de gevolgen van krimp zich kenbaar maken (PBL, 2010, p. 
30).  
 Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is er een spoorboekje opgesteld 
om gemeenten te helpen met het inrichten van hun voorzieningenstructuur. Dit spitst zich 
vooral toe op het proces van de inrichting, bijvoorbeeld welke partijen erbij betrokken moeten 
worden. Het onderwerp demografische krimp is binnen dit spoorboekje onvoldoende belicht 
(VNG, 2011). Procesmatig gezien is het belangrijk dat van te voren duidelijk is welke rol er 
voor welke partij is weggelegd bij het formuleren van het beleid. In het Groningse Ganzendijk 
was hiervoor bijvoorbeeld geen duidelijke lijn uitgestippeld, hierdoor was de taakverdeling erg 
onduidelijk. Vooral de rol van de provincie bleek vaag (Uyterlinde & Visser, 2011, p. 37).  

Eerder is opgemerkt dat mensen op het platteland afhankelijk zijn geworden van de 
auto. Niet iedereen heeft de beschikking over een auto. Ouderen die minder mobiel worden, 
kunnen hierdoor niet altijd grote afstanden afleggen. Het is daarom van belang om te 
onderzoeken hoe voor deze groepen het beste een voorzieningenstructuur kan worden 
aangelegd (SCP, 2008, p. 46). Het is van belang voor het landelijk gebied om goede 
voorzieningen te hebben: dit verhoogd het woongenot en zorgt voor het behoud van de 
sociale cohesie (Ruimte voor krimp, 2011). Naast het feit dat maatschappelijke voorzieningen 
makkelijker te sturen zijn door de gemeente vanwege de instrumenten die zij hierbij kan 
inzetten, zijn maatschappelijke voorzieningen ook belangrijke dragers voor de leefbaarheid in 
steden en dorpen (Ruimte voor krimp, 2011). Het is daarom belangrijk om binnen het 
gemeentelijk handelen aandacht te schenken aan demografische krimp en maatschappelijke 
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voorzieningen. Op dit moment ligt de aandacht sterk bij het thema woningmarkt en minder bij 
voorzieningen (PBL, 2010, p. 10).  

Voor de provincie Noord-Brabant is het van belang om beleidsmatig rekening te 
houden met demografische krimp. Dit vanwege de aanwijzing van een aantal regio’s binnen 
de provincie als anticipeergebied binnen het ‘Interbestuurlijke Actieplan Bevolkingsdaling: 
Krimpen met kwaliteit.’ Anticipeerregio’s zijn gebieden waar op dit moment nog geen krimp 
plaatsvindt maar dit in de toekomst wel te verwachten wordt, al dan niet in een andere vorm 
en mate. Er dient volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in deze regio’s wel actie 
ondernomen te worden. Op deze manier zijn regio’s voorbereid op demografische 
veranderingen (PBL, 2010, p. 12).  
 
1.4 Wetenschappelijke relevantie  
 
Demografische krimp is een onderwerp wat internationaal sinds een aantal jaar op de agenda 
staat. Vanuit diverse invalshoeken is er in verschillende landen onderzoek naar gedaan 
(bijvoorbeeld: Dalen & Henken, 2011; Wolf & Amirkhanyan, 2010; Wiechman & Pallagst, 
2012; Fernandez et.al., 2012, Domhardt & Troeger-Weiß, 2007). Maar ook in Nederland is er 
sinds een aantal jaar oog voor het onderwerp krimp (bijv.: Haartsen & Venhorst, 2009; RPB, 
2006). In deze onderzoeken wordt er vanuit diverse beleidsterreinen onderzocht wat de 
gevolgen van krimp zijn. De focus op maatschappelijke voorzieningen is tot op heden 
voornamelijk vanuit de ruimtelijke gevolgen gedaan (Steeg & Kuijer, 2011). Dit onderzoek 
stelt de bestuurlijke keuzes rondom dit onderwerp van belang. 
 Dit onderzoek wordt bekeken vanuit het perspectief van maatschappelijke 
voorzieningen. De maatschappelijke voorzieningen worden hier dus losgekoppeld van de 
commerciële voorzieningen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat inwoners, los van de 
dorpswinkel, de maatschappelijke voorzieningen als belangrijkste achten (Bemmel, 1984, p. 
152). Eerder onderzoek heeft zich vooral gericht op het voorzieningenniveau als geheel (bijv. 
Berkum, 2010) of werd vanuit de wensen van bewoners gedaan maar niet vanuit de 
organisatie vanuit de gemeente (Kempen, 2012).  

Een laatste aspect is de contextafhankelijkheid van krimp. Er is gebleken dat elke 
krimpregio uniek is, en daarmee een andere aanpak nodig heeft (SER, 2011) Dit geeft een 
reden om te kijken naar een onderscheid van kernen binnen gemeenten.   
 
1.5 Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2 en 3 zullen het literatuuronderzoek van deze scriptie vormen. In het tweede 
hoofdstuk wordt ingegaan op het verschijnsel demografische krimp. Hierbij wordt een 
overzicht gegeven van de manier waarop het verschijnt, de gevolgen en de manier waarmee 
er wordt omgegaan. Dit omgaan met krimp vertaald zich in krimpbeleid. Er worden dan ook 
verschillende vormen van krimpbeleid behandeld. Daarnaast wordt er ook in het tweede 
hoofdstuk ingegaan op het landelijk gebied waarbij de sociale typologie wordt geïntroduceerd. 
In het derde hoofdstuk volgt een verdieping van het thema maatschappelijke voorzieningen. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar diverse maatschappelijke voorzieningen, 
relevante trends en het draagvlak van deze voorzieningen. Daarnaast zal in het derde 
hoofdstuk ook op de relatie tussen krimp en voorzieningen worden ingegaan waarbij het 
thema leefbaarheid een belangrijke rol speelt. In hoofdstuk vier wordt de uitstap gemaakt 
naar het empirische gedeelte van dit onderzoek: er wordt een methodologische 
verantwoording gegeven en de operationalisatie van de theorie. In het vijfde hoofdstuk zullen 
de resultaten worden uitgewerkt in een kwantitatief en kwalitatief deel.  Dan volgt in het zesde 
hoofdstuk de conclusie waarin op systematische wijze de deelvragen en hoofdvraag worden 
beantwoord. Tot slot zal in het zevende deel de slotbeschouwing worden behandeld waarin 
het onderwerp in een breder perspectief wordt getrokken van de planologie. Daarbij worden 
ook de beleidsaanbevelingen gedaan om zodoende het laatste onderdeel van het doel te 
kunnen verwezenlijken.  
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   2. Demografische krimp en het landelijk gebied 

 
In dit hoofdstuk zullen de eerste begrippen van het onderzoek worden uitgewerkt. In de 
eerste paragraaf zal dat demografische krimp zijn om vervolgens in de tweede paragraaf 
krimpbeleid te behandelen. In de derde paragraaf wordt ingegaan op het landelijk gebied.  
 
2.1 Demografische krimp 
 
Als eerste zal er in deze paragraaf het verschijnsel demografische krimp verder worden 
uitgezocht. Hierbij wordt ingegaan op de definitie, de ruimtelijke verschijningen en de manier 
waarop er met krimp in het beleid wordt omgegaan.  
 
2.1.1 Krimp: een algemene verkenning 
Zoals in de inleiding naar voren is gekomen is sinds enige jaren het demografische 
perspectief van Nederland veranderd. Waar er voorheen altijd sprake was van groei is men 
nu in een aantal regio’s genoodzaakt om na te denken over daling of stagnatie van de 
bevolking. Hoewel het op nationaal niveau pas later zichtbaar gaat worden, wijzen veel 
bronnen aan dat er op lagere schaalniveaus diverse demografische veranderingen plaats 
gaan vinden. Dit gebeurt al op dit moment of binnen een korte termijn (SER, 2011, p. 22). 
Volgens de meest recente prognose zal Nederland zelf tot ongeveer 2038 doorgroeien naar 
17,5 miljoen inwoners. Vanaf dat jaartal zal de bevolking beetje bij beetje inkrimpen 
(Nimwegen & Heering, 2009, p. 1).  
 In het verleden zijn er ook periodes geweest waarbij gebieden over de hele wereld 
kampten met een krimpende bevolking. Dit had te maken met ziektes als de pest of oorlogen. 
Een andere reden was vanwege economische veranderingen waarbij industrieën verdwenen 
in een regio: bijvoorbeeld de katoenindustrie in Twente (KCBB, 2009a & Rabobank, 2010, p. 
19). Er is op dit moment echter sprake van een structurele bevolkingsdaling: het gemiddelde 
van 1,75 kinderen per vrouw is te laag om de huidige bevolkingsgrootte op peil te houden of 
te laten groeien. Daarvoor moet een vrouw gemiddeld 2,1 kinderen krijgen: het 
vervangingsniveau (KCBB, 2009a).  
 
Het begrip krimp kent diverse definities. Doorgaans wordt krimp beschreven als een 
afnemend inwonersaantal in een gebied. Dit is echter een te beperkt uitgangspunt. Er zijn 
twee verschillende manieren waarop krimp uitgelegd kan worden. Als eerste is dit de daling 
van de omvang in absolute aantallen van inwoners en huishoudens. Ten tweede is dit de 
samenstelling van de bevolking: naar leeftijd of etniciteit (RPB, 2006, p. 21).  
 Als eerste is er dus een daling van de bevolking in omvang. De absolute afname van 
de bevolking is te verdelen is de natuurlijke aanwas en het migratiesaldo. De natuurlijke 
aanwas wordt bepaald door het geboorte- en sterftecijfer. Hierbij is het eerder genoemde 
vervangingsniveau van belang. Doordat er structureel te weinig kinderen worden geboren ten 
opzichte van het aantal mensen dat sterft zal op den duur de natuurlijke aanwas negatief 
uitkomen. Dit betekent dat de absolute bevolking krimpt (RPB, 2006, p. 21-22). Het 
migratiesaldo is het verschil tussen vestiging en vertrek in een regio. Lange tijd is er in 
Nederland sprake geweest van een vestigingsoverschot. Hierbij kwamen meer mensen naar 
Nederland dan er vertrokken. De negatieve natuurlijke aanwas wordt daarom tot op heden 
gecompenseerd door een positief migratiesaldo. Wanneer dit migratiesaldo negatief wordt of 
sterk afneemt, zal de bevolking definitief gaan krimpen (Rabobank, 2010, p. 23 – 25).  
 Naast de totale bevolking die in omvang kan afnemen, kan de gemiddelde grootte 
van een huishouden ook dalen. De afgelopen jaren is het aantal huishoudens in Nederland 
sterkt toegenomen. De gemiddelde huishoudensgrootte nam daarbij af. Naar verwachting zal 
het aantal huishoudens tot 2035 blijven groeien. Het CBS (Centraal Bureau voor de 
Statistiek) verwacht dat het aantal huishoudens daarna geleidelijk aan af gaat nemen (RPB, 
2006, p. 21-22). 
  
Als tweede kan krimp ook worden gezien vanuit het perspectief van een veranderende 
samenstelling van de bevolking. Dit zijn voornamelijk ontgroening en vergrijzing oftewel de 
demografische veranderingen van leeftijdsgroepen. 0 tot 20 jarigen nemen hierbij het sterkste 
af. Daarbij verandert ook de potentiële beroepsbevolking, wat gevolgen heeft op de 
economische ontwikkelingen. In de breedste zin kan krimp ook worden betrokken op 
etniciteit. Dit komt dan vooral voor in wijken waar segregatie voorkomt (RPB, 2006, p. 22-23).  
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2.1.2 Regionale verschillen van krimp  
In Europa is de Tweede Demografische Transitie sinds de ’70 van de vorige eeuw begonnen. 
Dit is onder andere een combinatie van lagere geboortecijfers en hogere sterftecijfers. Het 
zorgt voor de vergrijzing en de ontgroening van grote delen van Europa. De snelheid 
waarmee het gebeurt, is regioafhankelijk (Bontje, 2010, p. 470). Op lokaal niveau komt de 
demografische krimp voor op verschillende manieren. Het effect van de bevolkingsdaling is in 
elke regio dan ook anders. De context van bijvoorbeeld Noordoost Groningen is compleet 
anders dan die van Het Gooi. Bij de laatste is er altijd nog een overloop van de omliggende 
grote steden Utrecht en Amsterdam. In Noordoost Groningen is dit zeer beperkt (SER, 2011, 
p. 34).  
  Het is van belang om krimp op verschillende schaalniveaus te bekijken. Krimp 
manifesteert zich namelijk niet regio’s die in zijn geheel krimpen. Ook in regio’s waar 
gebieden groeien, kan krimp optreden (Nimwegen & Heering, 2009, p. 7). De demografische 
krimp is ongelijk verdeeld over Nederland. Terwijl er in de Randstad voor de komende 
decennia nog een flinke toename van de bevolking verwacht wordt, wordt er voor een aantal 
regio’s een flinke afname verwacht. Waar er in de periode van 1996 tot 2008 in de veertig 
corop-regio’s slecht drie krimpende regio’s waren, zullen dit er in de periode van 2008-2020 
vijftien worden. Waar voorheen de krimp zich vooral voordeed in de randen van Nederland, 
verplaatst het zich nu ook naar het centrum (Rabobank, 2010, p. 29).  
 
Naast het schaalniveau om krimp te kunnen beoordelen, is het van belang om te kijken naar 
het tempo waarmee de demografische krimp zich inzet. Dit is belangrijk omdat krimp niet in 
elke regio even hard optreedt (Nimwegen & Heering, 2009, p. 7). De krimpregio’s zijn in twee 
soorten regio’s te verdelen met betrekking tot het tempo: krimpregio’s in de eerste generatie 
en krimpregio’s van de tweede generatie.  

1. Krimpregio’s van de eerste generatie. Deze gebieden hebben al enige tijd te maken 
met een krimpende bevolking. Deze regio’s hebben urgente problemen zoals 
leegstaande woningen, verschraling van het voorzieningenaanbod enz. Ze hebben 
oplossingen nodig op zowel de lange als de korte termijn.  

2. Krimpregio’s van de tweede generatie. Deze gebieden zijn op dit moment nog niet 
aan het krimpen, maar zullen in de nabije toekomst hiermee wel te maken gaan 
krijgen. Voor deze regio’s is het voornamelijk de opgave om tijdig te anticiperen zodat 
de negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden (SER, 2011, p. 22 – 
23). In Nederland zijn er een aantal anticipeerregio’s aangewezen die vroegtijdig met 
de krimp moeten omgaan (PBL, 2010).  

 
Bevolkingsdaling vond voorheen vaak plaats in individuele gemeenten. Op dit moment is er 
steeds vaker sprake van een complete regio die krimpt. De daling gaat daarbij vaak ook 
harder en treedt sneller in (Korsten & Goedvolk, 2008, p. 1). Het is de vraag of er patronen 
ontdekt kunnen worden in hoe krimp zich inzet of dat dit volledig gebiedsafhankelijk is. 
Volgens het rapport van de Rabobank (2010, p. 35) is het mogelijk om een patroon te 
ontdekken in regionale ontwikkeling van krimp. Regio’s met een positieve natuurlijke aanwas 
kennen doorgaans ook een positief migratiesaldo. Dit geldt ook voor een negatieve aanwas 
die gepaard gaat met een negatief migratiesaldo. Het patroon van deze cijfers is regionaal 
gezien in Nederland zeer stabiel. Naar verwachting zal er weinig regionale variatie optreden. 
Tegenover deze stelling moet men echter kritisch zijn: er wordt vooral gekeken naar het 
regionale niveau. Ander onderzoek toont aan dat binnen een regio er alsnog grote verschillen 
kunnen zijn op lokaal niveau (dus gemeenteniveau en kernniveau) (bijv. RPB, 2006, p. 40).   
 
2.1.3 Gevolgen van krimp  
De gevolgen van demografische krimp zijn in twee categorieën in te delen: ruimtelijk en 
financieel. Deze gevolgen leiden tot bestuurlijke keuzes. Hieronder zullen de drie onderdelen 
worden toegelicht.  
 
Ruimtelijke gevolgen  
Nederland kent een grote verscheidenheid aan landschappen zowel qua morfologische 
opbouw als sociale samenstelling. Dit zorgt voor verschillende types platteland. Het platteland 
in de Randstad is niet te vergelijken met dat van Brabant of met dan van de Achterhoek. Eén 
van de reden hiervoor is dat de maatschappelijke veranderingen niet overal dezelfde invloed 
hebben. In de ene regio wordt demografische krimp daarom ook veel harder gevoeld dan in 
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de andere regio (SCP, 2006, p. 18). Demografische krimp slaat versterkt toe in het landelijk 
gebied. Ontgroening, vergrijzing en bevolkingsdaling hebben een versterkend effect onder de 
vaak al dunne bevolking. In figuur 2.1 is dit duidelijk zichtbaar. De gemeenten die zijn 
aangemerkt als niet-stedelijke gemeenten (groen) hebben veelal meer te maken met 
demografische krimp dan de gemeenten met een stedelijk karakter (rood). Dit geldt zowel 
voor de absolute bevolkingsontwikkeling als de ontwikkeling van de huishoudens. In 
Nederland heeft de krimpproblematiek dan ook vooral betrekking op het landelijk gebied.   

 
De gevolgen van krimp hebben een ruimtelijke uitwerking. Hierbij heeft het dus ook gevolgen 
voor de ruimtelijke planning. Doordat de absolute bevolking daalt maar ook de 
bevolkingssamenstelling en huishoudenssamenstelling veranderen, worden allerlei sectoren 
beïnvloed. De gevolgen zijn vooral groot voor de woningmarkt, arbeidsmarkt en het 
voorzieningenniveau. Doordat de vraagkant verandert wordt de aanbodkant gedwongen 
hierin mee te veranderen (RPB, 2006, p. 73).  
 Een eerste reactie van bewoners op krimp is vaak de NIMBY reactie: not-in-my-
backyard. Mensen zien op nationale schaal positieve effecten van krimp: minder bevolking 
dus meer ruimte. Men verwacht zelfs een verbetering van het milieu. Echter wordt de 
bevolkingskrimp op een lokale schaal bekeken, komen er toch sterkere negatieve gevolgen 
naar voren. Men is bang voor de waardedaling van de huizen en de afname van de kwaliteit 
van de leefbaarheid. Er mag op nationaal niveau dan wel krimp plaatsvinden, maar niet bij 
hen in de woonplaats (Dalen & Henkens, 2011, p. 458). Deze reactie heeft vaak gevolgen 
voor het draagvlak van het ruimtelijk beleid. Bewoners vinden het belangrijk dat er wat wordt 
gedaan aan de ruimtelijke gevolgen van krimp. Hiermee wordt het belang van het maken van 
keuzes aangegeven (Dalen & Henkens, 2009, p. 361). In paragraaf 2.2 zal hier verder op 
worden ingegaan. 
 
Financiële gevolgen 
Het Gemeentefonds is een belangrijke uitkering voor gemeenten waar zijn hun inkomsten uit 
halen. Demografische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de uitkering uit het 
Gemeentefonds. De helft van het gemeentefonds wordt verdeeld via inwonergerelateerde 

Figuur 2.1: Bevolkingsontwikkeling en huishoudensontwikkeling 2008 – 2025  

 
Bron: PBL, 2010, p. 73 



Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief 

Master Thesis Anneke Kuiken  22 

maatstaven zoals aantal inwoners, jongeren, ouderen, leerlingen, bijstandsontvangers, 
huishoudens met een laag inkomen en minderheden. Stel het aantal inwoners daalt met 10%, 
dan betekent dit dat de uitkering 5% minder wordt (Los Stad om Land, 2009, p. 11).  
 Daarbij komt dat met de demografische krimp ook de samenstelling van de bevolking 
verandert. Het aantal ouderen neemt toe, dit zorgt voor een hogere toename van de uitkering 
uit het gemeentefonds. Met krimp is er vaak ook sprake van ontgroening. Een daling van het 
aantal jongeren geeft een lagere uitkering uit het gemeentefonds. Per saldo zal de uitkering 
dus ongeveer gelijk blijven. Wel is het in de huidige onzekere economische tijd niet zeker of 
deze maatstaven gelijk zullen blijven (Los Stad om Land, 2009, p.12).  
 Als laatste is het mogelijk dat met een kleinere bevolking de inkomsten van diverse 
gemeentelijke belastingen daalt. Met leegstand van huizen komt er minder 
onroerendzaakbelasting binnen, evenals de afvalstoffen- en de rioolheffing (Los Stad om 
Land, 2009, p.12).  
 De daling van de uitkering uit het Gemeentefonds is negatief voor gemeenten. De 
reden hiervan is dat de gelden uit het Gemeentefonds voor een gemeente vrij te besteden 
zijn. Dit terwijl de specifieke uitkeringen ook voor specifiek aangewezen taken dient te worden 
gebruikt (Spit & Zoete, 2006, p. 123). Wanneer de uitkering daalt, heeft een gemeente een 
lager besteedbaar inkomen. Daarbij komt dat wanneer een gemeente krimpt, zij geen beroep 
kan doen op het Gemeentefonds voor ondersteuning. De financiële gevolgen zal zij dus zelf 
moeten dragen (Korsten & Marsman, 2008, p. 5). 
 
Naast de inkomsten worden de uitgaven van een krimpende gemeente ook anders. Ernstige 
krimp en veranderingen in de sociale structuur kan gemeenten er toe dwingen om te moeten 
herstructureren. Het is niet onwaarschijnlijk dat een dergelijke opgave de financiële 
draagkracht van gemeenten overstijgt. Gemeenten in krimpende regio’s zullen over het 
algemeen minder mogelijkheden hebben om winsten te behalen uit grondexploitaties dan 
gemeenten die nog de mogelijkheid hebben om woningbouw in uitleggebieden te realiseren. 
(Los Stad om Land, 2009, p. 13).  
 De specifieke uitkering van een gemeente wordt verstrekt vanuit de Rijksoverheid voor 
speciale ruimtelijke opgaven. De lagere overheden kunnen de specifieke uitkeringen 
(doeluitkeringen of koppeluitkeringen) gebruiken om deze taken uit te voeren (Spit & Zoete, 
2006, p. 120). Deze verdeelsleutel wordt gebaseerd op gegevens van een aantal jaren 
eerder. Mogelijk komt dit voor een krimpende gemeente juist gunstig uit: een hoger 
inwoneraantal (RPB, 2006, p. 112-113). Vanuit de provincies worden er diverse gelden 
versterkt om de leefbaarheid in regio’s op peil te houden. Krimpende regio’s kunnen hier een 
beroep op doen ten behoeve van de uitvoering van projecten voor de leefbaarheid (Bijv. 
Provincie Noord-Brabant, 2010).  
 
De ruimtelijke en financiële gevolgen van krimp hebben zoals hiervoor geconstateerd 
gevolgen voor gemeenten. Bestuurlijk gezien heeft krimp vooral te maken met het maken van 
keuzes. In de volgende subparagraaf staan de bestuurlijke keuzes centraal.  
 
2.1.4 Het rouwproces rondom krimp: bestuurlijke keuzes  
De bestuurlijke keuzes hebben betrekking op de manier hoe bestuurders omgaan met krimp 
en in hoeverre dit vervolgens wordt geïmplementeerd in het beleid. Wanneer gemeenten met 
het fenomeen demografische krimp te maken krijgen, is er een tijd lang een 
bewustwordingsproces gaande (KCBB, 2009b). De mate waarin een gemeente zich bewust 
van krimp is, is af te lezen in hoeverre dit is geïmplementeerd in het gemeentelijk beleid en de 
agendering die dit onderwerp heeft binnen de gemeente (Francke, 2010, p. 4). Het 
bewustwordingsproces, een rouwproces, wordt doorgaans in vier fasen doorlopen (KCBB, 
2009b): 

1. Ontkenning: er wordt ontkend dat er überhaupt sprake is van krimp, aanwijzingen 
worden genegeerd. Er wordt te lang gewacht met het nemen van maatregelen op 
politiek en bestuurlijk gebied.  

2. Verzetfase: deze fase is het gevolg van het feit dat men de feiten niet meer kan 
ontkennen. Er wordt gedacht dat er wat te doen is aan de krimp het tij nog te keren is. 
Concurrentie is het sleutelwoord, vooral met omliggende gemeenten om bewoners 
naar zich toe te trekken.  
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3. Berusting: men berust in het feit dat de krimp niet meer tegen is te gaan. Er wordt nog 
geen proactief beleid gevoerd om er op een goede manier mee om te gaan of het 
zelfs als kans te zien.  

4. Actie: in de vierde en laatste fase ontstaat het idee dat er daadwerkelijk actie 
ondernomen moet worden. Het opstellen van toekomstvisies en meerjarenplannen is 
hier onder andere een onderdeel van (KCBB, 2009b). Daarbij wordt krimp in verdere 
mate verwerkt in het gemeentelijk beleid.  

 
2.1.5 Groeiparadigma  
Sinds de Tweede Wereldoorlog is groei altijd een uitgangspunt geweest bij het beleid op 
verschillende schaalniveaus. Groei stond gelijk aan succes waarbij dit succes wordt 
afgemeten aan het stijgende aantal inwoners. Bevolkingsdaling wordt gezien als 
verpaupering en als een negatieve ontwikkeling (Korsten & Goedvolk, 2008, p. 1).  
 Krimp vindt zowel op het niveau van gemeenten als op regionaal niveau plaats. Het 
beleid moet hier op worden aangepast. Voorheen was het mogelijk te concurreren met 
omliggende gemeenten die nog wel groeiden. Nu lijkt de spreekwoordelijke koek echter op en 
heeft verzet geen zin meer (KCBB, 2009b). Toch lijkt er sprake te zijn van een 
groeiparadigma bij gemeenten. Een paradigma wordt door Korsten en Goedvolk (2008, p. 3) 
als volgt opgevat: ‘een lens waardoor mensen de werkelijkheid zien, een framing. Het bepaalt 
hoe het probleem wordt gedefinieerd en hoe het denkproces wordt gestructureerd. Het is 
leidend voor de manier hoe informatie wordt gestructureerd, geïnterpreteerd en 
geanalyseerd. Het beperkt het vermogen om oplossingen buiten de gebaande paden te 
zoeken en is daarmee een soort geestelijke gevangenis.’  
  Een groeiparadigma heeft een negatieve toon. Er kan echter ook van een 
krimpparadigma worden uitgegaan. Bij deze variant is de krimp een feit en berust de 
gemeente bij het feit dat er sprake is van krimp (Korsten & Goedvolk, 2008, p. 3). Men blijft 
niet in het stadium van rouw maar stapt door naar actie (Francke, 2010, p. 9-11). Een nadeel 
van het groeiparadigma is dat het proces van bewustwording wordt vertraagd, hierdoor 
worden er geen bestuurlijke keuzes gemaakt (Franke, 2010, p. 1).  

Uit internationale ervaringen is gebleken dat actie niet uitgesteld moet worden. 
Wanneer er vertraagd wordt gereageerd, kan dit leiden tot grote valkuilen. Dit terwijl 
demografische krimp niet direct tot grote gevolgen hoeft te leiden. Het belangrijkste is dat er 
door bestuurders op tijd keuzes gemaakt worden (Korsten & Goedvolk, 2008, p. 4). Ook 
Muller & Siedentop (2004) geven aan dat de praktijk in krimpend Duitsland laat zien dat er 
niet langer gedacht kan worden in groeipolitiek. Zij zijn van mening dat een debat gevoerd 
moet worden over de ruimtelijke effecten van krimp en de bestuurlijke consequenties op alle 
schaalniveaus. De gemeente is hierbij een belangrijke speler, maar ook de nationale en 
regionale lagen zijn van belang. 
 
2.2 Omgaan met demografische krimp: beleid  
 
Eén van de doelen van dit onderzoek is te achterhalen hoe een gemeente moet omgaan in 
haar beleid met demografische krimp. Dit zal later in dit onderzoek vanuit het perspectief van 
maatschappelijke voorzieningen worden besproken. In paragraaf 2.1.3 is de bestuurlijke 
aanpak van demografische krimp besproken. Hieruit is naar voren gekomen dat er langere 
tijd een groeiparadigma is geweest. Langzamerhand zal dit in krimpende regio’s plaats 
moeten maken voor een krimpparadigma. Het beleid dient te worden aangepast op de 
demografische krimp. Dit hangt samen met de bewustwording. Hoe groter de bewustwording 
is, des te meer het beleid wordt aangepast op de krimp. Het doel van deze paragraaf is te 
achterhalen op welke manier deze aanpassing gedaan kan worden. Als eerste worden er vier 
soorten krimpbeleid besproken. Vervolgens wordt ingegaan op het creëren van draagvlak bij 
de bevolking.  
 
2.2.1 Krimpbeleid  
De sturing die de overheid kan geven op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, 
zoals demografische krimp, is beperkt. Bij maatschappelijke ontwikkelingen moet niet alleen 
gedacht worden aan krimp, maar ook aan economische ontwikkelingen, individualisering, 
schaalvergroting enzovoort. Het gaat om autonome processen waarbij de overheid slechts in 
geringe mate kan ingrijpen (Rabobank, 2011, p. 36). Volgens de Rabobank (2011, p. 36) 
dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen het afremmen van ongewenste 
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ontwikkelingen en het stimuleren van gewenst geachte ontwikkelingen. Beleidsmatig zit hier 
een groot verschil in. Er is gebleken dat vooral ongewenste maatschappelijke ontwikkelingen 
beleidsmatig te beïnvloeden zijn. Dit ruimtelijke ordeningsbeleid is restrictief: door het 
afremmen van ontwikkelingen worden de negatieve gevolgen beperkt (Rabobank, 2011, p. 
36). Het stimuleren van gewenste ontwikkelingen, in het geval van veel gemeenten het 
trekken van nieuwe bewoners, is dus lastiger dan het sturen van ongewenst ontwikkelingen. 
Ten tijde van demografische krimp zou het daarom niet mogelijk moeten zijn om met 
omliggende gemeenten te concurreren. Toch blijven sommige gemeenten dit doen (PBL, 
2010, p. 78). 
  Al in de jaren zestig van de vorige eeuw werd er door middel van spreidingsbeleid 
geprobeerd de noordelijke en zuidelijke regio’s van Nederland een impuls te geven. Hierbij 
werd de bevolking over Nederland verspreid evenals de werkgelegenheid. Er was in die tijd 
angst dat de Randstad vol zou raken en dat de perifere regio’s achter zouden blijven bij de 
rest van Nederland. Deze doelstellingen bleken niet gehaald te worden: de ontwikkelingen 
bleven uit (Spit & Zoete, 2006, p. 157 – 158). In het perspectief van demografische krimp is 
het daarom ook de vraag of stimuleringsprogramma’s zouden kunnen bijdragen aan een 
migratie richting krimpende gebieden (Hospers, 2010, p. 45).  
  
Demografische krimp en de gevolgen die het heeft worden op twee niveaus besproken: 
enerzijds in de nationale politiek en anderzijds op lokale schaal. De lokale schaal geeft er 
steeds meer prioriteit aan vanwege de gevolgen die daar harder gevoeld worden (Muller & 
Siedentop, 2004). Bestuurders dienen na te denken over de gevolgen van demografische 
krimp voor hun gemeente. De verschuiving van groei- naar krimpparadigma die in paragraaf 
2.1.4. naar voren is gekomen hoort hierbij (Hospers, 2010, p. 40). Volgens Hospers (2010) 
zijn er vier soorten krimpbeleid mogelijk: bagatelliseren, bestrijden, begeleiden en benutten.  

1. Bagatelliseren: in het Nederlandse beleid probeert men volgens Hospers veel te 
relativeren. Hierbij zouden de gevolgen van krimp gebagatelliseerd kunnen worden. 
Een belangrijk argument hierbij is dat demografie zich niet laat voorspellen. 
Prognoses worden daarbij genegeerd. Dit is echter maar te dele waar: 
bevolkingsprognoses geven richting (Hospers, 2010, p. 40-41).  

2. Bestrijden: Hiermee wordt vooral gedoeld op pogingen om via marketingcampagnes 
mensen naar een regio te trekken. Het gaat hierbij om mensen die geen binding met 
de regio hebben. Met koude marketingcampagnes wordt geprobeerd de 
bevolkingsdaling een halt toe te roepen. Het zou beter werken om in te spelen op 
mensen die een band met het gebied hebben zoals toeristen en oude inwoners. 
Cruciaal is hierbij de werkgelegenheid (Hospers, 2010, p. 45-48).  

3. Begeleiden: het gebruik van campagnes wordt niet afgewezen, ze moeten op de 
juiste manier worden ingezet. Warme campagnes, waarbij getracht worden mensen 
te behouden of oude bewoners terug te krijgen, zouden beter werken. Dit is de 
strategie van begeleiden. Hierbij hoort ook de transformatieopgave voor de 
woningbouw en bijvoorbeeld het voorzieningenniveau (Hospers, 2010, p. 49).  

4. Benutten: deze optie wordt gebruikt om de positieve kanten van demografische krimp 
te bekijken. Hierbij zijn vooral zaken als rust en ruimte op te noemen. Optimaal 
gebruik maken van kansen op het gebied van de vrijetijdssector en toerisme. 
Hospers ziet zelfs kansen voor duurzaamheid. Cruciaal bij het benutten van krimp is 
uitgaan van de bestaande bevolking: deze moet behouden blijven (Hospers, 2010, p. 
50-52).  

Voorgaande beschrijving van de 4B’s is een duidelijke verdeling omdat dit het complete 
spectrum belicht van strategieën rondom demografische krimp die een gemeente kan 
gebruiken. Het geeft aan welke vormen van actie genomen kunnen worden. Het wordt hierbij 
breder getrokken dan alleen begeleiden en bestrijden (bijv. PBL, 2010, p. 80 – 81). Het 
voordeel van de 4 b’s  is dat het toegepast kan worden op diverse thema’s die krimp (in)direct 
raakt. Het geeft de overgang van groeigerichte benadering naar krimpgerichte benadering 
(paragraaf 2.2.3) daarmee een plek. Er wordt echter niet direct ingegaan op de invloed van 
deze strategieën op maatschappelijke voorzieningen.  

De lokale overheid valt op dit moment dus nog vaak terug op het stimuleren van 
lokale groei. Dit betekent dat er geconcurreerd wordt met omliggende gebieden (strategie 
bestrijden). Deze politiek is niet altijd in lijn met wat de bevolking wil. Er is maar weinig 
draagvlak voor de groeistrategieën die veel politici aanhangen. Mensen zijn zich bewust van 
de negatieve gevolgen van demografische krimp. Toch zien zij ook positieve aspecten van 
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krimp. Het is volgens veel bewoners een nieuwe balans die moet worden opgemaakt. Een 
belangrijke les voor gemeenten is daarom om meer naar hun eigen bevolking te luisteren 
wanneer het gaat om krimp (Dalen & Henkens, 2011, p. 459).  
 
Bij het luisteren naar de bevolking hoort het begrip draagvlak. Om voldoende steun voor 
beleid te kunnen krijgen dient er voldoende draagvlak te zijn. In de volgende subparagraaf 
wordt hier verder op ingegaan.  
 
2.2.2 Draagvlak voor ruimtelijk beleid  
Draagvlak gaat over het steunen van beleid. De bevolking steunt het beleid of men heeft 
geen verzet tegen het beleid. Boedeltje & Graaf (2004, p. 2) halen het volgende citaat van 
Ruelle en Bartels aan als definitie voor draagvlak: ‘Draagvlak kan omschreven worden als 
een door belangen ingegeven evaluatie van de politieke situatie door doelgroepen van een 
beleid, waaraan een doelgroep actieve of passieve steun verleent of juist weerstand biedt’. 
Draagvlak maakt vaak onderdeel uit van interactief beleid.  
Draagvlak bestaat uit twee verschillende elementen die draaien om acceptatie:  

1. De manier waarop het wordt ontvangen: hierbij gaat het om de ‘houding’ die 
belanghebbenden hebben. Een houding evalueert het beleid en geeft hierbij een 
uiting: positief, negatief of neutraal. Bij een positieve of neutrale houding ontstaat er 
draagvlak voor beleid. Naast de houding is er gedrag, dit wordt als een uiting van de 
houding gezien (Boedeltje & Graaf, 2004, p. 3-4).  

2. Het object van draagvlak: hierbij gaat het waarover het oordeel geveld wordt of het 
beleid. Hierbij kan weer een onderverdeling van twee soorten draagvlak worden 
gemaakt: inhoudelijk draagvlak en procesdraagvlak. De eerste betreft de inhoudelijke 
kant van het beleid. Of dit geaccepteerd wordt is afhankelijk of er een 
overeenstemming is tussen de inhoud die actoren voor ogen hebben en de manier 
waarop het beleid geformuleerd is. Het tweede punt is procesdraagvlak: door het 
proces heen wordt voor de belanghebbenden duidelijker wat de andere actoren voor 
belangen en waarden hebben. Uiteindelijk is het draagvlak vaak een combinatie van 
inhoud- en procesdraagvlak (Boedeltje & Graaf, 2004, p. 3-4).  

 
Als laatste is het nog de vraag bij wie draagvlak verkregen moet worden. Dit kan gebeuren bij 
verschillende actoren:  

1. Maatschappelijk, sociaal of publiek draagvlak: burgers en belanghebbenden  
2. Institutioneel draagvlak: instituties en organisaties  
3. Politiek draagvlak: politici en bestuurders  
4. Bestuurlijk draagvlak: bestuurders die een maatregel moeten uitvoeren.  

De boodschap van draagvlak is van belang bij krimp vanwege de vele belanghebbenden die 
er mee te kampen hebben. Er dient geluisterd te worden naar de bewoners wanneer er beleid 
wordt gemaakt (Boedeltje & Graaf, 2004, p. 7). 
 
2.2.3 Instrumenten voor beleidsmatig handelen bij krimp  
Krimp heeft verstrekkende gevolgen voor de ruimtelijke ordening (KCBB, 2009). Omdat 
binnen het huidig planologisch denken nog een sterk groeiparadigma is verwerkt, pleiten 
diverse onderzoekers voor de overgang naar een krimpparadigma (o.a. Muller & Siedentop, 
2004, Hospers 2010, Korsten & Goedvolk 2008).  

Onderstaande tabel 2.1 geeft een overzicht gegeven van de kenmerken van de 
groeigerichte planning ten opzichte van de krimpgerichte planning. Een aantal aspecten uit 
deze tabel zullen later gebruikt worden om het empirisch onderzoek op te zetten en de data 
te analyseren (zie hoofdstuk 4).  
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Bij het onderscheid tussen groeigerichte planning en krimpgerichte planning vallen een aantal 
zaken op (tabel 2.1). Als eerste is de focus van planning logischerwijs bij groeigerichte 
planning gericht op groei. Bij krimpgerichte planning ligt deze op behoud en herontwikkeling. 
De krimpende context zorgt voor een veranderend ruimtegebruik. Dit uit zich in het mixen van 
functies, herontwikkeling van gebieden en gebouwen en het meer vraaggericht werken. Dit in 
tegenstelling tot groeigerichte planning waar men meer denkt in termen van kwantiteit en 
aanbod. Bij een groeigerichte planning is er concurrentie onder gemeenten terwijl er bij 
krimpgerichte planning juist wordt samengewerkt.  

De rol van de ruimtelijke ordening wordt vanuit de krimpbenadering het managen van 
de demografische krimp. Hierbij zijn er twee overwegingen die meegenomen moeten worden. 
Ten eerste is dit nadenken over een nieuwe verdeelsleutel. In Duitsland is dit bijvoorbeeld 
voor voorzieningen het ‘uniformity of living standards’ (Muller & Siedentop, 2004). In 
Nederland zou dit betekenen dat er andere verdeelmechanisme nodig zijn. Op dit moment is 
dat de theorie van Goedhart die streeft naar egalisatie (Allers, 2011b, p.1). Ten tweede moet 
aandacht aan de regio worden besteed om actie te ondernemen. Wanneer er op korte 
afstand in de omgeving mogelijkheden zijn tot samenwerking moet onderzocht worden wat 
hierin de mogelijkheden zijn. Hiervoor zijn regionale kaders nodig die tussen verschillende 
sectoren werken (Muller & Siedentop, 2004).  

 
Vaak kunnen de aanpassingen worden gedaan op bestaande planningsinstrumenten. Dit 
nieuwe beleid moet voldoen aan vier elementen (Muller & Siedentop, 2004): 

1. Een beschrijving van de huidige situatie  
2. Een scenario beschrijving van de mogelijke ontwikkelingen, met prioritisering en 

fasering. Hierbij moeten bevolkingsprognoses worden meegenomen voor minimaal 
20 tot 30 jaar.  

3. Een beschrijving van de gewenste toekomst.  
4. Een programma met maatregelen voor individuele gebieden, waarbij acties worden 

besproken en afspraken worden gemaakt.  
 
 

Tabel 2.1: Aspecten groeigerichte planning en krimpgerichte planning  

Groeigerichte planning  Krimpgerichte planning  

De focus ligt op groei. Ruimtelijke planning 
wordt ingezet om een kwantitatieve 
verdeling te kunnen maken in zaken als 
bevolking, arbeid, infrastructuur.  

De focus ligt op herontwikkeling, 
kostenbesparende ontwikkeling, stabiliseren en 
revitaliseren. Het gaat hier over de kwalitatieve 
ontwikkeling van bijvoorbeeld de woonomgeving, 
verkeer, voorzieningen en infrastructuur.  

Inzet op het ontwikkelen van nieuwe 
constructies: nieuw aanbod. 

Hergebruik van land en gebouwen, meer 
toegespitst op de behoeften: gericht op de vraag  

Groei gerichte controle, investeren van 
voldoende middelen.  

Schaarse financiële middelen: reconstructie en 
herontwikkeling.  

Ruimtelijke planning wordt gebruikt als de 
basis voor het in banen leiden van groei. 
Hierbij worden ruimtelijke functies 
gescheiden.  

De rol van planning wordt meer gezien als 
management functie om de krimpende 
processen te begeleiden. Op lagere schaal 
worden functies gemixt.  

Ontwikkeling gebeurd op projectbasis 
waarbij het te ontwikkelen land een 
bestemming krijgt. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de bescherming van open 
gebieden.  

Strategische planning en geïntegreerde 
concepten. Hierbij wordt ook nagedacht over de 
levensduur van gebouwen, de demografische 
veranderingen, meer gedacht in efficiency.  

Competitie onder gemeenten, sectorale 
aanpak en intersectorale kaders waarbinnen 
gedacht en gecontroleerd wordt.  

Intergemeentelijke samenwerking, regelingen 
waarbij geëgaliseerd wordt, intersectorale 
samenwerking en intersectorale coördinatie  

Bron: Muller & Siedentop, 2004 
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2.3 Het landelijk gebied  
 
In de vorige paragraaf is demografische krimp behandeld. Hierbij is naar voren gekomen dat 
zij vooral een sterke invloed heeft op kernen in het landelijk gebied. In deze paragraaf zal het 
landelijke gebied verder worden behandeld. Als eerste wordt een algemene kenschets 
gemaakt waarna een typering van het landelijk gebied zal volgen.  
 
‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart 
Waarop een kerk een kar met paard 
Een slagerij J. van der Ven 
Een kroeg, een juffrouw op de fiets 
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets 
Maar het is waar ik geboren ben 
Dit dorp, ik weet nog hoe het was 
De boerenkind’ren in de klas 
Een kar die ratelt op de keien 
Het raadhuis met een pomp ervoor 
Een zandweg tussen koren door 
Het vee, de boerderijen 
Wim Sonneveld – Het dorp’ 
 
Bovenstaande passage uit het liedje het dorp van Wim Sonneveld geeft een klassiek beeld 
weer over het dorp. De kanttekening die hierbij geplaatst dient te worden, is dat dit een 
geromantiseerd beeld uit de jaren 50 van de vorige eeuw is. Bij sommigen zal dit beeld 
mogelijk nog bestaan het dorp is tegenwoordig echter veel meer dan dit beeld. Het is een 
plek om te wonen, werken en recreëren. Het landschap wordt afwisselend gevormd door 
boerderijen, natuurgebieden en bewoonde stukken (Provincie Noord-Brabant, 2011). De 
afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest in het landelijk gebied, hierover is in de 
inleiding al het één en ander naar voren gekomen. Landbouw is niet langer de belangrijkste 
peiler. Er zijn nieuwe vormen van ruimtegebruik gekomen zoals recreatie en wonen. Ook de 
bevolkingssamenstelling en de grootte van de bevolking zijn veranderd en zullen naar 
verwachting de komende jaren nog gaan veranderen (Brereton et.al. 2011, p. 204).  

De manier waarop dorpen functioneren wordt voor een groot deel bepaald door de 
inwoners die er wonen. Het traditionele dorp, zoals men dat vroeger kende is nog vaak het 
uitgangspunt voor het huidige denken over het dorp. Voornamelijk de sociale samenhang 
wordt vaak beschreven als zeer sterk (SCP, 2008, p. 24 – 25).  
 
In beleidsstukken en onderzoeken wordt vaak gesproken over ‘de kleine kern’. Echter dé 
kleine kern bestaat niet. Een kleine kern maakt deel uit van een ruimtelijk groter geheel. Vaak 
is de problematiek van een kleine kern niet specifiek aan alleen deze kern gebonden, maar 
gaat het om een regionale problematiek. Daarbij zijn er veel verschillende types kernen 
waarmee lang niet altijd rekening wordt gehouden (Bemmel, 1985, p. 148). 

Er zijn diverse manieren waarop het onderscheid tussen kernen binnen het landelijk 
gebied gemaakt kan worden. Champion & Shepherd (2006, p, 9) stellen dat de typering van 
het platteland moet gebeuren op basis van het nederzettingspatroon in tegenstelling tot 
sociaal-culturele, demografische en functionele gegevens. Een voorbeeld van onderzoek dat 
kijkt naar de fysieke kenmerken is het onderzoek van Bemmel (1985). Hij onderscheid op 
basis van de ligging twee typen platteland. Landelijke gebieden die in de buurt van een stad 
liggen en diegene die er ver vanaf liggen. Het eerste landelijk gebied heeft te maken met de 
uitstraling van de stedelijke problematiek zoals suburbanisatie. Landelijke gebieden die 
verder van een stad af liggen hebben juist te maken met problemen van ontvolking, 
vergrijzing en verschraling van het voorzieningenniveau (Bemmel, 1985, p. 25). 

De sociale typologie van onderzoekers Vermeij en Mollenhorst (SCP, 2008, p. 30 – 
45) onderscheid de types platteland voornamelijk op sociale aspecten. Dit is omdat zij van 
mening zijn dat de sociale kenmerken van de bevolking het beste beeld geven van de 
verschillen tussen het platteland. Toch nemen zij ook het fysieke kenmerk van 
omgevingsadressendichtheid mee. Deze indeling zegt dus zowel iets over de dichtheid van 
de kern als over het type bevolking wat er woont. Het lijkt hiermee het complete spectrum te 
belichten.  
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Hieronder volgt een opsomming van deze typen (SCP, 2008, 35 – 43): 
1. Het gesloten platteland: zoals de naam al zegt is dit een gesloten gebied, dit 

platteland lijkt het meeste op het platteland wat standaard wordt voorgesteld. De 
inwoners van dit gebied komen weinig buiten de eigen regio en zullen niet snel een 
grote stad bezoeken. Er is een lage dichtheid met betrekking tot adressen. De 
inwoners hebben gemiddeld een lager opleidingsniveau en komen bijna nooit uit de 
stad. De gesloten plattelandsgebieden zijn vaak slecht te bereiken via de 
ontsluitingsroutes en het openbaar vervoer. Het voorzieningenniveau is klein tot 
beperkt te noemen. Voor het dagelijks aanbod valt er binnen de eigen regio genoeg 
te vinden: twee winkels voor dagelijkse boodschappen, een basisschool, een huisarts 
en één sportvoorziening. Met deze voorzieningen kan er over een autonoom dorp 
worden gesproken.  

2. Het dorpse platteland: net zoals de inwoners van het gesloten platteland zijn de 
inwoners van het dorpse platteland weinig te vinden buiten hun eigen gebied. Er zijn 
echter twee belangrijke verschillen: er komen bezoekers van buiten de regio en er is 
een hogere adressendichtheid. Het voorzieningenniveau van deze kernen is goed: er 
zijn gemiddeld vijf sportvoorzieningen en soms wel 90 verkooppunten. Met deze 
voorzieningen heeft het dorp een centrumfunctie. Qua bevolking zijn er in de regio 
relatief veel senioren te vinden, hier is de huisvesting ook op aangepast.  

3. Het woonplatteland: van alle typen dorpen heeft dit de laagste adressendichtheid. Op 
het woonplatteland wonen veel gezinnen met kinderen en weinig senioren. Het is een 
gebied met een woonfunctie en niet meer. De dorpen liggen doorgaans dicht bij een 
grotere stad, dit is terug te zien in het voorzieningenniveau: dit is zeer beperkt.  

4. Het elitaire platteland: dit type is sterk verweven met de steden er dichtbij. De 
bevolking bestaat uit veel senioren. De mensen die zich er vestigen komen vaak uit 
de stad en bezoeken die ook vaak. Het gaat om gewilde gebieden wat terug te zien is 
in de w.o.z. waarde van de huizen en het gemiddelde inkomen en opleidingsniveau 
van de bewoners. Voor buitenstaanders is dit platteland vaak aantrekkelijk, toeristen 
brengen vaak een bezoek aan dit gebied.  

5. Het stedelijke platteland. De woningen binnen dit platteland zijn relatief goedkoop wat 
zorgt voor de aantrekking van starters en jonge gezinnen. De voorzieningen in deze 
wijken / dorpen zijn beperkt. Doorgaans zijn er winkels te vinden voor de dagelijkse 
behoeften, soms zijn er wel grote specifiekere winkels zoals tuincentra of een 
speeltuin.  

 
Onderstaande kaart geeft de verdeling van de verschillende types platteland in Nederland 
weer (figuur 2.2). Het is gebaseerd op een postcode indeling. Binnen het vlak ligt doorgaans 
één kern. Hier dient alsnog het volgende bij te worden vermeld: het onderscheid is geen hard 
onderscheid. Er is zoals de schrijvers aangeven ‘een simplificatie’ (SCP, 2008, p. 35) om de 
verschillende tussen verschillende types platteland te kunnen aangeven.  
 Een groot gedeelte van het platteland in Nederland valt onder de categorieën 
gesloten of dorps platteland. De elitaire types platteland zijn, zoals verwacht op basis van de 
typologie, voornamelijk gelegen aan de randen van de grote steden. Het stedelijke platteland 
komt niet vaak voor. De postcodegebieden die van dit type zijn liggen doorgaans tegen het 
stedelijke gebieden aan. Als laatste blijkt het woonplatteland verspreidt te zijn over 
Nederland. Het ligt in de richting van de grotere steden maar hier doorgaans niet direct naast 
(figuur 2.2). Het beeld zoals hiervoor geschetst sluit aan op het beeld van Bemmel: er zijn 
plattelandsgebieden dicht bij de stad en plattelandsgebieden die er ver van af liggen.  
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Figuur 2.2: Ruimtelijke spreiding Nederland sociale typologie platteland  

 
Bron: SCP, 2008 
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2.4 Conclusie  
 
Demografische krimp is een onderwerp dat op moment in Nederland zeer actueel is. Volgens 
de statistieken zullen zes op de tien gemeenten binnen de komende jaren te maken gaan 
krijgen met een terugloop van de bevolking. Hierbij zal ook de samenstelling van de bevolking 
gaan veranderen. Gemeenten zouden zich er meer bewust van moeten raken dat groei niet 
vanzelfsprekend is. De verwachting is dat de mate waarvan zij zich hiervan bewust zijn, 
afhankelijk is van de fase van rouw waarin zij zitten. Het gemeentelijk beleid is op dit moment 
echter nog sterk op groei gericht: het groeiparadigma. De verwachting is dan ook dat de 
keuzes die zij maken op dit moment vooral vanuit groeigericht beleid worden gedaan. Het 
groeiparadigma waar veel gemeentelijk beleid van doordrongen is, zal langzamerhand 
moeten gaan plaatsmaken voor een krimpparadigma. 

Wanneer de groeigerichte benadering tegenover de krimpgerichte benadering wordt 
gezet valt op dat voornamelijk de omslag gemaakt moet worden naar kwaliteit, 
herontwikkeling, duurzaamheid en mixen. Krimp is hiermee een bestuurlijke opgave die de 
met gevolgen van krimp (ruimtelijk en financieel) moet omgaan door hierin keuzes te maken. 
Het voordeel van een krimpgerichte benadering is dat er op die manier sturing wordt gegeven 
aan ongewenste ontwikkelingen. Deze blijken beter te sturen te zijn dan proberen gewenste 
ontwikkelingen te stimuleren (concurrentie onder gemeenten).  

Om met deze opgave als gemeente te kunnen omgaan zijn er vier beleidsstrategieën 
die gehanteerd kunnen worden: bagatelliseren, bestrijden, begeleiden en benutten. De ene 
strategie is niet per se beter dan de andere, wel heeft elke strategie een andere uitwerking op 
verschillende thema’s. Eén van deze thema’s is maatschappelijke voorzieningen die centraal 
staan in het volgende hoofdstuk. Wanneer wordt terugkeken naar de hoofdvraag is het de 
vraag hoe er specifiek vanuit het beleid met maatschappelijke voorzieningen dient te worden 
omgegaan. Dit is iets wat in de praktijk onderzocht zal worden.  

Als laatste is in dit hoofdstuk het landelijk gebied behandeld. Er is naar voren 
gekomen dat de ruimtelijke gevolgen van krimp voor het landelijk gebied groter zijn in 
Nederland dan voor het stedelijk gebied. Echter is het ene landelijk gebied het andere niet. 
Op basis van een sociale typologie zijn er vijf verschillende soorten platteland te 
onderscheiden. Mogelijk kan een onderscheid in types platteland van betekenis zijn bij het 
vormen van krimpbeleid. Dit kan verwacht worden omdat krimp zich in elke context anders 
manifesteert.  
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 3. Maatschappelijke voorzieningen  

 
In dit hoofdstuk staan maatschappelijke voorzieningen centraal. In het vorige hoofdstuk is 
gekeken naar demografische krimp en het landelijk gebied. Hieruit is naar voren gekomen dat 
er door de demografische veranderingen een veranderende samenstelling van de bevolking 
op het platteland te vinden is. Demografische krimp beïnvloed individuele gemeenten maar 
ook complete regio’s. De gevolgen zijn voornamelijk ruimtelijk en financieel. De ruimtelijke 
gevolgen uiten zich op bepaalde thema’s. In dit onderzoek is het thema de maatschappelijke 
voorzieningen. Daarbij moet worden meegenomen dat de ruimtelijke en financiële gevolgen 
een bestuurlijke aanpak vergen in het beleid. In het geval van maatschappelijke 
voorzieningen is dat het accommodatiebeleid.  

In de inleiding is al kort aangegeven wat de strekking van het begrip 
maatschappelijke voorziening is. In de eerste paragraaf zal dit verder worden uitgewerkt en 
een uiteenzetting worden gegeven over de verschillende soorten maatschappelijke 
voorzieningen. Hierbij wordt ook ingegaan op de financiering van het voorzieningenniveau en 
de algemene trends die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden. In de tweede 
paragraaf wordt het draagvlak van maatschappelijke voorzieningen behandeld. Als laatste 
wordt ingegaan op de relatie tussen krimp en maatschappelijke voorzieningen.  
 
3.1 Maatschappelijke voorzieningen: algemene verkenning  
 
In deze paragraaf wordt een algemeen beeld geschetst van maatschappelijke voorzieningen. 
Daarbij wordt ingegaan op het begrip, de soorten maatschappelijke voorzieningen, het beleid 
waarin het vastligt en de recente trends die er hebben plaatsgevonden.  
 
3.1.1 Begripsbepaling maatschappelijke voorzieningen 
Er zijn diverse begrippen die de definitie van maatschappelijke voorziening dragen. Duidelijk 
is dat het altijd een voorziening betreft die voor een groot gedeelte van de samenleving 
toegankelijk is. In een vrije markt economie is het niet mogelijk om deze markt zelf alles te 
laten organiseren. Daarom heeft de overheid de verantwoordelijkheid om zelf een gedeelte 
van de voorzieningen die als behoefte voor de bevolking worden gezien, te organiseren 
(Massam, 1993, p. 1) 
  Van Bemmel heeft het in zijn onderzoek naar voorzieningen in landelijke gebieden 
over basisvoorzieningen (Bemmel, 1985, p. 151)  ‘Wij zijn, gezien het verrichte onderzoek, 
van mening dat wanneer het perifere landelijke gebieden betreft, de aandacht van de 
overheid primair moet zijn gericht op voorzieningen als scholen, levensmiddelenwinkels, 
gemeenschapscentra en huisartsen. Onder basisvoorzieningen worden door ons die 
voorzieningen begrepen waarvan gevoeglijk kan worden aangenomen dat de meerderheid 
van de huishoudens daar in de regel dagelijks c.q. wekelijks gebruik van maakt of zou willen 
maken.’ Deze voorzieningen zijn voor de inwoners van de kernen erg belangrijk en geven 
snel een bereikbaarheidsprobleem wanneer hier een langere afstand voor moet worden 
afgelegd. Deze problemen vragen vaak om een oplossing op het niveau van een kern of een 
gemeente. Gemeenten zijn hoofdverantwoordelijk voor het zorgen voor kwalitatief goede 
maatschappelijke voorzieningen en een goede bereikbaarheid (Steeg & Kuijer, 2011, p. 13). 
 Het verschil tussen basisvoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen zit hem in 
het feit dat niet alle maatschappelijke voorzieningen basisvoorzieningen zijn. Los daarvan zijn 
ook niet alle basisvoorzieningen, maatschappelijke voorzieningen. Er zijn immers 
maatschappelijke voorzieningen zoals een theater of een zwembad die niet tot de 
basisbehoefte van mensen behoren. Mensen zijn ook bereid om hier vaker verder voor te 
reizen. Terwijl een huisarts of een school voor iedereen van belang is. Het onderscheid wordt 
ook wel kritieke of niet-kritieke voorzieningen genoemd (Joseph & Poyner, 1982, p. 263). Een 
kritieke voorziening is in feite dus hetzelfde als een basisvoorziening 
  
Met het begrip voorziening wordt de levering van goederen of diensten bedoeld. Hierbij is een 
tweedeling te vinden. Enerzijds zijn er ruimtelijk gelokaliseerde voorzieningen, dus 
voorzieningen die een fysieke plek kennen. Hierbij kan gedacht worden aan een bibliotheek, 
een winkel of een dorpshuis. Anderzijds zijn er ook voorzieningen die niet-ruimtelijk 
gelokaliseerd kunnen worden. Dit zijn niet tastbare goederen of diensten zoals verzekeringen, 
de AOW e.d. (Kempers-Warmerdam et. al., 1988, p.38).  
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Sommige voorzieningen zijn pure publieke voorzieningen. Deze voorzieningen of 
goederen kunnen niet gedifferentieerd worden aangeboden omdat ze simpelweg niet 
opgedeeld kunnen worden. Dit betekent dat door de aanwezigheid van deze voorziening 
zowel burger A als burger B profiteert (Lineberry, 1977, p. 73). Een voorbeeld hiervan is 
straatverlichting. Het wordt uit publieke middelen betaald en kan niet door één iemand 
worden opgeëist. Ook wanneer iemand gebruik maakt van de voorziening, betekent dit niet 
dat deze niet meer toegankelijk is voor iemand anders. Dit geldt bijvoorbeeld wel voor een 
huisarts. Wanneer de huisarts een consult heeft met een patiënt, kan de huisarts op dat 
moment geen andere patiënt meer helpen. Sommige publieke voorzieningen kunnen ook een 
private kant bezitten. De beschikbaarheid van deze voorzieningen is gevarieerd. Er kunnen 
bij dit type voorziening regels gesteld worden wie er wel of niet gebruik van kan of mag 
maken. Een voorbeeld hiervan is een bibliotheek: je dient hiervan lid te worden en 
lidmaatschap te betalen, voordat je boeken kunt lenen (Lineberry, 1977, p. 73). 
 
Samengevat kan onder de term maatschappelijke voorzieningen worden verstaan: een 
maatschappelijke voorziening is een gebouw of organisatie met een publieke functie die voor 
iedereen toegankelijk zijn. Er worden diensten georganiseerd voor en/ of door burgers. De 
bekostiging vindt, voor het grootste gedeelte, plaats vanuit publieke middelen. De meerheid 
van de huishoudens maakt regelmatig gebruik van deze voorzieningen. Er kan hierbij een 
onderscheid worden gemaakt naar kritieke en niet-kritieke voorzieningen.  
 
3.1.2 Trends in voorzieningen 
Bij voorzieningen zijn in het verleden een aantal trends te zien geweest die van invloed zijn 
op het huidige bestaan van de voorzieningen in het landelijk gebied. Eén daarvan is 
schaalvergroting. In de inleiding is al gesproken over het begrip schaalvergroting. 
Schaalvergroting is een proces dat grote gevolgen heeft op het landelijk gebied vanwege 
haar doorgaans kleine voorzieningenniveau. Bij schaalvergroting is er sprake van ‘economics 
of scale’. Het is door geografische concentratie van voorzieningen beter mogelijk om de 
kosten te drukken. Daarbij komt ook nog eens bestuurlijke schaalvergroting wat als volgt kan 
worden omschreven: ‘bij bestuurlijke schaalvergroting tracht men de negatieve effecten van 
geografische schaalvergroting te vermijden.’ Het leidt vaak tot een grotere organisatie 
bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs (SCP, 2006, p. 244-245).  

Schaalvergroting leidt tot een kleinere bereikbaarheid van voorzieningen en hiermee 
tot een verandering van het ruimtelijk gedrag van mensen. Mensen worden daardoor 
gedwongen een grotere afstand af te leggen om dezelfde voorzieningen te kunnen bereiken 
(SCP, 2006, p. 245). Schaalvergroting is gedeeltelijk ook beleidsmatig bepaald. In de jaren 
’70 werd door de Rijksoverheid voor kleine kernen nog een subsidie toegekend om bepaalde 
voorzieningen in stand te houden. Tegenwoordig is dit niet meer aan de orde. De 
minimumnormen die gesteld worden, worden steeds hoger (SCP, 2006, p. 246).  

In het begin van de 20
e
 eeuw was de gemiddelde afstand naar het werk van mensen 

kort: men werkte vaak in dezelfde plaats als waar men woonde. Tegenwoordig is de mobiliteit 
sterk toegenomen. Alleen al de afgelopen 25 jaar is het Nederlandse gemiddelde met 40 
procent gestegen. Deze stijging betekent vollere wegen: congestie. Daarbij zijn mensen veel 
minder gebonden aan hun eigen woonplaats. Het grootste gedeelte van deze groei is ten 
gevolge van het toegenomen woon-werkverkeer. De toegenomen arbeidsparticipatie, onder 
andere door de vrouwen, en de grotere afstand van het huis naar het werk zijn de oorzaken 
van de mobiliteitsvergroting (KIM, 2010, p. 7). Met de toename van de mobiliteit is het 
mogelijk om een grotere reisafstand te hebben voor het werk. Mensen wonen daarom vaker 
verder weg van hun werk. Andere factoren spelen daardoor een belangrijke rol voor de 
woonlocatie. Eén daarvan is de leefbaarheid van een kern, waaraan ook het 
voorzieningenniveau gekoppeld kan worden. Met bepaalde voorzieningen wordt een kern 
aantrekkelijker om te wonen voor mensen (Berkum, 2010, p. 10). De vraag is hierbij echter 
wel in hoeverre het voorzieningenniveau bepaald hoe aantrekkelijk de kern voor mensen 
exact is. Hier wordt in paragraaf 3.3 dieper op ingegaan.  

 
Een andere trend die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden is de overheveling van een 
gedeelte van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Via de AWBZ zijn alle Nederlanders automatisch 
verzekerd voor langdurige zorg en bijbehorende ondersteuning. Dit zijn vaak kosten die 
binnen een zorgverzekering niet worden gedekt. In 2007 is daar de Wet Maatschappelijke 
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Ondersteuning (WMO) bijgekomen. Hieronder vallen de voorzieningen voor gehandicapten, 
de Welzijnswet en een deel van de thuiszorg. De uitvoering van deze wet ligt in handen van 
gemeenten (Recht op WMO, 2012). Voorheen werd de zorg altijd vanuit de AWBZ 
gefinancierd, maar vanwege de overgang naar de WMO komt deze financiering nu dus ook 
bij gemeenten te liggen.  

Naast de overgang van AWBZ naar de WMO is er de trend van 
vermaatschappelijking in de zorg. Dit proces is landelijk in gang gezet. Het beoogt om 
groepen mensen met een beperking en ouderen op een zelfstandige manier in de 
samenleving te laten meedraaien. Ze worden hierbij behandeld als volwaardige burgers en 
wonen bij voorkeur zo lang mogelijk zelfstandig. Zorgverleners zorgen voor de benodigde 
begeleiding (Stade Advies, 2012). Deze vermaatschappelijking betekent dat er ook in het 
landelijk gebied meer gebruikers van de zorg zijn.  

 
Maatschappelijke voorzieningen zijn onder te verdelen in vier soorten: gezondheidszorg, 
onderwijs, sport en cultuur. In de volgende subparagrafen zullen deze per categorie worden 
besproken.  
 
3.1.3 Gezondheidszorg  
De gezondheidszorg kan worden onderverdeeld in intramurale en extramurale voorzieningen. 
Extramurale zorg betreft doorgaans zorg die op een vast tijdstip wordt verleend. Het 
belangrijkste onderscheid is echter dat de cliënt hierbij in de eigen woning blijft of naar de 
zorgverlener toe komt. (Steeg & Kuijer, 2011, p. 19). Intramurale zorg bestaat voornamelijk uit 
instellingen die dag en nacht verzorging en/of verpleging bieden aan cliënten. Hier heeft de 
grootste schaalvergroting plaatsgevonden. Een voorbeeld hiervan zijn ziekenhuizen: in 1960 
waren er nog 276 ziekenhuizen in Nederland, in 2000 waren dit er 137. De schaalvergroting 
heeft hier geleid tot het samengaan van ziekenhuizen en het verder specialiseren ervan 
(SCP, 2006, p. 246).  

Er is een stijging te zien in de aangeboden extramurale zorg, dit is direct op te 
hangen aan de vergrijzing. Door de vergrijzing zal de vraag naar gezondheidszorg de 
komende jaren groter worden. Met een stijging van de levensverwachting komen er meer 
ouderen die zorg nodig hebben. De kosten van de gezondheidszorg blijven daarmee stijgen. 
De kreet ‘de zorg moet betaalbaar blijven’ wordt vaak gehoord. Door de schaalvergroting 
heeft men al deels getracht dit te bereiken (Steeg & Kuijer, 2011, p. 19).  

De problematiek in de gezondheidszorg ligt in het landelijk gebied vooral in de 
eerstelijnsgezondheidszorg. Dit betreft de rechtstreeks toegankelijke hulpverlener. Wanneer 
iemand zorg nodig heeft, kan men direct op deze hulpverlener afstappen. Er moet gedacht 
worden aan de huisarts, een psycholoog, maatschappelijk werk (Rijksoverheid, 2012). Waar 
er volgens het SCP (2006, p. 247) aan het begin van de 21e eeuw nog voldoende huisartsen 
in het landelijk gebied gevestigd waren, blijkt dat dit inmiddels een probleem begint te 
worden. Een gedeelte van de gevestigde huisartsen gaat de komende jaren met pensioen. 
Jonge artsen zijn minder bereid om in een kleine kern in het landelijk gebied te gaan werken, 
zij blijven vaker in en rond de steden. Doordat er een tekort ontstaat aan huisartsen zullen 
patiënten verder moeten reizen, dit brengt de bereikbaarheid in het geding (ANP, 2010).  
 
3.1.4 Onderwijs  
Een basisschool heeft een spilfunctie binnen een dorp. Het is een belangrijke 
ontmoetingsplaats voor de bewoners. Wanneer er gesproken wordt over het sluiten van een 
basisschool roept dit doorgaans veel emoties op (Steeg & Kuijer, 2011, p. 16). De 
basisschool wordt door bewoners vaak gezien als een belangrijke basisvoorziening. Zij 
verwachten dat de aanwezigheid hiervan jonge gezinnen behoudt of aantrekt (SCP, 2007, p. 
64).  

Onderwijsvoorzieningen zijn gevoelig voor bevolkingsontwikkelingen. Doordat er 
minder kinderen geboren worden in het landelijk gebied (ontgroening) beïnvloed dit het 
draagvlak van de scholen. In krimpgebieden loopt het aantal basisschoolleerlingen tot 2015 al 
terug met 10%. De overheid heeft hierbij echter een sterke vinger in de pap: door allerlei 
maatregelen wordt geprobeerd om in veel kleine kernen toch instellingen voor basisonderwijs 
te behouden (Steeg & Kuijer, 2011, p. 15). Voor het onderwijs gelden er normen van het 
aantal leerlingen dat een school minimaal moet hebben: de opheffingsnorm. Deze normen 
variëren per regio; hoe lager de bevolkingsdichtheid van een regio des te lager deze 
opheffingsnorm is. In 2011 is er een wet aangenomen die stelt dat als een school vijf jaar 
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onder de minimale norm van 23 leerlingen zit, zij moet worden opgeheven. Er zijn 
compensatiemogelijkheden, bijvoorbeeld met andere scholen van eenzelfde bestuur. 
Wanneer een school toch onder het absolute minimum van 23 leerlingen dreigt te komen, 
moet zij een verzoek indienen bij het ministerie van Onderwijs. De Minister van Onderwijs 
bekijkt of de kwaliteit van de school voldoende is en of zij volgens de prognose nog boven de 
23 leerling zal uitkomen (Rijksoverheid, 2011). Er zijn dus mogelijkheden om in kleine kernen 
met weinig kinderen basisscholen te behouden.  

Binnen het basisonderwijs zijn er verschillende partijen die hierbij beslissingen 
nemen. Als eerste is de onderwijsinspectie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
onderwijs. Dan is er het schoolbestuur dat de inhoudelijke toekomst van het onderwijs 
bepaald. Als laatste is de gemeente verantwoordelijk als eigenaar van de schoolgebouwen en  
voor het accommodatiebeleid (Steeg & Kuijer, 2011, p. 18).  

Dan is er nog de buitenschoolse opvang en het peuterspeelzaalwerk. Dit zijn 
maatschappelijke voorzieningen die ook direct door de demografische ontwikkelingen worden 
beïnvloed en in kleinere kernen onder druk staan (Stamm CMO, 2011, p. 40). Het middelbaar 
onderwijs wordt buiten beschouwing gehouden in dit onderzoek. Dit omdat deze scholen 
doorgaans op een hoger schaalniveau worden georganiseerd. Men is gewend hiervoor 
grotere afstanden af te leggen.  
 
3.1.5 Sport 
Sport is binnen het thema maatschappelijke voorzieningen een grote kostenpost: deze 
voorzieningen zijn lang niet altijd kostendekkend. Doorgaans is het aantal sportvoorzieningen 
in verhouding met het aantal bewoners in de kernen te hoog (Steeg & Kuijer, 2011, p. 15). 
Binnen de sportvoorzieningen valt een onderscheid te maken naar sportverenigingen, 
zwembaden en sportcomplexen. In de discussie rondom bezuinigen op sport komen vaak de 
zwembaden naar voren. Een zwembad wordt gezien als een luxevoorziening. Deze 
luxepositie maakt het lastig voor gemeenten om te beslissen om een voorziening te sluiten 
(Steeg & Kuijer, 2011, p. 15).  

Sportvoorzieningen zijn in de jaren zestig en zeventig al onderworpen aan 
schaalvergroting. Gymzalen werden getransformeerd naar sporthallen waarin meerdere 
gebruikers gebruik maakten van de voorzieningen. Later werd dit veranderd naar 
grootschalige sportcomplexen met een nog groter bereik. Zij bieden overdag onderdak aan 
scholen en in de avonduren en weekenden aan sportverenigingen (SCP, 2006, p. 249). De 
verwachting van bewoners ten aanzien van de aanwezigheid van sportaccommodaties is 
lager dan andere voorzieningen. Zij begrijpen dat niet in elke kern het mogelijk is alle type 
sporten aan te bieden (SCP, 2007, p. 66).  

De demografische krimp heeft zijn neerslag op het aantal leden dat sportverenigingen 
tellen. De aanwas van nieuwe jeugdleden loopt terug. Dit zorgt voor een kleinere doorstroom 
binnen de rest van de vereniging. Op den duur loopt het ledenaantal terug (Steeg & Kuijer, 
2011, p. 16).  
 
3.1.6 Cultuur 
In de categorie cultuur kunnen diverse soorten maatschappelijke voorzieningen worden 
onderscheiden: theater, bibliotheek, muziekverenigingen, koren en dorpshuizen. Binnen een 
gemeente is cultuur altijd een belangrijk punt, wanneer een gemeente genoeg culturele 
voorzieningen telt wordt dit gezien als een verrijking. Het geeft daarbij de politiek ook aanzien. 
Het feit dat culturele voorzieningen van belang worden geacht voor de kwaliteit van een dorp 
geeft gelijk ook een spanningsveld aan. Ten tijde van bezuinigingen komt men al snel uit op 
de discussie prijs versus kwaliteit (Steeg & Kuijer, 2011, p. 16).  

Doorgaans is de bibliotheek de belangrijkste culturele voorziening binnen de kleinere 
kernen. Ook binnen deze voorziening is een centralisatieslag geweest waardoor verschillende 
openbare bibliotheken samen werden gevoegd. Hierbij werd de collectie uitgebreid maar de 
afstand om bij de bibliotheek te komen voor de meeste bewoners groter (SCP, 2006, p. 249). 
Wel rijden er in veel dorpen bibliotheekbussen.  

Dorpshuizen zijn een belangrijke spil in de dorpen in het landelijk gebied. Vooral de 
bewoners geven aan hier veel waarde aan te hechten als basisvoorziening. Door de jaren 
heen zijn zij een centrale ontmoetingsplek geweest voor de inwoners. Het aanbod wat zij 
huisvesten is uitgebreid in de loop der jaren. Er kunnen de meest uiteenlopende diensten 
worden verleend: van kapsalon tot kerk en van muziekvereniging tot ouderensoos (SCP, 
2006, p. 251).  
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3.1.7 Accommodatiebeleid  
Het accommodatiebeleid bepaald voor een gemeente hoe er met maatschappelijke 
voorzieningen wordt omgegaan. Het doel van het accommodatiebeleid is onder andere 
aangeven waar binnen het thema maatschappelijke voorzieningen in geïnvesteerd wordt 
(Vugt & Boer, 2010, p. 24).  

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen sector- en facetplanning. De 
sectorplanning: ‘omhelst de concrete programmering van een tak van overheidsdiensten 
gericht op een zo effectief en efficiënt mogelijk verloop van die diensten (Spit & Zoete, 2006, 
p. 20)’. Geprojecteerd op het accommodatiebeleid betekent dit dat de accommodaties vanuit 
één sector worden georganiseerd voor die ene sector. Bijvoorbeeld voor de sportzalen en 
voetbalvelden geldt het sportaccommodatiebeleid. Met facetplanning wordt geprobeerd tot 
een integratie te komen van alle overheidsactiviteiten vanuit één gezichtspunt (Spit & Zoete, 
2006, p. 20). Dit zou betekenen dat het accommodatiebeleid zelf als facetplanning gebruikt 
wordt om alle accommodaties van verschillende sectoren te organiseren. De afgelopen jaren 
is er een grotere vraag gekomen naar integraal beleid. Bij integrale planning worden sector- 
en facetplanning samengevoegd om tot een integrale toekomstvisie te komen (Spit & Zoete, 
2006, p. 21). 

Demografische krimp en andere maatschappelijke trends vragen om een aanpassing 
van sommige maatschappelijke voorzieningen. De bestuurlijke keuzes die hiervoor gemaakt 
moeten worden, zouden het beste via een integrale visie gemaakt kunnen worden (Vugt & 
Boer, 2010, p. 24-27). De vraagt ligt hier echter of dit op dit moment al gebeurt en hoe dit 
dient te gebeuren. Vooralsnog blijkt het accommodatiebeleid in krimpende gebieden nog 
weinig concreet te zijn (Vanmeernaarbeter, 2012).  
 
3.1.8 Financiering voorzieningenniveau  
Vanwege het dalend aantal inwoners daalt ook de bijdrage die de gemeente ontvangt vanuit 
het Gemeentefonds. De huidige financiële opbouw gaat uit van egalisatie tussen gemeenten 
(Korsten & Goedvolk, 2008, p. 4). Een gemeente is voor het grootste gedeelte zelf 
verantwoordelijk voor de financiering van haar voorzieningenniveau. Eén van de 
inkomstenbronnen bestaat uit de onroerend zaakbelasting, dit is ongeveer 7% van de totale 
inkomsten (Allers, 2011a, p. 301). De grootste inkomstenbron is zoals hierboven is aangeven, 
de uitkering uit het landelijke Gemeentefonds. In 2010 werd er vanuit het gemeentefonds 
zestien miljard euro uitgekeerd aan Nederlandse gemeenten. Gemeenten kunnen de hoogte 
van hun uitkering zelf niet beïnvloeden, de uitgaven en de belastingdruk zijn niet van invloed 
hierop namelijk. De uitkering vanuit het Gemeentefonds is de belangrijkste financieringsbron 
voor maatschappelijke voorzieningen. Ze worden bijna nooit vanuit de 
grondwaardeopbrengsten bekostigd (Allers, 2011b, p.1). 

De verdeling onder de gemeenten vindt onder andere plaats via het derde 
aspiratieniveau van Goedhart. Bij de verdeling volgens dit derde aspiratieniveau worden de 
verschillen tussen gemeenten in belastingcapaciteit en de kosten van voorzieningen zoveel 
mogelijk verevend (Allers, 2011b, p.1). Het doel van het derde niveau van de doctrine is de 
voorzieningen niet via gelijkheid verdelen maar via gelijkwaardigheid. Er wordt gekeken naar 
de behoefte van de omgeving in plaats van overal hetzelfde te organiseren (Spit & Zoete, 
2006, p. 110).  
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3.2 Draagvlak maatschappelijke voorzieningen  
 
In deze paragraaf zal gekeken worden naar de spreiding van voorzieningen over het landelijk 
gebied en het draagvlak van maatschappelijke voorzieningen. Er is een spanningsveld tussen 
de manier waarop voorzieningen over een regio verdeeld kunnen worden. De afweging hierbij 
ligt tussen spreiding of concentratie van voorzieningen. Het is een uitdaging om kwaliteit op 
een bepaald niveau te houden en niet het complete voorzieningenniveau uit te kleden.  
 
3.2.1 Begripsbepaling draagvlak: drempelwaarde en reikwijdte  
In deze subparagraaf staat het draagvlak centraal. Het draagvlak is het aantal mogelijke 
klanten wat een voorziening kan aantrekken om gebruik van die voorziening te maken (VNG, 
2008, p. 56). Aan het draagvlak kunnen twee begrippen gekoppeld worden: drempelwaarde 
en reikwijdte. Al in 1933 vroeg Christaller zich af hoe verschillende maten van steden konden 
voorkomen in een gebied. De oorzaak lag volgens hem bij de verzorgingsfunctie: niet elke 
stad kan dezelfde voorzieningen aanbieden (Hospers, 2010, p. 64). Een maatschappelijke 
voorziening heeft een bepaald aantal bezoekers nodig: de drempelwaarde. Een 
drempelwaarde is (VNG, 2008, p. 56): ‘de minimale benodigde capaciteit voor rendabele 
exploitatie.’ De drempelwaarde voor elke voorziening is anders. Een theater heeft een hogere 
drempelwaarde, dus een hoger aantal bezoekers nodig, om te kunnen voortbestaan dan een 
café (Geoclopedie, 2011).  
  De locatie van een voorziening is van belang. Een goede locatie kan ervoor zorgen 
dat een voorziening voldoende draagvlak heeft of niet. Een theorie die in het verleden 
gebruikt werd voor de planning van voorzieningen is de centrale plaatsen theorie van 
Christaller. Een belangrijk concept hierbij is de zogenaamde ‘range’ ook wel de ‘coverage 
standard’ genoemd. Hieronder valt de maximale afstand die een gebruiker wil afleggen om 
gebruik te maken van een bepaalde voorziening. Vaak wordt dit begrip als reikwijdte 
aangeduid (Farhan & Murray, 2006, p. 280).  

Samen vormen de drempelwaarde en de reikwijdte de totale vraag van een 
voorziening. In figuurvorm ziet het er als volgt uit (figuur 3.1). Om de voorziening heen wordt 
een cirkel getrokken. Binnen deze straal is er een grote waarschijnlijkheid dat men van deze 
voorziening gebruik maakt vanwege de afstand. Vaak komen de reikwijdte en de 
drempelwaarde met elkaar overeen (Geoclopedie, 2011). Uit onderzoek in West-Friesland is 
gebleken dat het criterium afstand voor consumenten van voorzieningen belangrijk is. Vaak 
gaat dit nog boven het criterium assortiment (Bemmel, 1977, p. 152)  

 
  

 
3.2.2 Historische ontwikkeling voorzieningenniveau landelijk gebied  
Het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek berekenen voor heel 
Nederland op verschillende schaalniveaus prognoses voor de bevolking. Op basis van deze 
prognoses worden verschillende scenario’s geschetst: bijvoorbeeld voor de woningbouw. Ook 
voor het plannen en het opstellen van ruimtelijk beleid met betrekking tot maatschappelijke 
voorzieningen zijn bevolkingsprognoses van belang. De prognose van de bevolking is een 
belangrijke indicator voor het gebruik van het voorzieningenaanbod (Timmermans et.al, 1990, 

Figuur 3.1: Voorbeeld draagvlak  

 
Bron: Geoclopedie, 2011  
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p. 1). Timmersmans et.al (1990, p.1) geven aan dat  het verstandig is eerst het gewenste 
voorzieningenniveau te koppelen aan de gewenste spreiding van de bevolking. Dit dient 
vervolgens vergeleken te worden met het bestaande voorzieningenniveau. Op deze manier 
kunnen de belangrijkste knelpunten naar voren komen.  

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw is de verwachting van burgers sterk 
gestegen ten aanzien van de maatschappelijke voorzieningen. Men verwachtte meer en 
betere toegankelijke voorzieningen  Dit hangt samen met de welvaart die er op dat moment 
heerste. Vanwege de stijgende welvaart was het mogelijk een uitbreiding te realiseren van de 
maatschappelijke voorzieningen (Bakker, 1989, p. 24). In deze periode werden ook 
minimumnormen opgesteld. Deze normen moesten minimaal gehaald worden om een 
bepaalde voorzieningen tot stand te brengen of te behouden. Naarmate de economische 
situatie minder werd, werden de draagvlaknormen strenger: meer gebruikers waren nodig 
voor het behouden of openen van voorzieningen. Daarbij werden de normen ook strikter 
genomen. Deze ontwikkeling is een ontwikkeling die voornamelijk in de jaren tachtig een rol 
speelde (Bakker, 1989, p. 24). Bij sommige maatschappelijke voorzieningen wordt nog steeds 
een minimumnorm gesteld, zoals het basisonderwijs (zie subparagraaf 3.1.4).  
 
3.2.3 Huidig voorzieningenniveau: bereikbaarheid en kwaliteit  
De afgelopen decennia zijn veel voorzieningen in het landelijk gebied opnieuw ingedeeld om 
op die manier effectiever, efficiënter en beter toegankelijk te worden. Effectief betekent dat er 
een minimaal aantal voorzieningen aanwezig moet zijn voor de inwoners. Efficiënt gaat over 
het omlaag brengen van de kosten van de voorzieningen. Als laatste gaat de toegankelijkheid 
over de maximale afstand die inwoners moeten afleggen om een voorziening te bereiken 
(Densham & Rushton, 1996, p. 553). De spreiding van voorzieningen over Nederland is een 
van de beste van de wereld. Het aanbod is een fijnmazig netwerk bestaande uit zorg-, 
onderwijs-, winkel-, financieel en plezieraanbod. De afstand naar voorzieningen is op deze 
manier voor de Nederlandse bevolking doorgaans klein (Rabobank, 2010, p. 62). 
  Voorzieningen zijn qua verdeling net zo gespreid als de bevolking over het land. Dit 
betekent kortweg dat de dichtheid qua voorzieningen in een grote stad hoger is, dan die in 
een kleiner dorp. Toch blijven kleine kernen sterker achter met betrekking tot de 
basisvoorzieningen die zij herbergen. Het draagvlak voor een voorziening is hier vaak zo 
betrekkelijk dat een basisvoorziening als een theater of ziekenhuis hier geen stand kan 
houden (Rabobank, 2011, p. 62). Van Bemmel (1984, p. 151 – 152) is van mening dat de 
aandacht van de overheid in het landelijk gebied primair gericht moet zijn op de 
basisvoorzieningen: onderwijs, zorg en gemeenschapscentra zijn daarvan de 
maatschappelijke voorzieningen. De bereikbaarheid van basisvoorzieningen wordt op het 
lokale niveau afgestemd. Niet-basisvoorzieningen vergen een regionale aanpak.  

De uitdaging die er op dit moment bij beleidsmakers ligt, is om de keuze te maken ten 
aanzien van de inrichting van de voorzieningenstructuur. Kwaliteit is belangrijk: bij een slechte 
kwaliteit kan het effect van demografische krimp op het gebied immers worden versterkt. 
Daarbij mag het geen kaalslag worden. Het in stand houden van een fijnmazige structuur is 
niet langer mogelijk. Het is van belang om voorzieningen te spreiden: op deze manier wordt 
de drempel verlaagd. Door de drempelverlaging is het mogelijk een hogere bezettingsgraad 
te verkrijgen (Hospitality Consultants, 2011, p. 4).  

Bereikbaarheid betreft niet alleen de fysieke aanwezigheid van een voorziening. Het 
feit dat een voorziening aanwezig is, betekent niet direct dat iedereen hier ook gelijk gebruik 
van kan maken. De openingstijden van een voorziening zijn ook van belang voor de 
bereikbaarheid hiervan. Bijvoorbeeld de bibliobus die rijdt in veel dorpen, deze komt maar op 
een beperkt aantal momenten in het dorp. Bewoners ervaren dit als lastig bij het lenen van 
boeken (SCP, 2007, p. 65). In de gezondheidszorg doen zich nog wel eens zogenaamde 
tijdsknelpunten voor. Doordat mensen fysiek gezien moeten worden, moet er vaak onder 
werktijd een moment worden gevonden om bijvoorbeeld naar de huisarts of tandarts te 
kunnen. De openingstijden van deze zorgverleners is doorgaans op doordeweekse dagen 
overdag. Uit een onderzoek in 2006 van het SCP blijkt dat 40 procent van de mensen (tussen 
20 en 65 jaar) graag een verruiming van de openingstijden zien (SER, 2011, p. 85).  
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3.2.4 Voorzieningenniveau bij meerdere kernen  
Om het voorzieningenniveau van een gemeente goed in kaart te kunnen brengen, kan er een 
onderscheid gemaakt worden naar structuur, urgentie en organiserend vermogen (Steeg & 
Kuijer, 2011, p. 14). Iets wat opvalt bij de structuur van veel gemeenten is de meerkernigheid 
die meespeelt. Een gemeente bestaat praktisch nooit uit één hoofdkern maar heeft vaak 
meerdere kernen waarover met elkaar besloten moet worden. Er kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen gemeenten met diverse kernen en gemeenten met één grotere kern. 
Het beleid wat deze gemeenten voeren ten aanzien van hun voorzieningen in de 
verschillende kernen verschilt (Steeg & Kuijer, 2011, p. 14). De hoofdkern binnen een 
gemeente heeft vaak een regiofunctie, ook voor de omliggende kernen. Het zijn vaak kernen 
van het type dorpsplatteland (SCP, 2008, p. 38). De voorzieningen in deze kernen halen hun 
drempelwaarde sneller en hebben een groter draagvlak.  

Voornamelijk aan de kant van het politieke domein speelt meerkernigheid een 
belangrijke rol. Verschillende kernen leiden vaak tot verschillende belangen binnen één 
gemeente (Groenendijk, 1987, p. 67). Naast de politiek die invloed heeft op de tot stand 
koming van maatschappelijke voorzieningen in verschillende kernen, hebben ook de 
bewoners hier een grote invloed op. Bewoners hebben bepaalde eisen van de voorzieningen 
die hun kern moet bevatten. Zij spreken deze voorkeur uit via de gemeenteraadsverkiezingen 
waarmee dit ook weer een politieke betekenis krijgt (Groenendijk, 1987, p. 67).  
   
Een belangrijke rol bij meerkernigheid binnen een gemeente speelt ‘dorpisme’. Ten Berge 
definieert het als volgt: ‘een emotionele voorkeur voor de belangen van de eigen woonkern 
met voorbijgaan van normale en gerechtvaardigde belangen van andere kernen, zich uitend 
door het eenzijdig benadrukken van de eigen dorpsbelangen (Groenendijk, 1987, pp. 68).’ Dit 
dorpisme wordt door Steeg en Kuijer (2011, p. 22) aangeduid als zelfredzaamheid. Dit sluit 
aan op het onderscheid van autonome en woondorpen. In gemeenten waar veel kleine 
kernen aanwezig zijn, is er vaak sprake van een grote sociale samenhang. Een sterke sociale 
samenhang duidt ook op een hoge zelfredzaamheid: het organiserend vermogen van mensen 
is groot (Thissen, 2008). Bewoners zijn minder afhankelijk van de overheid en zullen sneller 
zaken regelen voor hun eigen kern. De zelfredzaamheid wordt beïnvloed door het beleid van 
de gemeente. Wanneer er een sterke top-down benadering is, zijn kernen minder 
zelfredzaam dan wanneer er een bottom-up benadering is gevoerd (Steeg & Kuijer, 2011, p. 
22).  
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3.3 Maatschappelijke voorzieningen en demografische krimp  
 
Het doel van deze paragraaf is dieper in te gaan op de relatie tussen krimp en voorzieningen. 
Hiervoor wordt ingegaan op de relatie die krimp en voorzieningen hebben. Er valt een 
onderverdeling in twee aspecten te maken. Enerzijds is dit de aantasting van de leefbaarheid 
van kleinere kernen. Hierbij staat ook de betekenis van voorzieningen voor deze kleine 
kernen centraal. Het tweede aspect is de gevolgen voor het draagvlak. Dit is vooral een 
verhaal van vraag en aanbod.  
 
3.3.1 Relatie krimp en voorzieningen: leefbaarheid  
Er werd al eerder aangegeven dat het verband van krimp en voorzieningen niet eenzijdig is. 
Hierdoor is duidelijk geworden dat ook schaalvergroting, een veranderende mobiliteit en 
veranderend consumentengedrag hebben bijgedragen aan de verschraling van het 
voorzieningenniveau. Toch wordt verwacht dat demografische krimp een versterkend effect 
heeft op het verdwijnen van maatschappelijke voorzieningen. Het omgekeerde zal naar 
verwachting ook gebeuren: wanneer er voorzieningen in een kern verdwijnen, zorgt dit voor 
een versterking van de demografische krimp. Mensen zullen sneller wegtrekken uit het 
gebied (Nimwegen & Heering, 2009, p. 9).  

De discussie rondom voorzieningen en krimp wordt vaak in het debat over 
leefbaarheid gehouden. Voorzieningen bepalen voor een gedeelte de leefbaarheid van een 
kern, het is echter de vraag in hoeverre zij dit bepalen. Er zou zelfs gesteld kunnen worden 
dat de leefbaarheid indirect wordt beïnvloed door krimp omdat er voorzieningen wegvallen. 
Breman (2011, p. 4) is van mening dat de relatie van voorzieningen en leefbaarheid niet zo 
sterk is als men denkt. Hij haalt hierbij het onderzoek Bedreigd Bestaan over de leefbaarheid 
in Noord-Groningen aan. Dit onderzoek is eind jaren ’50 gedaan en in 2010 is er een 
vervolgstudie op gekomen. Eén van de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek is dat 
’ondanks het feit dat de werkgelegenheid in de landbouw inderdaad fors is afgenomen, de 
voorzieningen zijn teruggelopen en veel jonge inwoners nog steeds wegtrekken, het 
voortbestaan van de kleine dorpen en de leefbaarheid toch niet in direct gevaar zijn. De 
conclusie luidt dan ook dat de voorzieningen geen voorwaarden zijn voor de leefbaarheid.’ 
Ook in de provincie Zeeland is een soortgelijk onderzoek gedaan naar leefbaarheid in de 
kernen. Hieruit werd duidelijk dat het niet zo zeer de voorzieningen zijn die zorgen voor een 
goede leefbaarheid. Het betreft eerder de betrokkenheid en participatie die mensen met hun 
dorp ervaren (Breman, 2011, p. 4). 

Het ontbreken van een bepaalde voorziening in een dorp en de vraag of dit een 
probleem is, is afhankelijk van de vraag die de inwoners hebben naar bepaalde 
voorzieningen. Dit valt samen met de bereikbaarheid van de voorzieningen in nabijgelegen 
kernen en de mobiliteit van de inwoners. Er kan dus gesteld worden dat wanneer in de nabije 
omgeving niet voldoende maatschappelijke voorzieningen aanwezig zijn dit een probleem is. 
Wanneer inwoners niet beschikken over een auto, het openbaar vervoersnetwerk beperkt is 
of wanneer de afstanden te groot zijn om te fietsen komt de mobiliteit in het gedrang (Kooij, 
2003, p. 1-2). 

Inwoners van het landelijk gebied vinden het belangrijk dat zij hun voorzieningen 
behouden. Dit blijkt wel uit de acties die zij ondernemen. Er wordt vaak op een creatieve 
manier een oplossing bedacht om een aantal voorzieningen te kunnen behouden (Burgerss, 
2008, p. 9). Internationaal gezien zijn er diverse voorbeelden hoe men probeert voorzieningen 
zoals onderwijs en zorg te clusteren. Hierover is meer te vinden in box 3.1 (volgende pagina).  

Het belang van deze voorzieningen voor het sociale leven is groot, zeker voor 
ouderen. Maatschappelijke voorzieningen zijn belangrijke ontmoetingsplekken. Wanneer 
deze voorzieningen verdwijnen worden mensen sneller geïsoleerd van de rest van de 
maatschappij (Burgess, 2008, p. 8). Volgens van Nimwegen en Heering (2009, p. 9) wordt de 
kwetsbaarheid van een kern bepaald door het voorzieningenniveau.  
 
Er wordt verwacht dat door bevolkingsdaling het draagvlak voor maatschappelijke 
voorzieningen onder druk komt te staan. Hierdoor wordt de leefbaarheid direct of indirect 
beïnvloed.  
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Box 3.1: Krimpbeleid en voorzieningen in perspectief: bundelen en clusteren  
 

Parkstad Limburg  
Een reactie die in Parkstad Limburg is gebruikt om de voorzieningen op een goede manier te 
organiseren is het samenvoegen of concentreren van voorzieningen. Het uitgangspunt daarbij was 
om het aanbod voldoende, divers en kwalitatief te maken. In het onderwijs is men met elkaar gaan 
samenwerken vanuit één gezamenlijke strategie. Ze zijn vervolgens samengevoegd en vanuit één 
locatie gaan werken. Daarbij werd ook het principe van de brede school toegepast. Naast de 
basisvoorziening van onderwijs kunnen daar ook allerlei andere voorzieningen worden gevestigd 
zoals de bibliotheek, gezondheidszorg of buitenschoolse opvang (SCP, 2006, p. 148). 
 
Noord-Oost Schotland 
De situatie in Noord-Oost Schotland is vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Er is daar ook 
sprake van krimp. Het verschil zit hem echter in het meer stedelijke karakter van de krimp. Zij 
kampen qua voorzieningen met dezelfde problemen: de invloed van ontgroening op het onderwijs 
en de vergrijzing op de zorg. In de stad Aberdeen is een groot complex gebouwd: ‘3 R’s Project’ 
waarbij via een PPS-constructie (publiek-private samenwerking) diverse functies met elkaar worden 
gemixt. Er zijn onder andere twee basisscholen, een ziekenhuis en diverse sportvoorzieningen in 
gevestigd. Qua gezondheidszorg ligt het speerpunt op preventie, proberen mensen zo lang 
mogelijk thuis te laten wonen. ‘Telezorg’ neemt hier een belangrijke plaats in (Dam et.al., 2010, p. 
34-38). Qua accommodatiebeleid wordt er in de zorg ook uitgegaan van bundeling. Via ‘flexible 
care facilities’ worden diverse voorzieningen zoals een bilbiotheek, dagopvang en 
ouderenwoningen met elkaar gecombineerd. In deze regio blijkt de bevolking druk uit te oefenen 
om diverse voorzieningen zoals deze te ontwikkelen (Dam et.al., 2010, p. 41). 
 
Landelijk Engeland 
In het onderzoek van Moseley en Owen (2008, p. 113-118), wordt gekeken naar de levering van 
voorzieningen in het landelijk gebied van Engeland. In Engeland zijn de verwachtingen dubbel: 
sommige landelijke gebieden zullen nog groeien door suburbanisatie, terwijl andere delen van het 
landelijk gebied krimp door bevolkingsdaling en veranderingen (Moseley & Owen, 2008, p. 113-
118). Wat opvalt in deze gebieden, is dat er hier ook wordt geconcentreerd en gebundeld. Het 
postkantoor wordt bijvoorbeeld met een winkel gecombineerd en draait daarbij met veel vrijwilligers 
(Burgess, 2008, p. 8). Dit blijken vooral lokale initiatieven te zijn, komende vanuit de bewoners zelf.  
 
Brandenburg  
In het Duitse Brandenburg is de situatie vergelijkbaar met die van de Nederlandse krimp: het betreft 
een landelijk gebied. Het verschil zit hem qua beleid echter in het feit dat er hier actief met krimp 
wordt omgegaan. Er wordt hier gespeeld met dezelfde problematiek: ontgroening en vergrijzing. De 
werkwijze voor het onderwijs in Brandenburg bestaat voornamelijk door te kijken op de lange 
termijn. Er is een ombouwplan gemaakt om alle scholen opnieuw in te delen. Er wordt gekeken 
welke scholen kunnen voortbestaan en waar er ingegrepen dient te worden. Daarbij is ook gekeken 
naar de busvoorzieningen voor leerlingen die te ver weg wonen. Voor de ouderen zijn ook hier 
ouderen centra opgericht die diverse woon-zorgvoorzieningen met elkaar combineren (Dam et.al, 
2010, p. 104 – 109).  
 
Al met al blijkt uit internationale voorbeelden dat daar geclusterd en gebundeld wordt in het aanbod 
van diverse voorzieningen. Het onderscheid kan grofweg worden gemaakt in ouderenvoorzieningen 
die gecombineerd worden met de behoefte van ouderen en voorzieningen rondom het onderwijs. 
Volgens het onderzoek van Dam et.al. (2010, p. 135) is er een verschil te zien in hoe er wordt 
omgegaan met voorzieningen en de mate waarin met actief is met krimp.  
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3.3.2 Krimp en voorzieningen: vraag en aanbod 
Het zit hem vooral in een veranderende vraag die keuzes voor de toekomst van 
maatschappelijke voorzieningen nodig maken. De demografische veranderingen zorgen voor 
een andere vraag naar voorzieningen (draagvlak). Hierbij komt ook de overgang van 
autonoom dorp naar woondorp naar voren. Het gebruik van mensen is anders geworden 
(Kooij, 2003, p. 1).  

Binnen de aantasting van het draagvlak valt zowel een vraag- als een aanbodkant te 
zien. Elzerman concludeert uit een studie dat bevolkingsdaling zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve gevolgen heeft op het aanbod van voorzieningen. Alle voorzieningen zoals 
onderwijs, gezondheidszorg, de detailhandel enz. hebben te maken met een verkleining aan 
de vraagkant. Er vindt een kwantitatieve daling plaats van het aantal voorzieningen doordat 
het aanbod verschraalt. Eigenaren kunnen lang niet altijd hun hoofd meer boven water 
houden en worden gedwongen te stoppen of gaan failliet. Een gemeente kan haar 
maatschappelijke voorzieningen moeilijker op peil houden omdat het draagvlak al maar 
kleiner wordt. Anderzijds vindt er ook een kwalitatieve daling plaats omdat het verschil tussen 
kosten en opbrengsten groter wordt. Hierdoor is het niet meer mogelijk een kwalitatief goed 
voorzieningennetwerk hand te haven die voldoet aan de wensen van de bewoners (Elzerman, 
2010, p. 23). Een manier om alsnog de drempelwaarde te kunnen halen is regionale 
samenwerking. Dit bleek in een aantal gevallen al een mogelijkheid te zijn om binnen een 
krimpende context zaken voor de toekomst te organiseren (Box 3.2).  
 
 

 
 
 
 

Box 3.2: regionale samenwerking en maatschappelijke voorzieningen  
 

Om met minder inwoners toch kwaliteit van het aanbod overeind te houden zullen de 
gemeenten over de gemeentegrens moeten kijken om het aanbod af te stemmen op het 
draagvlak uit de regio. Voor grensgemeenten kan dit ook een internationale 
samenwerking betekenen (Vugt & Boer, 2011, p. 26).  

De regionale samenwerking rondom maatschappelijke voorzieningen heeft zich 
tot op heden vooral bezig gehouden met regionale afstemming. Hierbij worden er 
afspraken gemaakt over mogelijke uitbreiding van het voorzieningenniveau (Mook, 2010, 
p. 165). Met betrekking tot het onderwijs zijn er schoolorganisaties die basisscholen met 
elkaar samenvoegen. Het gevolg is hiervan echter wel dat onvermijdelijk basisscholen 
moeten sluiten, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg, wat veel protest onder de bevolking 
veroorzaakte (Douma & Ede, 2010, p. 13 – 14).   

Een voorbeeld voor regionale samenwerking is concentratie tussen gemeenten. 
Hierbij wordt het voorzieningenniveau in kleine gemeenten en kernen afgebouwd en 
teruggebracht naar één streekcentrum. Via mobiliteit kunnen bepaalde voorzieningen 
alsnog naar mensen worden toegebracht (Hospers, 2010, p. 71-75). Hospers haalt een 
Fins voorbeeld aan. De autonomie ligt hier veel sterker bij de lokale wetgever. In 
tegenstelling tot Nederland waardoor het in Nederland lastiger is om op eigen initiatief 
samen te werken (Hospers, 2010, p. 71-75).  
 Bij het thema woningbouw zijn er voldoende voorbeelden te  vinden van regionale 
samenwerking: bijvoorbeeld in de Eemsdelta, Parkstad Limburg, Noord-Oost Groningen 
zijn er intitiatieven tot regionale samenwerking en afstemming (bijv. PBL, 2008, p. 102 – 
132).  

De roep om samen te werken met betrekking tot maatschappelijke voorzieningen 
is er wel. Concrete initiatieven met betrekking tot regionale samenwerking en 
maatschappelijke voorzieningen in krimpende gebieden zijn echter zeer lastig te vinden. 
Als laatste moet bij regionale samenwerking wel worden meegenomen dat dit niet altijd 
vrijwillig gaat. Bestuurders blijken het lastig te vinden buiten hun eigen straatje te denken: 
kerktorenpolitiek. Het is de vraag of het mogelijk is de eigen belangen te  vertalen naar 
een regionale samenwerken (Hospers, 2010, p. 66).  
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Ouderen in het landelijk gebied hebben een nadeel: niet alleen ontbreekt het aan fatsoenlijk 
openbaar vervoer, ook zijn er onvoldoende voorzieningen op korte afstand. Zeker ouderen 
die alleen wonen met een klein inkomen zijn snel slachtoffer  van sociale isolatie (Dwyer & 
Hardill, 2011, p. 246). Demografische krimp heeft ingrijpende gevolgen voor kwetsbare 
groepen van de samenleving. Mensen die minder mobiel zijn, zoals ouderen of 
gehandicapten, worden sneller geraakt dan mensen die weerbaarder zijn (Nimwegen & 
Heering, 2009, p. 10). Hoewel ouderen ook mobieler zijn geworden, neemt het aantal 
gebruikers van een auto af naarmate de leeftijd stijgt. Aangezien in het landelijk gebied 
mensen afhankelijk zijn van een auto, vormt dit voor ouderen sneller een probleem (Noack & 
Bergmann, 2011, p. 114).  

Met het ouder worden van de bevolking en de daarbij behorende ouderdomskwalen, 
zal het aantal bezoeken aan de huisarts stijgen. Zorgvoorzieningen zullen belangrijker 
worden in de toekomst. Aangezien de ouderen in het landelijk gebied minder mobiel zijn, zal 
dit betekenen dat er meer huisbezoeken afgelegd moeten worden. Daarbij zal in vergrijzende 
gebieden het dokter-bevolking ratio verhoogd moeten worden aangezien er meer gebruik van 
gemaakt wordt (Noack & Bergmann, 2011, p. 114). Voor de toekomst is het mogelijk dat er 
meer via de digitale weg wordt gedaan, zie hiervoor box 3.3. 

Door de schaalvergroting valt op dat het landelijk gebied vaak een weinig 
aantrekkelijke plek is voor jonge dokter om te gaan werken. Dit vanwege de hoge werkdruk 
met veel huisbezoeken en uitgebreide medische ingrepen. Dit staat tegenover een vaak 
teruglopende opbrengst. In Duitsland loopt men tegen hetzelfde probleem aan. Noack en 
Bergmann (2011, p. 114 - 115) pleiten dan ook voor promotie van het landelijk gebied en de 
krimpende regio’s onder jonge doktoren. Opties die zij geven zijn vooral financiële prikkels: 
hogere vergoedingen voor huisbezoeken en oudere patiënten. Volgens hen is de beste 
oplossing echter de complete leefbaarheid verbeteren zodat ook jongeren het platteland 
blijven bevolken. Hierbij kom de vraag echter weer terug of deze jongeren wel terugkomen als 
er voorzieningen worden behouden.  

De ontgroening heeft een directe invloed op diverse maatschappelijke voorzieningen 
in kernen. Ten eerste betekent de daling van het aantal kinderen een verkleining van de 
scholen. Nu al wordt er in diverse krimpgebieden rekening gehouden met het sluiten van 
scholen. Daarbij werkt dit ook door in het verenigingsleven: minder jeugd die de verenigingen 
bloeiend houdt. Zelfs een culturele voorziening als een bibliotheek zal het lastig hebben 
aangezien kinderen een belangrijke doelgroep voor hen zijn. Kortom het totale draagvlak voor 
voorzieningen wordt minder waardoor de voorzieningen met voortbestaan bedreigd worden 
(KCBB, 2009c). 
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Box 3.3: ICT-Oplossingen  
Voor krimpgemeenten kunnen ook ICT-oplossingen uitkomst bieden. Aansluiting van 
bedrijven, scholen (digitaal onderwijs), dorpshuizen, zorginstellingen (zorg op afstand) en 
bewoners op een snel glasvezelnet kan worden beschouwd als een basisvoorziening (Vugt & 
Boer, 2011, p. 26).  
 
De invloed van ICT middelen op de diverse maatschappelijke voorzieningen is als volgt te 
verwachten (Moseley & Owen, 2008, p. 112 - 116 ): 

Onderwijs  E-learning netwerk zorgt voor een betere 
interactie tussen studenten en docenten. 
Leerlingen kunnen hierbij meer 
thuiswerken  

Zorg Via internet worden afspraken sneller 
gemaakt, diagnostiek en consultatie via 
internet. Dit heeft allemaal tot gevolg dat 
er minder gereisd wordt en minder 
gewacht hoeft te worden.  

Cultuur Online netwerken en 
ontmoetingsplaatsen, fysieke 
ontmoetingsplaatsen worden minder 
nodig.  

 
Een initiatief wat inmiddels in diverse krimpregio’s in Nederland wordt gebruikt, is 
Klikvoorhulp. Via deze website kunnen hulpbehoevenden een beroep doen op hulpverleners. 
In krimpende gebieden waar deze voorzieningen (zowel door aanbieders als vanuit een 
gemeente) wegvallen, is dit een mogelijkheid om alsnog voorzieningen te organiseren 
(Vanmeernaarbeter, 2011).  
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3.4 Conclusie  
 
Maatschappelijke voorzieningen zijn in vier categorieën in te delen: sport, cultuur, zorg en 
onderwijs. Al facilitator van de accommodaties dient de gemeente goed na te denken over de 
invloed van de bevolkingsdaling op haar maatschappelijke voorzieningen. Toch moeten ook 
de invloed van andere trends zoals schaalvergroting, de vergroting van de mobiliteit en 
veranderingen in de zorg, worden meegenomen. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
waarborging van een goede kwaliteit en voldoende capaciteit. Ten tijde van crisis moet zij 
echter ook de verantwoordelijkheid dragen om financieel de zaken op orde te hebben. Het 
draagvlak van voorzieningen speelt hierbij een belangrijke rol. Draagvlak heeft twee 
belangrijke componenten. Als eerste de reikwijdte oftewel de maximale afstand die een 
gebruiker wil afleggen om van een dienst gebruik te maken. En ten tweede de 
drempelwaarde: de minimale benodigde capaciteit voor een rendabele exploitatie. 
Minimumnormen kunnen variëren met de tijd. Ten tijde van economische crisis zijn de 
normen strikter dan ten tijde van economische bloei.  

 Voor veel voorzieningen is bereikbaarheid erg belangrijk. Het aanpassen van het 
voorzieningenniveau aan de nieuwe demografische situatie kan niet door simpelweg een paar 
voorzieningen te sluiten. Dit zou voor de betreffende kern juist kunnen bijdragen aan verdere 
krimp. Bij het aanpassen van het voorzieningenniveau is aandacht nodig voor de kwaliteit, 
bereikbaarheid en spreiding van die voorzieningen. Bereikbaarheid betreft niet alleen de 
fysieke bereikbaarheid met onder andere het openbaar vervoer. Maar ook de openingstijden 
van voorzieningen. Met al deze factoren moet in het beleid rekening worden gehouden.  
 Duidelijk is geworden dat bevolkingskrimp zowel kwalitatieve als kwantitatieve gevolgen 
heeft voor maatschappelijke voorzieningen. Daarbij komt dat het zowel aan de vraag- als de 
aanbodkant terug te zien is: het aanbod van voorzieningen verschraald en het draagvlak valt 
weg. De taak van de gemeente zit hem er in het aanbod te kunnen beïnvloeden. Dit gebeurt 
voor de maatschappelijke voorzieningen in het accommodatiebeleid. In het vorige hoofdstuk 
is naar voren gekomen dat de bestuurlijke keuzes ten tijde van krimp gemaakt kunnen 
worden op basis van vier beleidsstrategieën. Dit zal in het empirisch onderzoek verder 
uitgezocht worden.  
 
Door de focus van maatschappelijke voorzieningen te combineren met demografische krimp 
in het landelijk gebied, wordt een kader gevormd waarbinnen het empirische gedeelte van dit 
onderzoek gaat plaatsvinden. Het is de vraag hoe een gemeente hiermee moet omgaan 
zowel in het huidig handelen als in het handelen voor de toekomst. Hierbij wordt de overgang 
van groeigericht beleid gemaakt naar krimpgericht beleid. In hoofdstuk 2 zijn al eerder een 
aantal beleidstrategieën genoemd. Mogelijk kunnen zij hierbij een rol spelen. In het volgende 
hoofdstuk zullen de methoden van onderzoek worden gepresenteerd.  
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 4. Onderzoeksmethoden  
 
In de vorige hoofdstukken zijn de context en theoretische verdieping behandeld van dit 
onderzoek. In hoofdstuk 2 is daarbij duidelijk geworden wat de begrippen demografische 
krimp en het landelijk gebied inhouden en wat daarbij de belangrijkste betekenis is voor het 
landelijk gebied van Nederland. Daarbij is ook ingegaan hoe een gemeente kan omgaan met 
krimp in haar beleid. De eerste en derde deelvraag zijn daarbij behandeld. In het derde 
hoofdstuk van dit onderzoek is de tweede deelvraag behandeld. Er is hierin duidelijk 
geworden wat maatschappelijke voorzieningen zijn en in welke context ze geplaatst kunnen 
worden ten tijde van demografische krimp.  

In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling met hulp uit de theorie vertaald naar een 
praktijksituatie. Dit heet de operationalisering. Dit wordt vertaald in een conceptueel model. 
Daarna wordt het onderzoeksinstrument behandeld en wordt ingegaan op de analyse van het 
empirisch onderzoek.  
 
4.1 Conceptueel model, begrippen en definities  
 
In deze paragraaf zal een verdere verantwoording van het conceptueel model worden 
gegeven en daarbij worden ook de belangrijkste begrippen met hun definities gegeven.  
 
4.1.1 Conceptueel model  
Het conceptueel model is een schematische weergave van de samenhang tussen de 
belangrijkste theoretische begrippen. Hieronder is het conceptueel model van dit onderzoek 
weergegeven (figuur 4.1). 

Het model begint bij de demografische ontwikkelingen. Centraal staat hier in het 
onderzoek de demografische krimp. Krimp heeft grote gevolgen voor verschillende terreinen: 
ruimtelijk en financieel. De gevolgen die in voorgaande hoofdstukken in kaart zijn gebracht, 
hebben betrekking op veranderingen in diverse thema’s. De maatschappelijke voorzieningen 
zijn er hier één van.  

Dan is er de pijl naar maatschappelijke voorzieningen. Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat 
een deel van het draagvlak voor maatschappelijke voorzieningen wegvalt door de krimp die 
er plaatsvindt. Dit heeft gevolgen voor de maatschappelijke voorzieningen (ruimtelijke 
gevolgen): namelijk kwalitatief en kwantitatief. Hier zit zowel een vraag- als een aanbodkant 
in. Er is duidelijk geworden dat een gemeente aan deze vraag weinig kan veranderen. Wel 
kan de gemeente door middel van beleid het aanbod van voorzieningen beïnvloeden. Oftewel 
de ongewenste ontwikkelingen sturen: zowel kwantitatief als kwalitatief. De gevolgen vragen 
om bestuurlijke keuzes ten aanzien van de maatschappelijke voorzieningen die onder invloed 
staan van krimp.  

Hiermee wordt de betekenis van de blauwe pijl duidelijk: het doel van het onderzoek. 
Inzicht verschaffen in de relatie van maatschappelijke voorzieningen en krimp en de keuzes 
die dit vergt ten aanzien van het gemeentelijk accommodatiebeleid. Dit krimpbeleid wordt 
vanuit een viertal beleidsstrategieën vormgegeven: bagatelliseren, bestrijden, benutten en 
begeleiden. De verwachting is dat de visie die een gemeente heeft ten aanzien van krimp 
nvan invloed is op de manier waarop zij met maatschappelijke voorzieningen omgaan. Dit 
alles kan worden gezien vanuit de overgang van groeigericht beleid naar krimpgericht beleid.  
 
Figuur 4.1: Conceptueel model  

  

 Demografische 

ontwikkelingen  

  

 

Krimpbeleid  

Maatschappelijke 

voorzieningen  
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4.1.2 Begrippen en definities 
Na de introductie van het conceptueel model is het van belang de belangrijkste begrippen 
aan te geven en te definiëren. Hiermee kunnen de begrippen worden omgezet in meetbare 
waarden.  
 
Krimp: het belangrijkste begrip binnen dit onderzoek is demografische krimp. In hoofdstuk 
twee is al naar voren gekomen op welke manieren krimp kan worden onderscheiden. In dit 
onderzoek wordt de volgende begripsbepaling aangehouden:  
Demografische krimp is een verandering in de bevolking: zowel een daling van de absolute 
aantallen, als een veranderende samenstelling van de bevolking en een veranderende 
samenstelling van de huishoudens. 
De veranderende samenstelling van de bevolking wordt onderscheiden in ontgroening en 
vergrijzing. Ontgroening wordt gemeten als een afname van het aantal jongeren onder de 20 
jaar. Vergrijzing wordt gemeten als een vergroting van de groep van 65-plussers ten opzichte 
van andere leeftijdsgroepen.  
 
Bewustwording van krimp: gemeenten vangen signalen op dat er demografische 
veranderingen aan de gang zijn in hun gemeente. Als gevolg hiervan maakt het gemeentelijk 
beleid een verandering door (Francke, 2010, p. 4). Hier komt het krimpparadigma ook naar 
voren: het beleid wordt van groei omgevormd naar krimp. De mate waarin de bewustwording 
aanwezig is, is afhankelijk van de fase van het rouwproces waarin de gemeente zit. Bij de 
bewustwording van krimp hoort ook de agendering van het onderwerp bij een gemeente.  
 
Accommodatiebeleid: gemeentelijk beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen. 
Er wordt in aangegeven waarin de investeringen worden gedaan en op welke terreinen de 
prioriteit ligt. Dit beleid kan sectoraal of integraal worden opgesteld.  
 
Maatschappelijke voorzieningen: een maatschappelijke voorziening is een gebouw of 
organisatie met een publieke functie die voor iedereen toegankelijk zijn. Er worden diensten 
georganiseerd voor en/ of door burgers. De bekostiging vindt, voor het grootste gedeelte, 
plaats vanuit publieke middelen. Maatschappelijke voorzieningen bezitten een vraag- en een 
aanbodkant.  
 
Aanbod Het aanbod van maatschappelijke voorzieningen wordt georganiseerd door een 
gemeente. De maatschappelijke voorzieningen worden in dit onderzoek op vier manieren 
ingedeeld: 

1. Sport:  
-Sportverenigingen en sportcomplexen 

2. Zorg:  
-Extramurale zorg aanwezig: huisarts, tandarts, fysiotherapeut  
-Intramurale zorg aanwezig: seniorencomplex, verpleeghuis  

3. Cultuur:  
-Aanwezigheid van een dorpshuis, multifunctioneel centrum 
-Verenigingen en organisaties  
-Bibliotheek  

4. Onderwijs 
-Een basisschool  
-Buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal werk   

 
Vraag: De vraag van maatschappelijke voorzieningen bestaat uit het gebruik wat inwoners 
maken van deze voorzieningen. Dit wordt gemeten door de bezettingsgraad van gebouwen. 
De vraag verandert door de veranderende samenstelling van de bevolking en huishoudens.  
 
Omgaan met demografische krimp en maatschappelijk voorzieningen 
Het is van belang om duidelijk te hebben wat er bedoeld wordt met ‘omgaan met krimp’. 
Omgaan met krimp wordt in dit onderzoek gedefinieerd als: ‘het opstellen en hanteren van 
een strategie om krimp een plaats te geven binnen het gemeentelijk beleid voor 
maatschappelijke voorzieningen’.  
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In onderstaande tabel zijn vier krimpstrategieën uitgewerkt. In de eerste kolom wordt het type 
strategie behandeld, in de tweede kolom de definitie.  
 
Tabel 4.1: Diverse krimpstrategieën en definitie  

Beleid  Definitie  

Bagatelliseren 
 

De effecten van krimp worden 
gerelativeerd. 

Bestrijden  
 

Gevolgen van krimp worden 
bestreden door middel van 
groeipolitiek 

Benutten   
 

De positieve kanten van krimp 
worden benadrukt en gebruikt 
om zaken mee te organiseren  

Begeleiden  
 

Vasthouden van bewoners en 
eventueel terugwinnen van 
oude bewoners, daarbij de 
krimp een plaats geven binnen 
het gemeentelijk beleid 

 
Regionale samenwerking: regionale samenwerking betekent de samenwerking tussen 
verschillende partijen, in dit geval gemeenten. Door beleid wordt er een verband opgesteld 
voor de toekomst om gezamenlijk de problematiek te begeleiden. Kansen kunnen worden 
benut door regionale samenwerking aan te gaan, maar ook een transformatie kan worden 
opgezet door middel van regionale samenwerking.  
 
Draagvlak van de bevolking: uit de theorie is gebleken dat er meer rekening gehouden moet 
worden met de mening van de bevolking. Om politiek handelen te kunnen legitimeren dient er 
voldoende draagvlak te zijn. Onder draagvlak wordt de actieve of passieve steun onder 
burgers bedoeld. Het uitgangspunt van draagvlak is: een meerderheid van de bevolking heeft 
een positieve of neutrale houding en gedrag ten opzichte van het beleid (Holtus & 
Oldenboom, 2007). Door voldoende draagvlak onder de bevolking te hebben, kunnen 
bepaalde keuzes dus worden gemaakt.  
 
Bundelen en concentreren van maatschappelijke voorzieningen: Het onder één dak brengen 
van diverse voorzieningen.  
 
Multifunctionele accommodatie: Een multifunctionele accommodatie wordt door veel 
gemeenten op dit moment al ontwikkeld. De volgende definitie wordt als uitgangspunt 
genomen in dit onderzoek: gebouwen waarin meerdere voorzieningen op het gebied van 
wonen, zorg, welzijn en/of cultuur onderdak hebben en vaak met elkaar samenwerken, met 
als doel efficiency in tijd en ruimte, sociale integratie tussen gebruikersgroepen en/of een 
geïntegreerd aanbod; bijvoorbeeld kinderopvang, sociaal-cultureel werk, bibliotheek en 
onderwijs in één gebouw (Saurus Zorg en Welzijn, 2012).  
 
4.2 Onderzoeksontwerp en –methoden  
 
In deze paragraaf wordt het onderzoeksontwerp voor dit onderzoek geïntroduceerd. Binnen 
dit onderzoeksontwerp wordt aangeven binnen welk kader het verzamelen en analyseren van 
de data plaatsvindt. Binnen dit onderzoek is gekozen voor een vergelijkende casestudy. 
Hierna volgt eerst de introductie van het onderzoeksgebied.  
 
4.2.1 Onderzoeksontwerp  
Dit onderzoek is verkennend van aard. Het heeft als belangrijkste doel om het probleem te 
verhelderen en informatie te verzamelen waarop keuzes ten aanzien van het beleid gemaakt 
kunnen worden. Er wordt hierbij als strategie kwalitatief onderzoek gebruikt. Kwalitatief 
onderzoek leent zich vooral goed om dieperliggende gedachten achter bepaalde keuzes te 
motiveren en geeft inhoudelijke diepgang. Wanneer er een kwantitatieve strategie gebruikt 
zou worden is dit minder goed mogelijk (Bryman, 2008, P.437).  
  Er is gekozen voor een casestudy met meerdere cases als onderzoeksontwerp. De 
casestudy is volgens Bryman (2008): ‘een gedetailleerde en intensieve analyse van één 
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enkele case.’ De case is wordt vaak geassocieerd met een locatie, bijvoorbeeld een stad of 
regio. In dit onderzoek wordt de vraagstelling benaderd vanuit de gemeente. Het is immers de 
vraag hoe zij met de krimp en maatschappelijke voorzieningen moeten omgaan in hun beleid. 
Er is hier echter sprake van meerdere gemeenten die onderzocht worden en met elkaar 
worden vergeleken. Er zijn dus meerdere cases. Wanneer een onderzoek wordt gedaan met  
meerdere cases is er sprake van een ‘multiple casestudy’ als onderzoeksontwerp. Deze 
multiple casestudy gaat vaak gepaard met kwalitatieve onderzoeksmethoden (Bryman, 2008, 
p. 60 – 61).  
 
4.2.2. Keuze cases en respondenten  
De keuze voor de cases vindt plaats op basis van twee factoren: 

1. Mate van krimp: er dient op dit moment al sprake te zijn van krimp of binnen een 
termijn van 10-15 jaar krimp te gaan plaatsvinden. De reden hiervan is de 
verwachting dat bij een krimp op relatief korte termijn verwacht worden dat de 
prioriteit binnen de gemeente hoger ligt.     

2. De geografische ligging: aangezien de regio West-Brabant een anticipeerregio is, 
dient de case binnen deze regio te liggen. Al eerder is naar voren gekomen dat een 
anticipeerregio een regio is waar op dit moment nog niet direct sprake is van krimp 
maar op korte termijn dit wel gaat gebeuren. 

3. Landelijke kern: de kern moet een landelijk karakter kennen om zodoende de cases 
goed met elkaar te kunnen vergelijken.  

Deze factoren worden bij het selecteren van de cases in volgorde één tot drie gedaan. Hierbij 
is krimp de eerste vereiste. Vervolgens de geografische ligging, omdat er bij voorkeur 
onderzoek wordt gedaan in de anticipeerregio. Als laatste wordt er gekeken naar de grootte 
van de gemeenten zodat de landelijke gemeenten geselecteerd konden worden.  
 
De regio West-Brabant bestaat uit de volgende gemeenten: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-
Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-leur, Geertruidenberg, Halderberge, 
Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, 
Woudrichem, Woensdrecht en Zundert. Op basis van deze gemeenten zijn er uiteindelijk met 
zes gemeenten interviews geweest. Deze interviews hebben plaatsgevonden met de 
verantwoordelijke medewerkers van het gemeentelijk accommodatiebeleid. Wanneer er in 
een gemeente geen integraal accommodatiebeleid aanwezig was, werd hiervoor degene 
geraadpleegd met de meeste kennis.   
  
Tabel 4.2: Overzicht respondenten  

Respondentnummer  Organisatie  Type  

1  Zundert  Case 

2 Baarle-Nassau  Case 

3  Alphen-Chaam  Case 

4 Woensdrecht  Case 

5  Rucphen  Case 

6 Drimmelen  Case 

7 Expert1  Aanvulling  

8 Provincie Noord-Brabant  Aanvulling 

9 Regio West-Brabant  Aanvulling  

 
Naast deze respondenten zijn er een aantal aanvullende interviews afgenomen, dit is gedaan 
om ook op caseoverschrijdend niveau uitspraken te kunnen doen. De expertinterviews zijn 
gedaan met: de provincie Noord-Brabant, samenwerkingsverband regio West-Brabant en een 
onderzoeker op het gebied van krimpbeleid (expert 1).  
 
4.2.3 Onderzoeksinstrument  
Al eerder is naar voren gekomen dat dit onderzoek kwalitatief van aard is. Voor de 
dataverzameling kan dan onder andere gekozen worden uit observatie en interviews. Binnen 
dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van interviews. Observatie is niet relevant omdat er 
dan geen achterliggende redenen, meningen en attitudes achterhaald kunnen worden. Dit 
terwijl het doel is van dit onderzoek om bepaalde keuzes inzichtelijk te maken (Bryman,2008, 
p. 257). De interview methode kan vervolgens worden onderverdeeld naar ongestructureerde 
en semigestructureerde interviews. Gekozen is voor de semigestructureerde methode met 
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een actieve rol voor de onderzoeker (Bryman, 2008, p. 438). Aan de hand van een vragenlijst 
worden diverse onderwerpen behandeld.  

Omdat de antwoorden niet te oppervlakkig dienen te blijven worden er diepte-
interviews afgenomen. Hierbij is er meer tijd voor de respondent om antwoord te geven op de 
vragen en kan er inhoudelijk meer diepgang worden verkregen (Bryman, 2008, p. 438). Voor 
de zes onderzochte gemeenten is dezelfde vragenlijst gebruikt. Op deze manier is vergelijken 
tussen de cases goed mogelijk. Het is hiervoor van belang om de volgorde van de vragen bij 
elk interview gelijk te houden. Voor de overige respondenten is de vragenlijst aangepast met 
relevante vragen voor de respondenten. De voorgelegde vragenlijsten zijn weergegeven in 
bijlage I. 
 
4.3 Methodologische kanttekening  
 
In paragraaf 4.2 is de keuze voor kwalitatief onderzoek beargumenteerd. Hierbij zijn ook het 
onderzoeksinstrument en de selectie van de cases duidelijk geworden. Er is echter kritiek 
verbonden aan deze manier van onderzoek doen. Deze kritiek gaat onder andere over de 
betrouwbaarheid, generaliseerbaarheid en validiteit. In deze paragraaf worden een aantal 
punten behandeld die hier betrekking op hebben.  
 
Betrouwbaarheid, validiteit en herhaling  
Met betrekking tot de betrouwbaarheid en validiteit kan binnen dit onderzoeksontwerp het 
volgende worden gezegd (Bryman, 2008, p. 44-46):  

 De interne validiteit is zwak: het is lastig om causale relaties aan te geven binnen een 
casestudy design.  

 De externe validiteit is alleen sterk wanneer de cases random geselecteerd zijn. 
Wanneer dit niet gebeurt, is het de vraag in hoeverre deze nog betrouwbaar zijn.  

 De mogelijkheid tot herhaling binnen het onderzoeksontwerp is aanwezig. Het 
onderzoek volgt lijnen met betrekking tot het opzetten van het veldonderzoek. 
Vanwege de gestructureerde vragenlijst is het mogelijk om dezelfde vragen nogmaals 
aan de respondent te stellen. Wel blijft het een momentopname die beïnvloedt wordt 
door de context van de respondent op dat moment. De visie ten opzichte van een 
onderwerp kan in de loop der tijd veranderen.  

 
Generaliseerbaarheid  
In dit onderzoek wordt er gewerkt met een zestal casestudies. Als kwalitatieve 
onderzoeksmethode is dit minder goed te generaliseren dan wanneer er gekozen wordt voor 
kwantitatief onderzoek. Hoewel er binnen deze casestudies mogelijk een bepaald patroon 
ontdekt kan worden, hoeft dit niet representatief te zijn. Pas wanneer een gehele populatie 
wordt vertegenwoordigd is een case representatief. Voor dit onderzoek betekent dit dat er 
uitspraken gedaan kunnen worden over de krimp in de zes gemeenten in West-Brabant en de 
manier waarop zijn met hun maatschappelijk voorzieningen en beleid omgaan. Dit geeft 
echter alleen een overzicht van deze cases.  

Toch is bij elke case de context anders. Hierdoor is de generaliseerbaarheid van de 
casestudy als onderzoeksontwerp beperkt. Dit geeft echter geen problemen. Gezien dit 
onderzoek exploratief van aard is, past de onderzoeksmethode hier goed in. De context van 
West-Brabant als krimpregio en de gemeenten die hierbij als meerdere cases worden 
onderzocht, kunnen hierbij dienen als richtinggevend voor andere krimpgebieden met 
vergelijkbare vraagstukken. Het vraagstuk is namelijk in veel krimpregio’s relevant, zeker ten 
tijde van de huidige economische crisis.  
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4.4 Analysestrategie data   
 
Er is in voorgaande paragrafen onder andere duidelijk geworden op welke manier de data 
verzameld zal worden en waaraan de cases dienen te voldoen. Het doel van deze laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk, is aangeven op welke manier de verzamelde data zal worden 
geanalyseerd.   
 
De kwalitatieve data is verzameld door semigestructureerde interviews af te nemen met de 
respondenten. Deze respondenten zijn benaderd door contact op te nemen met de 
gemeenten. De interviews zijn op één uitzondering na allemaal verbaal afgenomen. Deze 
uitzondering betreft een expertinterview. Vanwege tijdgebrek zijn de vragen via e-mail 
beantwoord. De overige interviews zijn opgenomen met een recorder. Bij de uitwerking van 
de interviews zijn de opnames afgespeeld. Hiervan is een transcript gemaakt waarbij is 
geprobeerd de mening en uitspraken van de respondent zo goed mogelijk weer te geven. De 
transcripten zijn woordelijk uitgewerkt. Dit betekent dat ze taalkundig correct zijn gemaakt 
maar wel geprobeerd is zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke mening van de respondent te 
blijven (Notuleercentrum, 2012).  

Er is een interviewschema gemaakt (bijlage II). In dit interviewschema zijn alle vragen 
die gesteld zijn aan de gemeenten verwerkt per thema en subthema. Op basis daarvan is het 
mogelijk om de interviews met elkaar te vergelijken. De interviews zijn op basis van de 
subthema’s gelabeld.  

Als laatste is er een analyseschema (tabel 4.3) opgesteld om te controleren of alle 
deelvragen daadwerkelijk beantwoord worden door de interviewvragen. Hierbij worden 
wederom dezelfde thema’s en labels gebruikt. In hoofdstuk 5 is hier in de uitwerking van het 
kwalitatieve onderzoek gebruik van gemaakt.  

Een aantal vragen gesteld aan de provincie Noord-Brabant, regio West-Brabant en 
expert1 zijn ook verwerkt in het interview- en analyseschema. De overige vragen zijn niet van 
toepassing op de vergelijking tussen de verschillende cases maar dienen meer als 
achtergrond informatie. Vandaar dat deze in de schema’s achterwege zijn gelaten.   
 
Tabel 4.3: Analyseschema interviews  

Deelvraag  Interviewcategorie  Subthema categorie  Vraagnummer  

1  Demografische krimp  Huidige situatie krimp  7 
24- 26  
43 – 44  

Toekomstige situatie 
krimp  

8 – 10  
27- 28  

2 Maatschappelijke voorzieningen Huidige situatie 
voorzieningen  

6, 14, 22  

Accommodatiebeleid 11 

3. - - - 

4. In kaart brengen gemeente  Typering gemeente  4 – 5 

5. Maatschappelijke voorzieningen 
en krimp  

Toekomstige situatie 
voorzieningen  

12  
 

Toekomst 
accommodatiebeleid  

13  

6.  Oplossingen krimp en 
maatschappelijke voorzieningen  

Draagvlak onder bevolking  16, 54 – 55  

Regionale samenwerking  17-20 
45-51 

Bundelen en concentreren  15 

Conclusie  21, 51, 56 
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Naast een gedeelte met kwalitatieve data bevat dit onderzoek ook een deel kwantitatieve 
data. Hierbij wordt op basis van gegevens van het CBS een analyse gemaakt van de 
demografische ontwikkelingen in de regio West-Brabant. Daarbij worden ook de verschillende 
types platteland behandeld en geanalyseerd binnen de regio West-Brabant. Om dit te kunnen 
doen is er in het programma Arc-Gis een kaart gemaakt met daarin de diverse postcode 
gebieden en de kaart van de sociale typologie van plattelandstypes. Hierdoor is het mogelijk 
per kern aan te geven onder welke categorie zij valt.  
 
4.5 Conclusie  

 
Uit het voorgaande hoofdstuk zijn een aantal zaken duidelijk geworden. Op basis van 
kwalitatieve studie binnen een vergelijkende casestudy zullen semigestructureerde interviews 
worden gehouden. De data zal geanalyseerd worden door middel van labels die fragmenten 
met elkaar vergelijkt. Op basis van de data uit deze interviews zal een antwoord worden 
gegeven op deelvragen die uiteindelijk als basis dienen om de hoofdvraag te beantwoorden. 
Dit onderzoekt wordt uitgevoerd binnen de regio West-Brabant. De context van deze regio zal 
in het volgende hoofdstuk worden geïntroduceerd.  
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5. Analyse empirisch onderzoek  
 
Het doel van dit hoofdstuk is een overzicht te geven van de uitkomsten van de 
dataverzameling. Op basis van negen interviews met zes gemeenten en een aantal experts is 
informatie verkregen over de situatie in de anticipeerregio West-Brabant. De doelstelling is 
om hiermee de deelvragen te kunnen beantwoorden. In dit hoofdstuk wordt in de eerste 
paragraaf een kwantitatieve analyse van de regio gegeven en de context van de regio West-
Brabant geschetst. Vervolgens wordt in de tweede paragraaf ingegaan op de cases waarbij 
de data wordt geanalyseerd. Dit geeft een overzicht van het huidig handelen van de 
gemeenten. In de derde paragraaf wordt ingegaan op oplossingen naar de toekomst toe.    
 
5.1 Kwantitatieve analyse case regio West-Brabant 
 
Als eerste zal door middel van kwantitatieve gegevens een beeld worden geschetst van de 
regio West-Brabant. Dit om te verkennen op welke manier de onderzochte gemeenten in de 
regio te maken gaan krijgen met krimp. vervolgens wordt hierbij ook ingegaan op de 
verschillende types platteland in de onderzochte gemeenten.  
 
5.1.1 De regio West-Brabant 
De regio West-Brabant is van oorsprong een organisatie die gebaseerd is op een 
gemeenschappelijke regeling. Het samenwerkingsverband is opgericht op 1 januari 2011 
vanuit diverse regiokantoren. Het doel van de organisatie is ‘om de gemeentelijke taken beter 
te kunnen uitvoeren maar ook om de regionale belangen naar Brussel, de provincie en de 
Rijksoverheid beter te kunnen vertalen (West-Brabant, 2012). Naast dat de regio West-
Brabant een samenwerkingsorganisatie is, kan het fysiek ook als één regio worden 
beschouwd. De negentien gemeenten liggen verspreid rondom de grotere steden Breda, 
Bergen op Zoom en Roosendaal. Het Zeelandse Tholen hoort ook bij de regio (figuur 5.1).  
 
Figuur 5.1: Kaart regio West-Brabant 

 
Bron: Rewin, 2012  
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De regio West-Brabant kent een aantal gemeenten gelegen aan de grens met België. Dit 
geeft de mogelijkheid tot een grensoverschrijdende samenwerking. De gemeente Baarle-
Nassau heeft met de zustergemeente Baarle-Hartog een intensieve samenwerking. Dit geldt 
ook voor het grensdorp Putte in de gemeente Woensdrecht die samenwerkt met Belgisch 
Putte. Er wordt via intergemeentelijke overleggen maandelijks overlegd en op verschillende 
thema’s samengewerkt.  
 
In de inleiding is naar voren gekomen dat ook de provincie Brabant de komende tijd te maken 
gaat krijgen met demografische krimp (Bargeman, 2008). Er zijn nog een aantal  
woningbouwprogramma’s die op de planning staan en naar verwachting de komende jaren 
afgebouwd zullen worden. Dit zal in die gebieden een groei in de bevolking met zich mee 
brengen in die gemeenten. De totale tendens in de regio is dat er een stagnatie gaat 
plaatsvinden. Naar verwachting zal vanaf 2020 de bevolking gaan krimpen. Daarbij zal de 
vergrijzing alleen maar toenemen evenals de ontgroening (RPB, 2006, p. 20-21).  

Binnen dit onderzoek zijn zes gemeenten gebruikt als case. In bijlage III zijn een 
aantal tabellen weergegeven die ingaan op de ontwikkeling van de bevolking in de totale 
regio met zijn 19 gemeenten. In deze paragraaf wordt verder gegaan op de zes onderzochte 
gemeenten. De gemeenten zijn gekozen op de mate van krimp. De demografische krimp gaat 
zich in de onderzochte gemeenten in de volgende jaren aandienen of heeft zich in dat jaartal 
al aangediend (CBS, 2012a & tabel 5.1). Gezien het feit dat de onderzochte gemeenten op 
korte termijn te maken gaan krijgen met krimp, valt op te merken dat het regio’s van een 
tweede generatie betreft. Het is voor hen van belang om te anticiperen op krimp (SER, 2011, 
p. 22-23).   

 
Tabel 5.1: Jaartal van aanvang van daling absolute bevolking  

 Gemeente  Jaartal 

Woensdrecht  2013 

Drimmelen  2009 

Rucphen  2005 

Zundert  2019 

Alphen-Chaam 2024 

Baarle-Nassau  2014   

Bron: CBS, 2012a 
 
Naast dat de bevolking gaat afnemen verandert deze ook van samenstelling. Dit is terug te 
zien in de stijging van het aantal ouderen. De prognose is dat deze groep de komende 
decennia gaat verdubbelen. In de gemeente Alphen-Chaam neemt het aantal 65-plusers in 
de komende 30 jaar met 61% toe. Dit geldt ook voor de andere vijf gemeenten waar de 
stijging van deze leeftijdsgroep tussen de 37,5% (Baarle-Nassau) en de 73,9% (Rucphen) ligt 
(tabel 3 bijlage III). Deze stijging is een algemeen beeld voor de hele regio West-Brabant. Het 
maakt niet uit of hierbij een landelijke gemeente of een stedelijke gemeente als uitgangspunt 
wordt genomen. Wel is de grijze druk in verhouding in landelijke gemeenten groter dan in 
gemeenten met een hogere stedelijkheidsgraad. De grijze druk is de verhouding tussen 
ouderen boven de 65 jaar en de leeftijdsgroep van 25-65 jaar (CBS, 2012b). In de steden 
Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom is de afgelopen 15 jaar de grijze druk minder sterk 
toegenomen dan in typisch landelijke gemeenten als Rucphen of Woensdrecht (Tabel 4 
Bijlage III). Dit betekent dat er in verhouding in landelijke kernen meer ouderen zijn op de 
totale bevolking dan in gebieden met een hogere stedelijkheidsgraad. Deze conclusie is 
logisch, gezien het feit dat de ruimtelijke gevolgen van krimp in het landelijk gebied groter zijn 
dan in stedelijke gebieden (PBL, 2010 p. 73).  
 
In tabel 5.2 wordt de ontwikkeling en de prognose van de natuurlijke aanwas weergegeven in 
de zes onderzochte gemeenten. De natuurlijke aanwas is het verschil tussen het aantal 
geboortes en het aantal sterfgevallen. In alle gemeenten, behalve Alphen-Chaam, zal in 2015 
de natuurlijke aanwas al negatief worden. In Alphen-Chaam gebeurt dit vanaf 2020. Dit 
betekent dat op korte termijn het moment aanbreekt dat er meer mensen zullen sterven dan 
geboren worden (tabel 5.2). Het beeld van landelijke gemeenten verschilt van gemeenten met 
een meer stedelijke karakter. In 2012 zullen de meeste landelijke gemeenten te maken gaan 
krijgen met een negatieve natuurlijke aanwas. Dit moment is 2022 pas voor de steden 
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aangebroken (Bastiaanssen, 2010, p, 12-13). Een oorzaak hiervan is dat de stedelijke 
gemeenten nog een groeiende bevolking hebben in een jongere leeftijdscategorie. Deze 
leeftijdsgroep krijgt in verhouding meer kinderen.  
 
Tabel 5.2: Prognose en ontwikkeling natuurlijke aanwas, zes gemeenten West-Brabant 
2010-2040 (peiljaar 2010)  

 
 

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Alphen-Chaam 50 22 50 -55 -70 -80 -140 -250 

Baarle-Nassau  -25 -135 -110 -145 -210 -295 -385 -400 

Drimmelen 25 61 -255 -480 -700 -930 -1165 -1410 

Rucphen -40 -181 -455 -515 -585 -730 -870 -970 

Woensdrecht 15 -39 -170 -330 -525 -710 -885 -1050 

Zundert  -35 21 -210 -305 -375 -485 -650 -815 

Bron: Eigen bewerking van Bastiaanssen, 2010 & CBS, 2012a  
 
5.1.2. Verschillende typen plattelandskernen in de onderzochte gemeenten  
In hoofdstuk 2 zijn verschillende types platteland behandelt (SCP, 2008, p. 35 - 43). Er kan 
een onderscheid worden gemaakt naar vijf soorten: het gesloten platteland, het dorpse 
platteland, het woonplatteland, het elitaire platteland en het stedelijke platteland. In deze 
subparagraaf wordt gekeken voor de zes onderzochte gemeenten welke types platteland 
betrekking hebben op de verschillende kernen die de gemeenten kennen. Er wordt hierbij 
ingegaan op de specifieke aspecten van het gebied. Er zal vervolgens worden gekeken of de 
verwachting die geschetst is op basis van de typologie overeen komt met de typering die de 
respondenten hebben aangegeven. Tabel 5 (bijlage III) geeft een overzicht van alle kernen uit 
de onderzochte gemeenten.  Hierin is een overzicht gegeven van alle kernen in de 
onderzochte gemeenten met bijbehorend type platteland en postcode. Op onderstaande kaart 
(figuur 5.2) zijn de zes onderzochte gemeenten en hun kernen ingetekend naar het type 
platteland. De gegevens zijn ingedeeld op postcodeniveau, daarbinnen liggen de kernen. De 
kleur om de kernen heen heeft betrekking op het type platteland waartoe ze behoren.  
 
Het feit dat de kernen Woensdrecht in de gemeente Woensdrecht en Klein-Zundert in de 
gemeente Zundert allebei binnen de categorie woonplatteland vallen, is gezien de typering te 
verwachten. Het zijn beide kleine kernen (respectievelijk 1470 inwoners in Woensdrecht en 
2710 in Klein-Zundert) die dicht tegen een grotere kern zijn aangegroeid of aanliggen. Dit 
komt overeen met het beeld wat wordt geschetst van dit type: het ligt doorgaans tegen het 
dorpse type of een grotere stad aan. Een respondent van gemeente Woensdrecht geeft aan 
dat er weinig voorzieningen te vinden zijn en dat de bewoners sterk gericht zijn op de 
naastgelegen kern. De opbouw bestaat voornamelijk grote huizen.  

Een tweede aspect dat opvalt, is bij de kernen van het type gesloten platteland. Zij 
zijn verder van grote plaatsen afgelegen dan de kernen van het type dorps platteland. In de 
gemeente Drimmelen liggen de kernen relatief gezien, ver uit elkaar. Het beeld van gesloten 
dorpen wordt ook bevestigd door de respondent vanuit de diverse gemeenten. Van alle 
plattelandsgebieden is die van het gesloten platteland het slechtste ontsloten. Mensen van 
buiten zullen dit het snelst typeren als het standaard type platteland. De afstand naar stations 
is groot, evenals de afstand naar een snelwegoprit. Ze zijn te typeren als autonome dorpen 
met een eigen voorzieningenniveau. Er zijn maar weinig mensen van buiten die dit gebied 
bezoeken. Het beeld van Drimmelen klopt hiermee niet. Met een jachthaven heeft het een 
belangrijke recreatieve en toeristische tak. Een kern als Ulicoten in Baarle-Nassau is wel 
typisch gesloten platteland: met een eigen voorzieningenniveau en een slechte ontsluiting.  

Een belangrijk kenmerk van het gesloten platteland is dat de bewoners actief 
deelnemen aan het verenigingsleven en dat er een sterke sociale cohesie is. Dit beeld wordt 
ook geschetst door de respondenten. De mensen wonen er graag in de kernen, helpen elkaar 
en nemen actief deel aan het verenigingsleven.  
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Figuur 5.2: Kernen in onderzochte gemeenten regio West-Brabant naar type platteland  

Bron: Eigen bewerking SCP 2008 & CBS 2012 
 
Twee kernen zijn binnen het onderzoeksgebied te karakteriseren als een elitair type 
platteland. Dit zijn het gehucht Castelre in Baarle-Nassau en Ulvenhout in de gemeente 
Alphen-Chaam. Het belangrijkste aspect van dit type feit dat ze sterk op de stad gericht zijn in 
de omgeving. De gerichtheid op het stadse leven klopt ook: in Castelré is dit over de grens 
het Belgische Hoogstraten, voor Ulvenhout is dit Breda.  
  Een belangrijkste kenmerk van het dorpse platteland is dat ze veel bezoekers van 
buiten ontvangen. Ze hebben vaak een regionale centrumfunctie met een uitgebreider 
voorzieningenniveau. De senioren wonen hier meer dan in andere types. Er zijn relatief vaak 
ouderencomplexen gevestigd in deze kernen. De kernen in de onderzochte gemeenten die 
behoren tot het dorpse platteland hebben ook kenmerken die met het prototype 
overeenkomen. De kern Hoogerheide in de gemeente Woensdrecht heeft bijvoorbeeld het 
hoogste voorzieningenniveau van de vijf kernen in de gemeente. Daarbij is Hoogerheide het 
beste ontsloten dorp en wonen er het hoogste aandeel ouderen (CBS, 2012A). 

De respondenten hebben de verschillende kernen die in de onderzochte gemeenten 
voorkomen getypeerd tijdens de interviews. Het beeld wat zij schetsen over de specifieke 
kernen komt grotendeels overeen met de indeling van het SCP. Zeker de gesloten kernen en 
het dorpse type komen duidelijk naar voren zoals de typologie is opgebouwd. Ook de kernen 
van het woonplatteland en het elitaire platteland kunnen herkend worden. Uit de antwoorden 
van de respondenten is gebleken dat er geen rekening wordt gehouden met de vijf 
verschillende typen platteland in het beleid. Wel wordt door respondenten gerefereerd naar 
andere typeringen zoals ‘een op zichzelf staand dorp’ of ‘ een forensenplaats’. Dit duidt aan 
dat er wel een karakterschets mogelijk is met betrekking tot verschillende kernen.  
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5.2 Vergelijkende casestudy: zes gemeenten in de regio West-Brabant 
 
In dit gedeelte wordt de vijfde deelvraag behandeld. Er wordt gekeken op welke manier er 
met krimp en maatschappelijke voorzieningen in de zes onderzochte gemeenten wordt 
omgegaan. Hiermee wordt de huidige situatie in het omgaan met de aanbodkant in kaart 
gebracht. Als eerste staat krimp centraal, daarna het type krimpbeleid en als laatste het 
accommodatiebeleid. 
 
5.2.1 Krimp: bewustwording  
Zoals in de vorige paragraaf is gebleken gaan de gemeenten in de regio West-Brabant de 
komende jaren te maken krijgen met veranderingen in de demografie. De sterkste hiervan is 
de vergrijzing van de bevolking die op dit moment al is ingezet. Daarnaast is er ook de 
bevolkingsafname die de komende decennia gaat spelen (CBS, 2012a). Het is belangrijk een 
onderscheid te maken tussen de absolute bevolkingsafname en de ontgroening en 
vergrijzing. Zoals een respondent van de provincie Noord-Brabant aangeeft:  
 
‘Veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de huishoudensdaling zijn veel 
interessanter dan met elkaar vaststellen wanneer dat moment van krimp ontstaan is. Die 
route is nu begonnen, krimp ligt ontsloten in de leeftijdsopbouw. Vergrijzing is een relevanter 
onderwerp voor de komende decennia, krimp is een logisch vervolg daarop. Ik probeer dit 
altijd te verbreden. Neemt niet weg dat het een item is krimp.’ 
 
Dat krimp al plaatsvindt en gaat plaatsvinden is iets waar alle respondenten zich bewust van 
zijn, dat blijkt uit de antwoorden die zij hebben gegeven. De mate hierin verschilt echter. De 
één geeft aan wel eens gehoord te hebben van krimp en dat dat wel eens kan gaan 
plaatsvinden. Een ander weet exact de prognoses aan te geven en houdt hier in zijn of haar 
werkzaamheden ook rekening mee. Hiermee komt ook gelijk de invloed ter sprake op het 
gemeentelijk beleid. Krimp kan het gemeentelijk beleid beïnvloeden op het moment dat de 
bestuurders dit hierin opnemen of het beleid hierop aanpassen (Francke, 2010, p. 4). De 
bewustwording kan ook worden afgemeten aan de agendering van het onderwerp (Dam 
et.al., 2010, p. 11).  
  
Niet alle gemeenten hebben een visie over hoe zij ermee willen omgaan in hun beleid. In de 
gemeente Zundert wordt er volgens de respondent veel aandacht aan besteed:  
 
‘Daar wordt alles op afgestemd. Kijk het is bekend dat de bevolking zal gaan afnemen en we 
proberen er op in te spelen. Dit betekent dat we in onze planvorming in zijn algemeenheid 
daar mee om moeten gaan.’ 
 
Het onderwerp krimp wordt niet in elke gemeente gemeentebreed opgepakt, het is lang niet in 
elke gemeente een agendapunt. Dit is een reden dat niet in elke gemeente hier in het beleid 
rekening mee wordt gehouden. In de gemeente Woensdrecht een krimpambtenaar 
aangesteld die een werkgroep begeleid. De werkgroep informeert het College, de Raad en de 
medewerkers van de diverse sectoren. Dit in tegenstelling tot de overige gemeenten, daar 
wordt krimp sectoraal opgepakt of wordt er nog geen aandacht aan besteed. Later zal ook 
blijken dat dit ook voor het accommodatiebeleid het geval is.  

Ondanks het feit dat er in Woensdrecht gemeentebreed met het onderwerp krimp 
wordt gewerkt, blijft het volgends de respondent lastig om als gemeente een visie te hebben 
op het onderwerp krimp. Dit is niet verbazingwekkend, in de theorie is immers naar voren 
gekomen dat de politiek te maken heeft met het draagvlak onder de bevolking: het 
maatschappelijke draagvlak (Boedeltje & Graaf, 2004, p. 3-4). Vanwege deze politieke 
rationaliteit zijn ze daarom voorzichtig in het formuleren van een visie en het maken van 
keuzes daarin. Volgens een respondent van een gemeente zou er daarom een bestuur met 
een ondernemersvisie nodig zijn: 
 
‘Kijk wat ik zo jammer vind, het zit eigenlijk in het bestuur en de politiek het management 
team. Je hebt dan toch een college nodig met een visie, een ondernemersvisie. Dan moet je 
keuzes durven te maken, het lef hebben om dat ook duidelijk te maken aan je bewoners.’ 
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Er is gevraagd in welke mate krimp op dit moment voorkomt binnen de gemeente en naar de 
gevolgen die dit gaat hebben op de gemeente voor de komende jaren. Wat hierbij opvalt is 
dat de meeste ambtelijke medewerkers zich bewust zijn van krimp en de gevolgen ervan. Zij 
geven aan dat de bestuurders dit echter niet willen toegeven. Bulder concludeerde hetzelfde 
in zijn onderzoek over krimp en de gevolgen op de leefbaarheid (Bugel Hajema, 2011). 
Bestuurders lijken nog te redeneren vanuit een groeigerichte benadering (Korsten & 
Goedvolk, 2008, p. 3).  

Er wordt verondersteld dat een gemeente met krimp op de korte termijn, zich meer 
bewust is van deze ontwikkelingen dan een gemeente waar de krimp nog verder weg is. Op 
basis van de antwoorden van de respondenten in de onderzochte gemeenten kan een 
indeling worden gegeven met de mate waarin de gemeenten zich bewust zijn van de krimp. In 
vergelijking met elkaar zijn de gemeenten Zundert en Woensdrecht zich in verdere mate 
bewust van krimp: er zijn beleidsveranderingen gaande met onder andere als aanleiding de 
krimp en het onderwerp staat hier hoger op de politieke agenda. Daarna volgen de 
gemeenten Drimmelen, Alphen-Chaam, Rucphen en Baarle-Nassau. Zij zijn bekend dat deze 
ontwikkelingen gaan plaatsvinden, maar er wordt nog slechts in geringe mate rekening mee 
gehouden in het gemeentelijk beleid.   

Niet elke gemeente is even ver in de fase van het rouwproces (KCBB, 2009b) 
waardoor er mogelijk een verschil in bewustwording is te merken. Waar men in Woensdrecht 
en Rucphen al is begonnen met de fase van actie, is men in de andere vier gemeenten nog in 
de verzet- of berustingsfase. Een citaat van een respondent van de provincie vat treffend 
samen wat het probleem is: 
 
‘Ze herkennen en erkennen inmiddels de thema’s maar ernaar handelen is soms nog een 
brug te ver.’ 
 
Kortom: wanneer gekeken wordt naar de bewustwording blijkt dat de meeste gemeenten nog 
midden in het rouwproces zitten. Een paar uitzonderingen zijn te ontdekken, echter de 
bewustwording lijkt nog relatief klein te zijn.  
 
5.2.2 Type krimpbeleid   
De mate waarin men bewust is van krimp werkt door in de manier waarop keuzes ten aanzien 
van beleid worden gemaakt. De bestuurlijke keuzes die gemaakt dienen te worden, kunnen 
gekoppeld worden aan een strategie. Er kan op vier verschillende manieren worden 
omgegaan met demografische krimp, de 4b’s (Hospers, 2010, p. 40-52): bagatelliseren, 
bestrijden, begeleiden en benutten. De verwachting is dat er binnen deze strategieën een 
visie wordt visie uitgezet hoe er met maatschappelijke voorzieningen wordt omgegaan. 
Hieronder is in tabel 5.3 (interview expert1) aangegeven hoe een gemeente met haar 
maatschappelijk voorzieningen omgaat bij een bepaalde beleidsstrategie.   
 
Tabel 5.3: Vier soorten krimpbeleid en omgaan met maatschappelijke voorzieningen  

Krimpbeleid  Omgaan met maatschappelijke 

voorzieningen  

1. Bagatelliseren  Men probeert alle voorzieningen in stand 

te houden. 

2. Bestrijden Bestuurders pleiten voor een hoger 

voorzieningenniveau om zo nieuwe 

inwoners te trekken. 

3. Begeleiden Men reorganiseert voorzieningen op een 

regionale schaal.  

4. Benutten  Bestuurders zetten voor in op het 

garanderen van een basispakket in de 

vorm van ontmoetingsplekken. Hierbij 

worden nieuwe concepten gebruikt en 
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moet de digitale infrastructuur toegespitst 

worden op gebruik via de digitale weg.  

 
In de ogen van expert1 zijn begeleiden en benutten het beste om om te gaan met de 
maatschappelijke voorzieningen ten tijde van krimp. In de praktijk blijkt dit nog niet te 
gebeuren. In tabel 5.4 is een overzicht gegeven van de onderzochte gemeenten en de 
strategie die zij hanteren in de omgang met maatschappelijke voorzieningen. Een punt wat 
wel moet worden meegenomen is dat het hier specifiek gaat om de implementatie van het 
onderwerp krimp bij maatschappelijke voorzieningen. Dit geeft een beeld voor de manier 
waarop in deze gemeenten krimpbeleid wordt gevoerd, echter voor een volledig beeld dient 
er ook gekeken te worden naar andere sectoren.  
 
Tabel 5.4: Onderzochte gemeenten en krimpbeleid maatschappelijke voorzieningen  

 Bagatelliseren  Bestrijden  Begeleiden  Benutten 

Zundert          X        X  

Baarle-Nassau         X       X  

Alphen-Chaam       X       X   

Woensdrecht        X    

Drimmelen        X        X   

Rucphen        X            

 
Op basis van voorgaande kan geconcludeerd worden dat de dominante strategie in vier van 
de zes gemeenten bagatelliseren is. De keuze van deze gemeenten is om in alle 
bevolkingskernen de basisvoorzieningen in stand te houden. Men is van mening dat de 
bewoners toegang moeten hebben tot voldoende maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast 
wordt er voorzichtig omgegaan met bevolkingsprognoses of ze worden niet voor waar 
aangenomen (Hopsers, 2010, p. 40-41). Een uitspraak van een respondent van gemeente 
Rucphen illustreert dit: 
 
‘Maar goed mijn opvatting is wel dat een prognose slechts een hulpmiddel is. Er is nu al een 
aantal keer gebleken dat de prognose veel te laag uitviel. Dus ik denk dat we er wel 
voorzichtig mee moeten zijn … dat zien we dus later wel weer. Er moet wel voldoende ruimte 
zijn voor je activiteiten. 
 
De gemeente Zundert blijkt uit tabel 5.4 de meest vooruitstrevende gemeente te zijn wat 
betreft het beleid en haar maatschappelijke voorzieningen. De manier waarop zij zich bewust 
is van de invloed die krimp heeft op de maatschappelijke voorzieningen laat dit zien. Er is in 
deze gemeente een hoog informatieniveau. In hun integrale accommodatiebeleid streven zij 
naar een duurzame toekomst en nieuwe concepten om de vergrijzende bevolking te kunnen 
dienen. Er loopt in de gemeente Zundert bijvoorbeeld een proef met een digitaal platform voor 
ouderen.  
  Twee gemeenten die nog bezig zijn met bestrijden zijn Alphen-Chaam en Baarle-
Nassau. Hier is de visie dat er door extra voorzieningen in de kernen te bouwen, mensen 
naar die gemeenten toe getrokken kunnen worden. Daarbij wil men ook via 
nieuwbouwprojecten nieuwe bewoners naar de gebieden trekken. Zij hebben hiermee nog 
een sterke groeigerichte planning (Muller & Siedentop, 2004).  Dit is een tegenstelling met de 
gemeente Zundert daar probeert men juist meer te kijken naar de toekomstige behoefte en in 
te zetten op nieuwe concepten voor de vergrijzende bevolking. Wel blijft men in Zundert van 
mening dat er in de kernen een adequaat voorzieningenniveau aanwezig dient te zijn gericht 
op de behoefte van de bevolking. Met deze vraaggerichte manier van werken lijkt de 
gemeente Zundert verder te zijn met krimpgericht beleid dan de overige gemeenten (Muller & 
Siedentop, 2004).   
  
Hoewel de dominante strategie in vier gemeenten bagatelliseren is, zijn er ook aspecten van 
het benutten en begeleiden te vinden. Het één hoeft het ander dan ook niet uit te sluiten. De 
gemeente Drimmelen heeft met de gemeenten Oosterhout en Geertruidenberg de 
samenwerking onder de naam Amersstreek opgezocht. Bij deze samenwerking in de 
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subregio wordt op alle terreinen gekeken of er zaken gebundeld kunnen worden. Ook op het 
gebied van accommodaties wordt gekeken in hoeverre de samenwerking geïntensiveerd kan 
worden Bijvoorbeeld op het gebied van binnen- en buitensportaccommodaties en 
zwembaden. Tot op heden heeft dit nog geen concrete mogelijkheden opgeleverd. De 
gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam werken samen met Goirle en Gilze-Rijen. Hier 
gaan ook stemmen op om de samenwerking ook op het gebied van accommodaties te laten 
plaatsvinden. (over regionale samenwerking wordt in 5.3.1. meer besproken). In deze 
gemeenten is er dus ook sprake van benutten. Er is echter vooral nog regionale 
samenwerking met betrekking tot afstemming, concreet gebruik is tot op heden nog 
uitgebleven. Dit is niet verbazingwekkend gezien dit in box 3.2 ook naar voren is gekomen.   
   Een voorbeeld wat bij begeleiden past is het uitgaan van activiteiten in plaats van 
fysieke gebouwen. Deze gedachte wordt in de gemeenten Woensdrecht en Zundert gebruikt. 
Deze bevinding is in de literatuur nog niet eerder naar voren gekomen. In de literatuur wordt 
juist een sterk onderscheid gemaakt tussen voorzieningen die ruimtelijk gelokaliseerd zijn en 
voorzieningen die dat niet zijn (Kempers-Warmerdam et. al., 1988, p.38). Er worden 
ontmoetingsplekken gecreëerd waar de activiteiten kunnen plaatsvinden. Een antwoord in de 
vorm van multifunctionele accommodaties (MFA’s) zien alle gemeenten als mogelijkheid om 
de activiteiten te kunnen bundelen. Dit wordt ook al volop gedaan. In die zin wordt er dus ook 
benut. De dominante strategie blijft hierbij de andere kant van het spectrum: bagatelliseren of 
bestrijden. De overige maatschappelijke voorzieningen worden nog totaal niet ingericht op 
toekomstige demografische ontwikkelingen. Dit heeft ook met de bewustwording te maken, in 
gemeenten waar men in mindere mate bewust is van krimp wordt hier in het beleid minder 
naar gehandeld. De keuzes die men daar maakt ten aanzien van de voorzieningen worden 
nog meer gedaan vanuit bagatelliseren of bestrijden.  
 
Conclusie  
Tot dusver kan er op basis van de vier strategieën worden geconcludeerd dat het 
informatieniveau wat men heeft met betrekking tot krimp ook invloed heeft op de manier 
waarop men met krimp en maatschappelijke voorzieningen omgaat. Er blijkt dat de gemeente 
Zundert een hoog informatieniveau heeft dat vervolgens doorgevoerd is in het gemeentelijk 
beleid. Zij hebben dan ook een strategie die uitgaat van benutten en begeleiden. Aan de 
andere kant van de strategieën zijn er een aantal gemeenten die een laag informatieniveau 
met betrekking tot krimp hebben. Dit zijn de gemeenten waar de bewustwording hiervan laag 
is. De implementatie van krimp in het beleid van deze gemeenten is een stuk kleiner. De 
strategie die zij dan ook hebben is bestrijden of bagatelliseren. Als laatste zijn er een aantal 
gemeenten aan te wijzen die middenin het spectrum zitten. Enerzijds zijn zij wel bezig met het 
benutten in de vorm van regionale samenwerkingsverbanden of nieuwe concepten, maar 
anderzijds proberen ze nog steeds het basisniveau in kleine (onrendabele) kernen te 
behouden en nieuwe inwoners te trekken door nieuwe voorzieningen en woningen te 
bouwen.  
 
5.2.3 Accommodatiebeleid  
In deze subparagraaf wordt gekeken op welke manier het accommodatiebeleid in de 
verschillende gemeenten geregeld is. Hierbij zal worden ingegaan op het type beleid, de 
termijn, en de mate waarin rekening wordt gehouden met krimp.  
 
In paragraaf 3.1.7. is behandeld dat het accommodatiebeleid sectoraal of integraal 
georganiseerd kan worden (Spit & Zoete, 2006, p. 20). Niet alle gemeenten hebben een 
integraal accommodatiebeleid opgesteld. Van de onderzochte gemeenten zijn Woensdrecht 
en Zundert hierin de enige, wat wederom duidt op een groeigerichte benadering. De reden 
dat zij een integrale visie hebben ontwikkeld is het feit dat het voorheen versnipperd lag over 
verschillende sectoren: een ‘hap-snap beleid’. Daarnaast waren de gebouwen vaak 
verouderd en was het onduidelijk hoe de financiering in elkaar stak. Door de zaken integraal 
op te pakken is er geprobeerd voor de toekomst een visie te formuleren hoe er met de 
accommodaties moet worden omgegaan. Dit omgaan gaat over de fysieke gebouwen, de 
financiële zaken en de samenwerking met andere partners. Dit sluit aan op de visie van Vugt 
(2010) die streeft naar het integraal maken van het accommodatiebeleid van gemeenten met 
daarbij een duidelijke visie. In Woensdrecht hebben ze een aantal ‘gouden regels’ 
geformuleerd wat als basis dient voor de visie:   
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‘We hebben een soort, we noemen het de gouden regels, ik zal ze even proberen op te 
noemen. Het komt erop neer dat als eerste de activiteiten overal behouden moeten worden. 
Dat kunnen we doen door bundeling van die activiteiten. En dan kijken naar het vastgoed wat 
wij hebben: welke vastgoed hebben wij echt nodig bij die bundeling van de clustering van 
activiteiten en welke vastgoed kunnen we herontwikkelingen, privatiseren, afstoten en zo 
nodig een andere bestemming geven?’ 
 
Dit is vergelijkbaar met de uitgangspunten van het accommodatiebeleid in gemeente Zundert: 
zij gaan ook uit van clusteren en bundelen van activiteiten:  
 
‘We proberen onze accommodaties toekomstbestending te maken. En dat kunnen we doen 
door te kijken naar de bestaande activiteiten. We praten namelijk niet alleen van gebouwen 
maar ook van activiteiten. We willen proberen deze zoveel mogelijk te clusteren. We bekijken 
daarbij wat de huidige accommodaties kosten ten opzichte van eventuele nieuwbouw. Dit 
proces is in gang gezet.’ 
 
Als uitgangspunt van het integrale accommodatiebeleid is in Zundert het onderscheid 
gemaakt van clusteren op wijk- of dorpsniveau. Dit is een verschil met de gemeente 
Woensdrecht, zij maken geen onderscheid tussen dorpse en dorpsoverstijgende 
voorzieningen. ‘De clustering kan samen met bijvoorbeeld woon- en zorgvoorzieningen of 
bedrijvigheid. De doelgroep van deze voorzieningen is de directe omgeving. Met het clusteren 
van voorzieningen kunnen vierkante meters worden benut (Gemeente Zundert, 2010, p, 22-
26).’ In paragraaf 5.2.2. is aangegeven dat dit bij de krimpstrategie benutten hoort: 
ontmoetingsplekken creëren waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Hoewel niet in alle 
gemeenten integraal accommodatiebeleid is opgesteld, zijn er in de meeste kernen van de 
gemeenten wel MFA’s ontwikkeld. Dit clusteren en samenvoegen gebeurt in flexibele 
gebouwen die van kleur kunnen verschieten. Van kleur verschieten betekent dat ze in de 
toekomst bij een veranderende vraag een andere bestemming kunnen krijgen.  

Multifunctionele accommodaties zijn in het huidige voorzieningenbeleid vaak dorpse 
voorzieningen. Bij dorpsoverstijgende voorzieningen worden gemeentebrede overwegingen 
gemaakt. Dit is bijvoorbeeld de keuze of er wel of niet een zwembad open gehouden kan 
worden zoals in de gemeente Drimmelen het geval is. De uitgangspunten blijven clustering en 
samenhang. In het integrale accommodatiebeleid is dit in Zundert zelfs een voorwaarde om 
een accommodatie in de toekomst te exploiteren. Wanneer er niet aan deze voorwaarde 
wordt voldaan kan de accommodatie niet worden geëxploiteerd. Hiermee wordt ook het 
bestuurlijke argument gebruikt, het is een verantwoording waarom een exploitatie wordt 
afgewezen of stopgezet. De politiek heeft hiermee ook verantwoording naar de burgers toe 
voor haar maatschappelijk draagvlak.  

Een voorbeeld van hoe voorzieningen met elkaar geconcentreerd kunnen worden, 
zodat meerdere kernen er gebruik van kunnen maken is het middengebied in Rucphen. De 
drie dorpen liggen als een driehoek gesitueerd (figuur 5.3). In de structuurvisie is het doel van 
het Middengebied als volgt geformuleerd: ’voor Het Middengebied is het beleid gericht op een 
gecombineerde stedelijke en plattelandsontwikkeling zodat alle functies optimaal op elkaar 
kunnen worden afgestemd (Gemeente Rucphen, 2010, p. 31)’ op deze manier is het mogelijk 
dorpsoverstijgende voorzieningen aan te bieden op een centrale plek. Het is echter wel een 
ideaalbeeld, niet in elke gemeente is de mogelijkheid aanwezig om een ‘centraal optimum’ te 
vinden zoals in het Middengebied. Toch wordt in de literatuur (zie box 3.2) wel ingegaan op 
het afbouwen van voorzieningen in kleine kernen en het onderbrengen van voorzieningen op 
één centrale plek. Het voordeel is dat het mogelijk is het draagvlak te vergroten doordat er 
een groter gebied wordt gediend. Het nadeel is echter dat de bereikbaarheid van een 
voorziening in het gedrang kan komen wanneer de reikwijdte te groot wordt (Geoclopedie, 
2011). Uit de literatuur is gebleken dat het criterium bereikbaarheid voor bewoners erg 
belangrijk is (Bemmel, 1977, p. 152). Hier moet dus rekening mee worden gehouden bij het 
kiezen van een locatie.  

Het onderscheiden van basisvoorzieningen en niet-basisvoorzieningen wordt in de 
theorie gedaan, namelijk in het onderscheid van kritieke en niet-kritieke voorzieningen 
(Joseph & Poyner, 1982, p. 263). Er worden hierbij voorbeelden gegeven welke 
voorzieningen tot de basisbehoefte van mensen horen en welke niet. Het ontbreekt in deze 
theorie echter aan een visie welke voorzieningen op welk schaalniveau georganiseerd 
kunnen worden. Dit is afhankelijk van het draagvlak van een voorziening en de context van 
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een kern. Aan de andere kant blijkt uit het empirische onderzoek niet dat alle gemeenten een 
duidelijk beeld hebben welke voorzieningen door hen als basisvoorzieningen worden 
beschouwd. 

  
Figuur 5.3: Middengebied gemeente Rucphen  

 
Bron: Gemeente Rucphen, 2010  
 
De planningshorizon met betrekking tot krimp ligt relatief ver weg, dit maakt de onzekerheid 
groter. Een methode om deze onzekerheid te verkleinen is het gebruik van prognoses (Spit & 
Zoete, 2006, p. 18-19). Hier wordt vooral in het basisonderwijs en het peuterspeelzaalwerk 
door de gemeenten gebruik van gemaakt. Door middel van de prognose voor de komende 
decennia en het daadwerkelijk aantal kinderen kan een schatting worden gemaakt hoeveel 
accommodaties voor deze groep beschikbaar dient te zijn. Duidelijk is dat de keuze hierbij 
vooral in het heden wordt gemaakt, dat een ruimte mogelijk in de toekomst leeg komt te staan 
is een zorg van dan. Dit zijn dan ook voornamelijk de gemeenten die bagatelliseren. Doordat 
zij zich mogelijk minder bewust zijn van de gevolgen van krimp, wordt er ook minder gedaan 
met de prognoses.  

De fysieke accommodaties zullen in de toekomst voor een groot gedeelte nog 
bestaan, ze vormen dan de basis van de toekomst. Deze toekomst wordt beïnvloed door 
bekende en onbekende ontwikkelingen. Het is van belang om het huidige beleid te 
onderhouden omdat dit in de toekomst nog een belangrijke basis zal zijn (Spit & Zoete, 2006, 
p. 16). Dat krimp gaat plaatsvinden is een bekende ontwikkeling, wanneer precies valt ten 
dele, te voorspellen met prognoses. Daarom is het ook van belang om als gemeente een 
visie te hebben hierop: om de onzekerheden voor een gedeelte weg te kunnen nemen en 
hierin dus keuzes te maken.  
  In praktisch alle onderzochte gemeenten blijkt dat de keuze die de Raad en het 
College maken ten aanzien van accommodaties een keuze op korte termijn is. Een voorbeeld 
hiervan zijn de voetbalvelden in Baarle-Nassau. Op dit moment is er de vraag naar een extra 
voetbalveld door de diverse clubs, daarentegen is de prognose dat de komende jaren het 
aantal leden gaat afnemen. Als het aan het bestuur ligt kiezen zij toch voor het extra 
voetbalveld. In de gemeente Woensdrecht blijkt dit ook het geval te zijn: de multifunctionele 
accommodaties (MFA’s) hebben daar in een aantal kernen een bezettingsgraad van rond de 
8 procent. De kosten om de MFA’s open te houden zijn hoog, volgens de respondent wil de 
Raad echter niet nadenken om deze te sluiten. Hierin zit een crux: er wordt gedacht vanuit de 
vraagkant, maar uit het verhaal van hiervoor blijkt dat er niet voldoende vraag is. Dit is een 
spanningsveld tussen wat de politiek zegt wat de vraag is en wat daadwerkelijk de vraag is.  
 
Hoe vraag en aanbod bij elkaar samenkomen en wat daarin de rol van de gemeente is geeft 
een respondent van de gemeente Baarle-Nassau aan in onderstaand citaat:  
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‘Wij als sociale zaken zitten altijd aan de aanbodkant. De aanbodkant kunnen we sturen, de 
vraagkant amper tot niet. We kunnen hooguit de aanbodkant minder maken, door 
bijvoorbeeld de partners te vragen de juiste woningen te bouwen of bepaalde voorzieningen 
te exploiteren.’ 
 
De keuzes van een gemeente dienen dus gemaakt te worden ten aanzien van de aanbodkant 
maar dienen daarmee wel vraaggericht te zijn. Er is echter altijd sprake van veel belangen 
vanwege de verschillende kernen die een gemeente telt: meerkernigheid. Het is daarmee dus 
niet verbazingwekkend dat gemeenten voorzichtig zijn met het maken van keuzes ten 
aanzien van de sluiting en het behoudt van voorzieningen. De diverse dorpen hebben 
allemaal hun eigen belangen en stellen deze belangen ook voorop: ‘dorpisme’ (Groenendijk, 
1987, pp. 68).  
 
Wanneer naar verschillende types maatschappelijke voorzieningen wordt gekeken vallen de 
volgende twee zaken op:  

 Multifunctionele accommodaties en sociaal culturele centra worden in een aantal 
gemeenten uitgebaat door uitbaters. In de gemeente Drimmelen zijn er door middel 
van aanbesteding exploitanten aangewezen om de sociaal-culturele centra te runnen. 
Zij dragen zowel de baten als de lasten. In de gemeente Woensdrecht zijn er ook 
contracten afgesloten, hier draait de gemeente in meerdere mate op voor de lasten 
en deelt minder mee in de baten.  

 Qua tijd en plaats wordt er niet altijd flexibel gewerkt. Bijvoorbeeld in Rucphen qua 
indeling van de peuterspeelzaal. De groepen draaien hier alleen op de ochtenden 
waardoor er dubbel zoveel ruimte nodig is. Door ook gebruik te maken van de 
middag kan dit gat worden opgevangen. In een nieuwe accommodatie is dan een 
zaal minder nodig. Uit de theorie gebleken dat bewoners zich aanlopen tegen 
onflexibele openingstijden van voorzieningen zoals de zorg en cultuur (SCP, 2007, p. 
65). De kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat niet elke voorzieningen 
zich leent voor flexibele openingstijden.  

 Gemeenten lijken weinig problemen te ondervinden met de organisatie van 
zorgvoorzieningen. Er zijn vooralsnog in de meeste kernen genoeg 
zorgvoorzieningen te vinden en deze lopen ten gevolge van de vergrijzing goed. 
Voornamelijk de andere voorzieningen zoals basisonderwijs, sportvoorzieningen en 
culturele voorzieningen blijken lastiger op peil te houden.  

 
In dit onderzoek is een onderscheid gemaakt naar vijf verschillende types platteland. Er is 
eerder in dit hoofdstuk gekeken welke types platteland bij de verschillende kernen horen uit 
de onderzochte gemeenten. Daarbij werd vergeleken of de respondenten de karakteristieken 
van dit onderscheid bevestigden of juist een ander beeld hadden. Het is de vraag in hoeverre 
dit onderscheid ook wordt gebruikt voor het accommodatiebeleid.  

Van oudsher is het voorzieningenniveau sterk gericht op de hoofdkern, die vaak van 
het type dorps platteland is. Een respondent van de gemeente Zundert geeft aan dat het 
makkelijker is om in de hoofdkern voorzieningen in stand te houden, ook in Alphen-Chaam, 
Baarle-Nassau en Rucphen deelt men deze mening. In alle gemeenten is men van mening 
dat om de leefbaarheid in stand te houden, een adequaat voorzieningenniveau nodig is. Veel 
kernen, buiten de hoofdkern om, zijn van het type gesloten platteland. De keuze van veel 
gemeenten voor het in stand houden van een voorzieningenniveau lijkt hiermee 
gelegitimeerd. De inwoners komen hiervan immers minder buiten hun eigen dorp en zijn voor 
hun voorzieningen sterker op het eigen dorp gericht. Wellicht kan er in het 
accommodatiebeleid in de toekomst rekening gehouden worden met de kernen die van het 
type elitair en woon platteland zijn. Deze kernen hebben weinig voorzieningen nodig omdat 
de bewoners op de de naast gelegen hoofdkern of grote stad gericht zijn. Gemeenten nemen 
dat feit op dit moment soms ook al mee in hun beleid.  

 
 
 
 

 
 



Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief 

Master Thesis Anneke Kuiken  64 

5.3 Naar de toekomst toe  
 
In deze paragraaf wordt de laatste deelvraag behandeld. Hierbij wordt gekeken welke 
mogelijkheden er voor de toekomst liggen om om te gaan met maatschappelijke 
voorzieningen en krimp en waarmee rekening gehouden moet worden. Hierbij wordt dus 
gekeken de aanbodkant naar de toekomst toe kan worden beïnvloed.  
 
5.3.1 Denken aan de regionale tafel  
Regionale samenwerking wordt door alle gemeenten gezien als de oplossing om in de 
toekomst hun zaken goed weg te kunnen zetten. Ze staan er allemaal positief tegenover om 
over de gemeentegrenzen heen te kijken en de samenwerking op te zoeken. Zoals een 
medewerker van de provincie Brabant aangeeft:  
 
‘Individueel van alles tot stand brengen werkt niet, laten we proberen op regionale schaal 
zaken met elkaar te verbinden en te kijken hoe wij daar als regio op een slimme manier 
sterker uit te komen.’ 
 
Gemeenten zoeken in eerste instantie de samenwerking op met omliggende gemeenten. 
Deze samenwerkingsverbanden komen in een aantal onderzochte gemeenten voor. Hierbij 
wordt bijvoorbeeld bij Alphen-Chaam samen gewerkt met Goirle, Gilze-Rijen en Baarle-
Nassau. In de gemeente Drimmelen is er het overleg Amerstreek waar met Oosterhout en 
Geertruidenberg wordt samengewerkt. Het voordeel van samenwerking is doordat het 
draagvlak dusdanig groter wordt het makkelijker is om als gemeente zaken in stand te 
houden. Dit wordt ook aangegeven in de literatuur: door voorzieningen te spreiden naar een 
regionaal niveau kan de drempelwaarde omlaag worden gebracht. Hierdoor is het behalen 
van voldoende draagvlak beter mogelijk (Hospitality Consultants, 2011, p. 4). Een coalitie 
moet volgens een medewerker van de gemeente Baarle-Nassau wel voldoende grootte 
hebben. Een te kleine coalitie met alleen de naastgelegen gemeente Alphen-Chaam bleek 
alsnog te klein te zijn om voldoende draagvlak te creëren.  

De samenwerkingsverbanden zijn voornamelijk ambtelijke overleggen. Er wordt soms 
een startnotitie opgesteld maar tot daadwerkelijke beleidsakkoorden is men nog niet 
gekomen. Regionale samenwerking gaat vaak over wet- en regelgeving en minder over de 
organisatie van maatschappelijke voorzieningen. Bijzaken zoals de controle van de 
gebouwen komen hier wel in naar voren, maar concreet afspraken maken op regionaal 
niveau over het gebruik van elkaars gebouwen is er niet bij. Dit is ook naar voren gekomen in 
box 3.2. Opvallend is dat de gemeenten met een integraal accommodatiebeleid hierin wel 
spreken over samenwerking binnen de gemeente met andere partijen maar er wordt niet 
gesproken over samenwerking op regionaal niveau met andere gemeenten. Dit terwijl 
regionale samenwerking een manier kan zijn om de voorzieningen op peil te kunnen houden. 
Onderstaand citaat van de provinciemedewerker vat dat samen:  
 
‘Heel vaak is de regionale schaal dan een interessante. Je zult al snel moeten kijken kunnen 
wij in dit gebied een aantal basisvoorzieningen overeind houden of moeten wij onze krachten 
bundelen in plaats van elkaar beconcurreren. Verdelen van de krachten maakt je als regio 
veel  sterker.’ 
 
In de praktijk blijkt de samenwerking lastiger te zijn dan men in de gesprekken naar voren laat 
komen. De kerktorenpolitiek (Hospers, 2010, p. 66) is een fenomeen waar bestuurders last 
van lijken te hebben. Volgens expert1 komen lokale bestuurders er blijkbaar niet uit, ze weten 
niet hoe ze samen kunnen werken; ze komen niet van de kerktoren af. Daarnaast zijn ze niet 
bereid om in hun eigen organisatie te laten kijken. In Baarle-Nassau is men volgens de 
respondent bijvoorbeeld bang de eigen identiteit te verliezen wanneer samen wordt gewerkt. 
Onderstaande uitspraak van een medewerker van een andere gemeente illustreert dat:  
 
‘Ze houden een verborgen agenda. Dat heeft te maken met een stukje opgeven van je eigen 
manier van werken, je eigen macht en je eigen toko. Je moet een ander in je keuken laten 
kijken, een gezamenlijke dienst ontwikkelen. Je moet op een hele andere manier de markt 
gaan bedienen. Eerst was het echt aanbod nu moeten ze meer vraaggericht gaan werken. 
Eerst was het ons aanbod, nu wordt het ons gezamenlijk aanbod.’ 
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Om gemeenten met elkaar te laten samenwerken zal er dus een mogelijkheid gezocht 
moeten worden om bestuurders van de kerktoren af te krijgen. Een medewerker van de 
gemeente Woensdrecht geeft aan wat nodig is hiervoor:  
 
‘Dat je ze iedere keer weer de meerwaarde en de winst van samenwerking laat zien. Dat je 
die gezamenlijke meerwaarde steeds benadrukt en laat zien.’ 
 
Een instantie die een rol kan spelen bij het coördineren van de samenwerking en de 
meerwaarde kan laten inzien is het samenwerkingsverband regio West-Brabant. Om de 
samenwerking tussen gemeenten in de regio West-Brabant te bevorderen is de organisatie 
Regio West-Brabant opgericht. De Regio West-Brabant pakt zaken op die het niveau van de 
gemeenten overstijgen. Vanuit zeven bestuurscommissies worden regionale taken 
aangestuurd, georganiseerd en ontwikkeld. Er wordt gewerkt vanuit een strategische agenda 
die door alle deelnemende gemeenten is onderschreven en hen daarmee dus verbindt. De 
problematiek rondom maatschappelijke voorzieningen en demografische ontwikkelingen staat 
ook bij de regio West-Brabant op de agenda onder de peiler leefbaarheid. Zij streven naar het 
leefbaar houden van de kernen in West-Brabant wat volgens een respondent van de 
organisatie voornamelijk zit in de voorzieningen in de kernen. De regio West-Brabant kan een 
belangrijke rol spelen bij het samenbrengen van de gemeenten om gezamenlijk hun 
maatschappelijke voorzieningen te organiseren. Onderstaand citaat vat samen wat volgens 
de respondent de rol van de organisatie daarbij zou kunnen zijn: 
 
‘Het is soms lastig om ze met elkaar aan tafel te brengen. Wij proberen ze nu aan tafel te 
brengen. We hebben een onderzoek uitgevoerd, op basis van een gespreksronde met alle 19 
gemeenten. We hebben daar toen gevraagd naar de bestpractices op het gebied van 
leefbaarheid. Welke thema’s vragen om een regionale of subregionale aanpak. Het was toen 
al opvallend dat veel gemeenten niet wisten waar andere gemeenten mee bezig waren, terwijl 
wij in de gespreksrondes al signalen opvingen van hé die zouden goed samen kunnen 
werken met die bijvoorbeeld. Maar blijkbaar was daar nog helemaal niet over na gedacht. 
Aan de hand van die gespreksronde willen we er thema’s uit gaan filteren van dit vraagt om 
netwerkbijeenkomsten te organiseren. Om te proberen die gemeenten te faciliteren in 
samenwerken. Maar sommige thema's vraagt ook om regionale beleidsontwikkeling. 
Bijvoorbeeld op het gebied van demografische ontwikkelingen, krimp, ja dan moet je daar 
echt beleid op ontwikkelen.’  
 
De rol van de organisatie zit hem dus vooral in faciliteren en informatie-uitwisseling. Een 
hulpmiddel om de gemeenten makkelijker bij elkaar te brengen, en die zoals de respondent 
uit Woensdrecht aangaf ‘de meerwaarde van regionale samenwerking’ kan benadrukken, is 
een informatiemakelaar. De informatiemakelaar heeft als taak actief en passief met informatie 
om te gaan. Bij de actieve vorm wordt het wegzetten en uitvoeren van opdrachten bedoeld, 
bij de passieve vorm hoort het verstrekken van informatie, faciliteren en doorverwijzen 
(Leefbaarheid West-Brabant, 2012).  
 De respondenten uit de onderzochte gemeenten zijn het dus eens dat samenwerking 
nodig is en zien dit ook als een mogelijkheid om in de toekomst voorzieningen te kunnen 
organiseren. Een opvallend punt hierbij is dat in alle gemeenten hierbij wel wordt 
vastgehouden aan een basisniveau voorzieningen in de kernen. De dorpsoverstijgende 
voorzieningen kunnen op een gemeentelijke schaal worden georganiseerd en de 
gemeenteoverstijgende voorzieningen op een regionale schaal. Dit is volgens van Bemmel 
(1984, p. 151 – 152) ook de verdeling die gemaakt zou moeten worden. De 
basisvoorzieningen op lokaal niveau afstemmen en de niet-basisvoorzieningen op regionaal 
niveau. Hier sluit de mening van een aantal respondenten bij aan: het is lastig om op het 
gebied van deze basisvoorzieningen samen te werken. Het belangrijkste argument hiervoor is 
de bereikbaarheid. Men denkt en wil de bewoners niet te ver laten reizen voor de 
basisvoorzieningen. Zoals eerder aangegeven is bereikbaarheid een belangrijk argument 
voor bewoners.   
 Volgens de respondent van regio West-Brabant is er onder diverse gemeenten in de 
regio te weinig bekend waar andere gemeenten mee bezig zijn, ook qua accommodaties. Er 
is toch nu toe slechts één accommodatie gezamenlijk ontwikkeld: een zwembad in 
Woudrichem en Aalburg. In dit traject werd er door deze gemeenten een beroep gedaan op 
de organisatie. Bijvoorbeeld ook ter ondersteuning van een subsidieaanvraag.  
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Wanneer blijkt dat met alleen het benadrukken en faciliteren van samenwerking, het nog niet 
mogelijk is om gemeenten van hun kerktoren af te krijgen, zijn er volgens expert1 nog een 
aantal andere mogelijkheden. Volgens expert1 zou samenwerking kunnen slagen als er ook 
alternatieve verdienmodellen worden uitgevonden:  
 
‘Bijv. gemeente X krijgt ook baten van bedrijventerrein dat in buurgemeente Y wordt gezet.’ 
 
Dit kan ook worden vertaald naar maatschappelijke voorzieningen: de lasten van het 
sportveld in gemeente X worden gedeeld met gemeente Y. Dit wordt ondersteund door de 
respondent van de gemeente Baarle-Nassau die daar mogelijkheden in ziet:  
 
‘Laten we dan zeggen nou jullie hebben een mooi zwembed, mensen uit Baarle-Nassau ga 
dan naar het zwembad bijv. in Alphen-Chaam en mensen uit Alphen-Chaam wij hebben een 
prachtige atletiekbaan. Die komen hun rondjes misschien dan hier rennen. Op die manier 
maak je het ook aantrekkelijk, alleen met een regionaler karakter. Hierbij moet het wel 
bereisbaar blijven natuurlijk maar ook het ons gevoel moet worden behouden. Ik kan me zelfs 
voorstellen dat wij dan voorzieningen meesubsidiëren om ze daar in de lucht te kunnen 
houden.’ 
 
In andere onderzoeken worden alternatieve verdienmodellen kort genoemd, alleen dan niet 
voor het thema voorzieningen maar bij het thema wonen (Bugel Hajema, 2011). Naast deze 
oplossing geeft expert1 nog twee andere mogelijkheden: de gemeentelijke wethouders 
verantwoordelijk maken voor een regio in plaats van wat ze doen voor de gemeente. Als 
laatste redmiddel kan een gemeentelijke herindeling worden ingezet.  
 
5.3.2 Andere mogelijkheden  
 
Kerntakendiscussie  
De afgelopen jaren zijn er, zoals in de inleiding ook al naar voren is gekomen, in veel 
gemeenten kerntakendiscussies gehouden. Het doel van deze discussies was het bepalen 
welke taken nog tot een gemeentelijke kerntaak behoren en welke taken dit niet zijn. 
Vervolgens dienen de taken die niet tot de kerntaken behoren te worden afgestoten (Stade 
Advies BV, 2011). Op deze manier is er in de gemeente Drimmelen ook nagedacht over de 
maatschappelijke voorzieningen en accommodaties. De gebouwen waarin een kerntaak van 
de gemeente zit worden behouden of er wordt gekeken of er met een exploitant kan worden 
samengewerkt. Gebouwen die niet tot de kerntaak worden beschouwd, worden afgestoten. 
Een mogelijke partner hierbij is de woningbouwcorporatie. Op dit moment zijn de overleggen 
daarvan nog aan de gang. In Woensdrecht is er als gevolg van het integrale 
accommodatiebeleid gekeken welke accommodaties voor de gemeenten behouden kunnen 
worden en welke afgestoten. In de andere onderzochte gemeenten is er tot op heden nog 
geen kerntakendiscussie georganiseerd. Een kerntakendiscussie kan bijdragen aan het 
maken van een onderbouwde keuze. Hierin kunnen burgers ook meedenken zodat er onder 
hen ook voldoende draagvlak is voor gemaakte keuzes.  
 
De gemeentelijke herindeling 
Een oorzaak van de eenkennigheid om de gemeentelijke accommodaties in alle kernen te 
willen behouden, is de geschiedenis van gemeentelijke herindelingen. Bijvoorbeeld in de 
gemeente Alphen-Chaam zijn Alphen en Chaam met daarbij nog twee kernen samengevoegd 
tot één gemeente. De twee kernen liggen meer dan tien kilometer uit elkaar en zijn totaal niet 
op elkaar gericht. Het heeft tijd nodig om deze naar elkaar toe te laten groeien. Een ander 
voorbeeld hiervan is de gemeente Woensdrecht waar dit ook terug te zien is in de 
accommodaties. De gemeente Woensdrecht bestaat nu uit vijf verschillende kernen: 
Woensdrecht, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Hoogerheide die voorheen allemaal hun 
eigen gemeente vormden. In deze kernen zijn de oude gemeentehuizen in takt gebleven. Ze 
staan leeg of dienen als tijdelijk onderkomen voor diverse maatschappelijke voorzieningen 
zoals de bibliotheek. De kosten hiervan zijn echter hoger dan de opbrengst. De voorkeur gaat 
dan dus uit om deze gebouwen af te stoten. Echter door de verbondenheid die mensen nog 
voelen van oudsher met hun eigen gemeente, is dit lastig. De sterke voorkeur voor de eigen 
kern, dorpisme, komt vaak voor (Groenendijk, 1987, pp. 68). Deze bevinden verbazen dan 
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ook niet; het heeft een politieke kleur: de Raad en het College ontlenen hun draagvlak vaak 
hieraan. Evenals de eerdere gemeentelijke herindelingen zal dit in de toekomst ook genoeg 
bezwaren met zich meebrengen.  
 
5.3.3 Kwetsbare bevolkingsgroepen en leefbaarheid  
De relatie tussen leefbaarheid en maatschappelijke voorzieningen is lastig (zie paragraaf 3.3). 
De ervaren leefbaarheid door bewoners en de verwachte leefbaarheid door bestuurders en 
organisaties, liggen soms ver van elkaar af. Dit blijkt ook uit de reacties van verschillende 
respondenten. Uit de dorpsontwikkelingsplannen die in diverse kernen zijn gehouden blijkt dat 
bewoners het erg belangrijk vind om voorzieningen in stand te houden. Zij geven in de 
toekomstvisie aan hun dorp in de toekomst vitaal te zien met voldoende voorzieningen. De 
uitwerking hiervan in projecten gaat daarbij vaak over fysieke voorzieningen. Bestuurders 
zien het daarom als hun taak deze wens te vervullen en de voorzieningen in de kern in stand 
te houden. De respondent van de provincie Brabant vindt dit geen goede zaak, volgens hem 
bepalen voorzieningen de leefbaarheid van een dorp niet: 
 
‘Groei en krimp worden vaak direct gekoppeld aan voorzieningen maar die relatie is niet zo 
direct als menigeen verondersteld. Vaak hoor je als de bevolking niet groeit gaat dit ten koste 
van de voorzieningen. Terwijl een hele boel andere ontwikkelingen veel belangrijker zijn. Het 
consumentengedrag, internet, individualisering. Er zijn veel facetten, autonome 
ontwikkelingen, die veel belangrijker zijn dan puur demografie. Die worden nog wel eens 
vergeten. Het is dus niet een één op één relatie dat groei voorzieningen met zich meebrengt. 
De verschraling van het voorzieningenniveau heeft zich al een hele tijd ingezet, ook ten tijde 
van groei. Alleen bepaalde maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs en ouderenzorg 
kennen een directe link met  demografische ontwikkelingen.’ 
  
De respondent van de provincie gaat nog een stap verder: volgens hem kiezen bewoners van 
kleine kernen voor een leven op het platteland: zij zijn niet anders gewend en kiezen er vaak 
zelf voor. In de theorie is naar voren gekomen dat volgens sommige onderzoekers 
voorzieningen zelfs een resultante van een sterke sociale cohesie zijn (Thissen, 2008). 
Mogelijk kan dit voor de toekomst nog belangrijker worden. Waarbij bewoners hun 
woonplaats niet meer kiezen op basis van voorzieningen maar op basis van de sociale 
samenhang. Dit is echter niet altijd zo: er zijn groepen ouderen en mensen met een beperking 
die juist problemen ondervinden van het verdwijnen van voorzieningen in de kernen (bijv. 
Dwyer & Hardill, 2011, p. 246). Daarom is het volgens expert1 belangrijk om te onderzoeken 
hoe je deze groepen alsnog kunt ondersteunen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn in box 
3.3 gegeven. In de onderzochte gemeenten zijn ook een aantal initiatieven ondernomen om 
hierin de bewoners te ondersteunen.  

Een mogelijkheid om de ouderen en bijvoorbeeld mensen met een beperking te 
kunnen bedienen is het plaatsen van een dependance van de gemeente in een kern. In 
Baarle-Nassau hebben ze in het dorp Ulicoten hier al ervaring mee opgedaan: het blijkt een 
groot succes. Er maken veel dorpsbewoners gebruik van, voornamelijk de ouderen. Bij dit 
loket is de samenwerking gezocht met de plaatselijke Rabobank die op deze manier hun 
steentje willen bijdragen aan de leefbaarheid.  

Een tweede oplossing voor ouderen ligt in de mogelijkheid om de voorzieningen naar 
hen toe te brengen in plaats van hen naar de voorzieningen toe te willen brengen. Een 
mogelijkheid is om in een seniorenvoorziening zoals een complex met aanleunwoningen of 
verpleeghuis de zorgvoorzieningen te vestigen. Maar ook een bibliotheek die veel door 
ouderen wordt gebruikt, kan hier gevestigd worden. In de gemeente Woensdrecht zijn ze daar 
op dit moment mee bezig.  

Volgens de respondent van de Provincie Noord-Brabant moet de moderne 
technologieën ook worden meegenomen in het toekomstige accommodatiebeleid:  
 
‘Er zijn heel veel mogelijkheden om met de moderne technologie toegang te bieden tot  veel 
voorzieningen. Tegenwoordig heeft iedereen een computer, de fysieke voorziening is dus niet 
daadwerkelijk in de toekomst meer van belang. De generatie die daaronder zit is veel 
bedrevener daarmee. Wie kon 20 jaar geleden vermoeden waar we nu staan? Die hele 
revolutie in zo’n korte tijd, 20 jaar verder kijken is dus onmogelijk. In termen van zorg ook: 
mensen die thuis zorg krijgen. Dat geldt ook voor voorzieningen. Het gedrag van mensen. Als 
we alles op een slimme manier organiseren is er geen winkel meer nodig.’ 
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De rol van vrijwilligers moet beter benut worden. Juist met een vergrijzende bevolking zijn er 
veel actieve ouderen die de tijd hebben om een steentje bij te dragen aan de maatschappij. 
Door de toenemende druk van de overheid op zelfredzaamheid dient hier gebruik van 
gemaakt te worden. In Baarle-Nassau heeft men bijvoorbeeld een grote groep vrijwilligers die 
wil ondersteunen in de zorg voor de ouderen. Hier is expert1 het ook mee eens: volgens hem 
brengt krimp en andere demografische ontwikkelingen dorpsbewoners bij elkaar:  
 
‘Die ‘local empowerment’ en het samen nadenken over oplossingen brengt mensen bij elkaar 

en kan zo leiden tot de opbouw van sociaal kapitaal in een dorp die weer leidt tot collectieve 

actie.’ 

Het gaat om dorpen met een hoge sociale cohesie, die het mogelijk maken om ook voor de 
minder mobiele mensen, gebruik te maken van activiteiten. In kernen met een grote sociale 
cohesie is het makkelijker voor ouderen om te blijven wonen dan kernen waar een lagere 
sociale cohesie. Gezien het onderzoek van Steeg & Kuijer (2011, p. 22) viel dit ook te 
verwachten. Een kern binnen een gemeente met een sterke top-down benadering heeft meer 
moeite met het zelforganiseren van de voorzieningen dan een kern binnen een gemeente met 
een sterke bottom-up benadering. Een medewerker van de gemeente Alphen-Chaam merkt 
dit ook op: in de kernen Galder en Strijbeek, beide van het type overig platteland, blijven 
mensen langer thuiswonen doordat er daar een sterke sociale cohesie is. Dit in tegenstelling 
tot de kern Ulvenhout wat van het elitaire type platteland is. Daar verhuizen de senioren 
sneller naar het naastgelegen Breda. De situatie in de gemeente Alphen-Chaam sluit 
daarmee aan op de theorie.  
 
Hiervoor is geconstateerd dat de sociale cohesie belangrijk is voor de leefbaarheid en 
voorzieningen. Dit onderstreept de behoefte aan het onderscheiden van verschillende 
karakters van kernen. De ene kern heeft mogelijk een veel sterkere sociale cohesie dan een 
andere en daarmee een andere vraag. De sociale typologie van typen platteland kan een 
bijdrage leveren om deze kernen te onderscheiden. Het blijft echter een theoretische 
benadering die iets zegt over de bewoners maar in de praktijk een heel ander beeld kan 
geven. Daarom is het belangrijk voor het draagvlak onder de bevolking om te luisteren naar 
hun mening. Dit hoort ook bij de krimpgerichte benadering. In de gemeente Alphen-Chaam is 
hier een begin mee gemaakt met de methode ‘waarderend vernieuwen:’ 
 
‘Dat betekent dat je met een open vizier met de burger in gesprek gaat zonder 
vooringenomenheid maar wel met een bepaald thema.’ 
  
5.4 Conclusie empirisch onderzoek  
 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten van het empirisch onderzoek behandeld. De 
uitkomsten van de literatuur uit hoofdstuk 3 en 4 zijn geprojecteerd op de regio West-Brabant. 
In de vorige paragrafen heeft een analyse plaatsgevonden van de resultaten.  
 
In de regio West-Brabant gaan er demografische veranderingen plaatsvinden. De bevolking 
zal in absolute aantallen gaan afnemen en daarmee dus krimpen. Daarbij gaat ook de 
samenstelling veranderen: vergrijzing en ontgroening. De gemeenten zijn bekend met deze 
ontwikkelingen. In hoeverre ze deze ontwikkelingen implementeren in het gemeentelijk beleid 
is verschillend. De reden hiervan is dat de bewustwording niet in elke gemeente even hoog is. 
Dit is terug te zien in het krimpbeleid wat er in een gemeente gevoerd wordt. Waar men in 
sommige gemeenten voornamelijk bezig is met bestrijden en bagatelliseren van krimp, is men 
in andere gemeenten al een stapje verder. De manier waarop men bezig is met krimp, heeft 
ook gevolgen op hoe men omgaat met maatschappelijke voorzieningen.  

De typering van de vijf verschillende types platteland komt overeen met de opbouw 
van de onderzochte gemeenten. De beschrijving van de respondenten komt in grote lijnen 
overeen met de indeling. Vooral de dorpen van het gesloten, woon en elitaire karakter staan 
zo bekend. In het gemeentelijk beleid wordt weinig rekening gehouden met het karakter van 
de kernen: er wordt traditioneel gekeken naar de individuele kernen en het individuele 
voorzieningenniveau. In alle gemeenten is het bestuur (de Raad en het College) van mening 
dat in de kernen een minimum aan voorzieningen gehandhaafd moet worden. Dit minimum 
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wordt niet gedefinieerd in het beleid maar bestaat volgens de respondenten uit een 
basisschool met kinderopvang en een peuterspeelzaal en een sociaal-cultureel centrum. 
Deze mening komt voort uit de doelstelling om de kernen leefbaar te houden. Zowel de 
gemeenten als de bewoners vinden dat dit sterk samenhangt met een adequaat 
voorzieningenniveau. Wel wordt door de gemeenten erkend dat in de huidige economische 
crisis de mogelijkheden tot een dergelijk voorzieningenniveau niet altijd mogelijk zijn. De crisis 
versterkt volgens hen het effect van krimp.  
 Het accommodatiebeleid van gemeenten kan sectoraal of integraal worden 
opgesteld. In de gemeente Zundert en Woensdrecht is integraal accommodatiebeleid 
opgesteld, in de overige gemeenten ligt dit per sector verdeeld. De mate waarin in het 
accommodatiebeleid rekening wordt gehouden met krimp is verschillend, voornamelijk in het 
integrale accommodatiebeleid wordt dit gedaan. Daarnaast wordt er in het beleid met 
betrekking tot de sector onderwijs en peuterspeelzaalwerk rekening met demografische 
ontwikkelingen gehouden. De vergrijzing komt terug in de zorgvoorzieningen maar de 
verantwoordelijkheid daarvoor ligt volgens de respondenten meer bij de gemeenten.   
 
Naar de toekomst toe zijn er diverse mogelijkheden die een gemeente kan nemen om om te 
gaan met haar maatschappelijke voorzieningen. Een gemeente zou niet meer moeten gaan 
voor monofunctionele gebouwen, er moet dus uitgegaan worden van het clusteren en 
bundelen van activiteiten op een vraaggerichte manier. Hierbij staan dus de activiteiten 
centraal en niet de fysieke gebouwen. Daarbij moet een gebouw kunnen verschieten in de 
tijd, dus als een activiteit niet meer gehandhaafd kan worden moet het gebouw voor een 
andere activiteit kunnen worden gebruikt. Naast de maatschappelijke activiteiten moeten er 
ook commerciële activiteiten mogelijk zijn. Om goed te kunnen omgaan met krimp kun is het 
mogelijk prognoses te laten opstellen zodat je tijdig kunt inspelen op de toekomstige 
ruimtebehoefte. Op deze manier worden de onzekerheden zo klein mogelijk. Een 
onderscheid naar dorpse voorzieningen en dorpsoverstijgende voorzieningen is een goed 
uitgangspunt.  
  Communicatie is belangrijk met alle betrokken actoren. Zowel de uitbaters en 
exploitanten die de activiteiten organiseren als de bewoners van een kern. Er zal duidelijk 
gemaakt moeten worden dat de bomen niet tot de hemel reiken. Daarvoor zal een stapje 
terug gedaan moet worden ten opzichte van de huidige situatie. De roep van de overheid op 
zelfredzaamheid is groot, daarom zal de rol van vrijwilligers in de toekomst belangrijker 
worden. Een gemeente moet hier op inspelen. De groter wordende groep ouderen heeft een 
andere vraag dan bijvoorbeeld mensen met kinderen. Hier op een goede manier op in 
springen is van belang. Mogelijkheden liggen hier op het gebied van moderne media.  

Er moet duidelijk worden aangegeven wanneer voorzieningen niet meer gehandhaafd 
kunnen worden. Wanneer het niet meer mogelijk is om een voorziening te behouden, of deze 
niet tot de kerntaak van een gemeente behoort, moet deze worden afgestoten of 
overgedragen naar andere maatschappelijke partijen. Naast het slimmer accommoderen van 
accommodaties in de eigen gemeente zal een gemeente ook moeten gaan samenwerken 
met andere gemeenten. Hierbij kan de inkoop en organisatie van allerlei voorzieningen 
gezamenlijk worden gedaan. Alternatieve verdienmodellen kunnen hierbij een oplossing zijn. 
Vanuit economisch standpunt zou  het zelfs tot een gemeentelijke herindeling kunnen komen.  

Om bewoners een stem te kunnen geven en zodoende voldoende draagvlak onder 
de bevolking te creëren, wat ook het politiek handelen legitimeert, kunnen 
dorpsontwikkelingsplannen worden opgesteld. De manier van ‘waarderend vernieuwen’ is 
een andere manier om de communicatie met de bewoners te organiseren of door middel van 
dorpsontwikkelingsplannen.  
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6. Conclusie  
 
6.1 Terugblik  
 
Vanuit de agenda leefbaar platteland wordt er in de provincie Noord-Brabant gestreefd naar 
een leefbaar en vitaal platteland. Door projecten worden er subsidies verstrekt om de 
bewoners van de landelijke gebieden een prettige leefomgeving te garanderen. Eén van de 
middelen om bewoners hierin een stem te geven is een dorpsontwikkelingsplan. Uit deze 
dorpsontwikkelingsplannen komt onder andere de wens van bewoners naar voren om de 
voorzieningen in hun dorp te behouden. Het probleem zit hem echter in de mogelijkheden 
hierin, die lijken namelijk beperkt te worden. De afgelopen jaren zijn er een aantal trends 
ontstaan die hierbij een rol spelen. De eerste van deze ontwikkelingen zijn demografische 
ontwikkelingen: krimp, vergrijzing en ontgroening. Daarbij is er al jaren sprake van een 
verandering in het consumentengedrag: mensen zijn mobieler en hebben andere wensen. Al 
met al is de vraag aan het veranderen. Hierdoor is het voorzieningenniveau in de kleinere 
kernen als jaren aan het verschralen.  

Specifiek voor maatschappelijke voorzieningen die vanuit gemeenten worden 
georganiseerd is de vraag gerezen op welke manier deze op peil gehouden kunnen worden 
met bovenstaande ontwikkelingen in het achterhoofd. Het is hiermee een verhaal van vraag 
en aanbod. De rol van de gemeente ligt voornamelijk in het organiseren van het aanbod (de 
maatschappelijke voorzieningen) waarop moet worden ingespeeld vanwege de veranderende 
vraag. In het conceptueel model (hoofdstuk 4) is deze pijl weergegeven als de invloed van 
krimpbeleid op maatschappelijke voorzieningen. In het empirische onderzoek is dan ook 
vanuit de huidige en toekomstige situatie gekeken naar de invloed die een gemeente kan 
hebben op het aanbod maatschappelijke voorzieningen.  
 
Voorheen was het onderzoek vooral gericht op het voorzieningenniveau als geheel. In dit 
onderzoek zijn deze voorzieningen uit elkaar gehaald. Dit omdat een gemeente een directe 
invloed uitoefent op de maatschappelijk voorzieningen en niet (of minder) op de commerciële 
voorzieningen. De regio West-Brabant is als anticipeerregio een relevante context. De 
gemeenten gaan hier op korte termijn te maken krijgen met krimp.   

De doelstelling voor het onderzoek is de relatie tussen maatschappelijke 
voorzieningen en demografische krimp in het landelijk gebied te onderzoeken. Gebleken is 
dat demografische krimp in elk regio op een andere manier voorkomt. Daarom wordt er 
gekeken of de indeling van het SCP (2008, 35 – 43) waardevol is om hierin een keuze te 
maken.  
 
De onderzoeksvraag is als volgt:  
Op welke manier heeft demografische krimp invloed op de maatschappelijke voorzieningen in 
verschillende typen plattelandsgemeenten in Noord-Brabant en hoe kan er met deze 
demografische krimp worden omgegaan in het gemeentelijk (accommodatie)beleid?  
 
Theoretische deelvragen  

1. Wat is demografische krimp en wat zijn de gevolgen voor het landelijk gebied?  
2. In hoeverre beïnvloeden demografische ontwikkelingen het draagvlak van de 
maatschappelijke voorzieningen in het landelijk gebied? 
3. Welke beleidsstrategieën kan een gemeente volgen om om te gaan met krimp en 
wat zijn hiervan de gevolgen voor maatschappelijke voorzieningen?  

 
Empirische deelvragen  

 4.Welke verschillende type platteland zijn er in de gemeenten te vinden en in 
hoeverre zijn de gemeente zich bewust van deze verdeling en houden zij hier 
rekening mee?  
5. Op welke manier wordt er in gebieden waar demografische krimp een gegeven is 
of op korte termijn gaat plaatsvinden, omgegaan met demografische krimp en 
maatschappelijke voorzieningen? 
6. Welke keuzes dient een krimpende gemeente te maken om in de toekomst de 
maatschappelijke voorzieningen te organiseren?  
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6.2 Deelvragen  
 
In deze paragraaf worden de deelvragen beantwoord. Een aantal deelvragen is hierbij aan 
elkaar gekoppeld.  
 
6.2.1 Demografische krimp in het landelijk gebied (deelvraag 1

 
en 3) 

Op het lagere schaalniveau is er in diverse regio’s in Nederland sprake van demografische 
krimp. Krimp gaat om de absolute afname van de totale bevolking en over de veranderende 
samenstelling van de bevolking: ontgroening en vergrijzing. De gevolgen van krimp kunnen 
onder andere ruimtelijk en financieel zijn. In dit onderzoek heeft de focus gelegen op de 
bestuurlijke keuzes voor een gemeente bij een verschralend voorzieningenniveau ten gevolge 
van veranderingen in de vraagkant. De ruimtelijke gevolgen voor het landelijk gebied van 
krimp zijn daar in verhouding groter dan in de stad. Dit is een logisch gevolg van de 
samenstelling van de bevolking: de grijze druk in landelijke gebieden is groter dan in 
stedelijke gebieden. Daarbij is het landelijk gebied dunner bevolkt dan meer stedelijke 
gebieden waardoor de ruimtelijke gevolgen harder aankomen. Dit blijkt ook in de regio West-
Brabant te zijn. De prognoses laten zien dat in de zes cases de bevolking vanaf 2012 gaat 
krimpen in de landelijke gemeenten. Dit in tegenstelling tot de meer stedelijke gemeenten die 
nog altijd groeien.  

In Nederland is de afgelopen jaren de tendens geweest om te denken in groei: het 
groeiparadigma. Vanuit de literatuur (o.a. Muller & Siedentop 2004 & Hospers, 2010) wordt 
gestuurd op een krimpparadigma oftewel krimpgerichte planning: men moet het beleid 
aanpassen op de krimp. Hierbij wordt niet langer gedacht in termen van groei maar in termen 
van krimp.  

Om tot een krimpgerichte planning te komen is een bewustwordingsproces nodig. In 
een aantal gebieden is de groeigerichte planning plaats aan het maken voor een meer 
krimpgerichte planning. Er is uit het empirisch onderzoek gebleken dat niet in elke gemeente 
het bewustwordingsproces even ver is. Op basis van eerder onderzoek viel dit ook te 
verwachten (Francke, 2010, p.101-102): elke gemeente blijkt een eigen proces van 
bewustwording te doorlopen. De mate van bewustwording wordt afgemeten aan de 
hoeveelheid waarin krimp is geïmplementeerd in het gemeentelijk beleid. Dit leidt 
logischerwijs ook tot agendering van het onderwerp op de politieke en bestuurlijke agenda. Er 
is gebleken dat de gemeenten zich in kleine mate bewust zijn van krimp en de gevolgen van 
krimp. Zij hebben het niet direct over krimp maar eerder over de zaken waarin krimp ontsloten 
ligt: vergrijzing en ontgroening. De gemeenten die op dit moment aan de vooravond van 
krimp staan blijken hier meer mee bezig te zijn dan gemeenten waar krimp nog verder in het 
verschiet ligt. Er zijn hier uitzonderingen op bijvoorbeeld vanwege een actief bestuur. Het 
algemene beeld van de zes gemeenten is dat het niveau van bewustwording nog laag is.   

 
Om meer vanuit krimp te denken in plaats van groei kan een gemeente haar krimpbeleid op 
vier verschillende manieren vormgeven: bagatelliseren, bestrijden, benutten en begeleiden. 
Binnen deze strategieën wordt er op verschillende manieren omgegaan met krimp en diverse 
thema’s zoals maatschappelijke voorzieningen. Uit een expert interview is gebleken op welke 
manier voorzieningen worden georganiseerd bij de verschillende beleidsstrategieën.  

 Bij het bagatelliseren probeert men alle voorzieningen in stand te houden en negeert 
men de prognoses en ontwikkelingen m.b.t. krimp.  

 Bij bestrijden pleiten bestuurders voor een nog hoger voorzieningenniveau om 
zodoende nieuwe inwoners te kunnen trekken.  

 Bij begeleiden gaat men de voorzieningen op een regionale schaal organiseren.  

 Als laatste bij benutten zet men in op een basispakket voor de toekomst en richt men 
zich sterk op nieuwe concepten.  

De strategieën zijn grofweg in twee soorten te verdelen: bagatelliseren en bestrijden vanuit 
een groeigerichte benadering, begeleiden en benutten vanuit een krimpgerichte benadering.  
 
Een punt dat gemaakt dient te worden is bij het feit dat een gemeente die verder in het 
bewustwording proces is, niet automatisch haar handelen daar ook op aanpast. Een hogere 
bewustwording leidt niet direct tot een meer krimpgericht beleid. Om gemeenten sneller 
vanuit een krimpgerichte planning te laten handelen is vooral tijd nodig. 
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6.2.2. Verschillende types platteland in regio West-Brabant (deelvraag 4) 
Het empirisch onderzoek is gedaan in een zestal gemeenten van de regio West-Brabant. Er 
is voor de gemeenten binnen deze regio gekozen vanwege de mate waarin zij gaan krimpen 
en de ligging. Ze blijken op dit moment al met krimp te maken te hebben of op een korte 
termijn (10 – 15 jaar). Het betreft allemaal gemeenten met een landelijk karakter van een 
klein (< 10.000 inwoners) tot gemiddeld (+- 25.000 inwoners) karakter. De gemeenten 
bestaan allemaal uit diverse kernen en zijn daarmee dus meerkernig.  

Op basis van de indeling van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er vijf verschillende 
types platteland te onderscheiden:  

1. Het gesloten platteland: het typische platteland, wat verder weg ligt en slecht 
ontsloten is. Heeft een compleet maar klein voorzieningenniveau.  

2. Het dorpse platteland: een dorp met een centrumfunctie. Deze kernen hebben een 
groot voorzieningenniveau en zijn van oudsher vaak de hoofdkernen van een 
gemeente. 

3. Het woonplatteland: een gebied met alleen een woonfunctie en beperkte tot geen 
voorzieningen. Ligt vaak dicht bij een grotere kern of stad.  

4. Het elitaire platteland: dicht bij de steden met ouderen die zich vanuit de stad hebben 
gevestigd.  

5. Het stedelijke platteland: gebieden dicht bij de stad of tegen een dorps type aan. 
Voorzieningen zijn door de nabijheid bij andere kernen beperkt.  

Deze indeling is een indeling op basis van sociale kernmerken en het fysieke kenmerk 
omgevingsadressendichtheid. Omdat er veel verschillende soorten platteland en kernen 
bestaan is het verstandig om onderscheid te maken hiertussen. Dit onderscheid kan worden 
gemaakt op basis van fysieke kenmerken van de kernen en sociale kenmerken van de 
bevolking (Champion & Shepherd, 2006, p, 9). De indeling van het SCP bleek beide aspecten 
mee te nemen. De verwachting was dat dit een onderscheidende factoren zou kunnen zijn in 
de manier waarop gemeenten hun voorzieningen organiseren in het accommodatiebeleid. 
Deze veronderstelling blijkt niet te kloppen.  

Het beeld wat door respondenten wordt geschetst qua typering van de kernen, komt 
overeen met het de indeling die de kernen hebben volgens de typologie. Vooral het 
onderscheid tussen het dorpse- en gesloten platteland en de positie van het elitaire en 
woonplatteland valt te herkennen. Het is de vraag of het gevonden onderscheid komt door de 
context of de compositie van de kernen. In het geval van context is dit door de leefomgeving. 
Echter het kan ook de compositie zijn: de sociale kenmerken van de bevolking. De 
verwachting is dat het voor de gemeenten in West-Brabant vooral de compositie is. De 
bewoners zijn hier ten eerste van mening dat de voorzieningen erg belangrijk zijn voor de 
dorpen. Ze hebben ten tweede een sterk vrijwilligersleven en een groot verenigingsleven. Met 
betrekking tot voorzieningen is het vooral het consumentengedrag wat het gebruik hiervan 
beïnvloed. Er wordt door gemeenten op dit moment nog geen rekening gehouden met een 
onderscheid in de verschillende typen platteland. Deze conclusie verbaast niet: ten eerste is 
het de vraag of gemeenten bekend zijn met de verschillende typeringen. Ten tweede is men 
gericht op de kernen als individu, zeker in de gemeenten die door middel van een 
gemeentelijke herindeling samen zijn gevoegd. Een eerste stap is er wel gezet door een 
aantal gemeenten door dorpsontwikkelingsplannen op te stellen zodat de bewoners het eigen 
karakter en behoefte van de kern kunnen typeren.  
 
6.2.3. Krimp en voorzieningen huidige situatie (deelvraag 2 en 5)  
Zowel uit het literatuuronderzoek (paragraaf 3.3) als het empirisch onderzoek (paragraaf 5.2)  
is duidelijk geworden dat de invloed van krimp op maatschappelijke voorzieningen een 
verhaal van vraag en aanbod is. Doordat er veranderingen plaatsvinden ten aanzien van de 
vraag wordt de aanbodkant gedwongen zich hierop aan te passen, al dan niet vrijwillig. Dit 
gebeurt zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Enerzijds vindt er een kwantitatieve 
vermindering plaats van het aantal voorzieningen. Anderzijds vindt er een kwalitatieve 
vermindering plaats van het aanbod omdat het niet langer mogelijk is een hoogwaardig en 
fijnmazig voorzieningennetwerk in stand te houden. Dit uit zich bijvoorbeeld in (te) kleine 
klassen, krappe openingstijden en leegstand.  
 Het draagvlak van maatschappelijke voorzieningen wordt bepaald door de reikwijdte 
en de drempelwaarde. Wanneer deze optimaal zijn, is het het meest waarschijnlijk dat er door 
bewoners gebruik wordt gemaakt van voorzieningen. Het draagvlak wordt in zekere mate 
beïnvloed door krimp. Het aantal inwoners binnen een gebied neemt af waardoor de 
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voorziening een groter gebied nodig heeft om dezelfde drempelwaarde te kunnen halen. De 
reikwijdte van bewoners verandert niet altijd mee waardoor de drempelwaarde voor een 
voorziening soms naar beneden moet worden bijgesteld. Daarnaast is de samenleving aan 
het veranderen door onder andere individualisering en mobiliteit. Dit zorgt voor veranderingen 
in het consumentengedrag. Krimp bepaalt daarmee niet als enige het draagvlak voor 
maatschappelijke voorzieningen. De gevolgen in het landelijk gebied zijn vanwege de 
afstanden groter dan in meer stedelijke gebieden. Deze bevindingen blijken in de praktijk ook 
te kloppen. De respondenten van de gemeenten merken op dat er in de huidige situatie 
aanpassingen nodig zijn omdat de maatschappelijke voorzieningen lastiger in stand te 
houden zijn. Dit betreft vooral voorzieningen in het onderwijs, cultuur en sport. 
Zorgvoorzieningen blijken makkelijker te halen vanwege de vergrijzing. 
 
Maatschappelijke voorzieningen vallen onder te verdelen in vier categorieën. Op basis van 
het empirisch onderzoek is gebleken dat er als volgt wordt omgegaan met krimp en deze 
voorzieningen in de huidige situatie:  

 Onderwijs: met behulp van prognoses wordt berekend hoeveel kinderen er zijn in de 
toekomst. Op basis daarvan worden accommodaties georganiseerd. In gemeenten 
waar het beleid bestrijden of bagatelliseren is betekent dit keuzes maken voor het 
huidige leerlingen aantal. Bij gemeenten waar dit benutten of begeleiden is wordt de 
keuze gemaakt op basis van het toekomstige aantal.  

 Gezondheidszorg: tot op heden zijn er weinig problemen met eerstelijns 
gezondheidszorg, deze aanbieders zijn er voldoende. Hierop is nog geen beleid 
gemaakt. De taak van de intra- en extramurale voorzieningen wordt door gemeenten 
bij de zorgaanbieders zelf gelegd.  

 Cultuur: de culturele voorzieningen bestaan voor het grootste gedeelte uit 
multifunctionele accommodaties. Vanuit het oogpunt om voorzieningen te clusteren 
is dit voor veel gemeenten het antwoord. In praktisch alle kernen worden dan ook 
MFA’s ontwikkeld. Dit past binnen de strategie benutten en begeleiden.  

 Sport: bij sport is hetzelfde onderscheid te zien qua opvattingen als het onderwijs. In 
behoudende gemeenten wil men de sportlocaties behouden en is men in staat deze 
op korte termijn te openen. De gemeenten die benutten of begeleiden willen 
verenigingen en locaties samenvoegen. Dit laatste wordt wisselend door de 
verenigingen zelf ontvangen.  

 
Uit de literatuur (o.a. Nimwegen & Heering, 2009, p. 9) is gebleken dat er voor de relatie 
tussen krimp en maatschappelijke voorzieningen geen duidelijke richting aan te geven is. De 
veronderstelling is dat het verdwijnen van voorzieningen krimp doet versterken. Andersom 
kan er verondersteld worden dat door het wegvallen van het draagvlak (bewoners) de 
voorzieningen verdwijnen. Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat er in de praktijk wel 
een richting aan wordt gegeven door de verschillende gemeenten. De diverse gemeenten zijn 
van mening dat de leefbaarheid samenhangt met voorzieningen. Hier is de regio West-
Brabant het mee eens: zij stimuleren vanuit diverse projecten ook het onderhouden van het 
voorzieningenniveau. Het gemeentelijk beleid is er op gericht om voorzieningen in de kernen 
te willen behouden. Dit hoort bij de beleidsstrategie bagatelliseren. De meerderheid van de 
gemeenten handelen nog vanuit deze visie. De gemeenten geven aan dit onder andere te 
doen omdat de bewoners het belangrijk vinden de voorzieningen te behouden. Op basis van 
eerder onderzoek en eerdere conclusies in dit onderzoek viel ook te verwachten dat de 
gemeenten nog niet allemaal bezig zijn met begeleiden en benutten. De overgang van 
groeigerichte planning naar krimpgerichte planning is immers nog aan de gang. Daarbij 
hebben zij altijd te maken met hun maatschappelijke draagvlak Langzamerhand beginnen 
gemeenten het besef te krijgen dat de keuzes gemaakt moeten worden vanuit een krimpend 
perspectief. Ze zijn echter nog bezig met het proces van bewustwording. Niet elke gemeente 
is hierin even ver. Daarbij zijn de gemeenten nog op zoek naar een manier om het 
maatschappelijk draagvlak te behouden maar toch bestuurlijke keuzes te maken ten aanzien 
van de voorzieningen.  
 
Voor de organisatie van maatschappelijke voorzieningen wordt accommodatiebeleid 
opgesteld. Dit beleid kan sectoraal of integraal worden opgepakt. In de huidige situatie wordt 
er in vier van de zes gemeenten sectoraal accommodatiebeleid gevoerd. Dit betekent dat het 
thema krimp hier lastiger wordt opgepakt omdat er geen gemeentebrede integratie 
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plaatsvindt. In twee gemeenten is er integraal accommodatiebeleid opgesteld waar alle 
sectoren vanuit het facet maatschappelijke voorzieningen worden bekeken. Het thema 
demografische ontwikkelingen en krimp is hier sterker in verweven. Integraal beleid is een 
aspect van krimpgerichte planning (Muller & Siedentop, 2004). Het feit dat er dus slechts in 
twee van de zes gemeenten integraal accommodatiebeleid is opgesteld, bevestigd wederom 
het beeld dat de overgang van groeigericht beleid naar krimpgericht beleid nog bezig is.  
 
6.2.4. Organisatie en keuzes in de toekomst (deelvraag 6)  
De keuzes van een gemeente zouden in de toekomst gemaakt moeten worden op basis van 
een krimpgerichte planning. Dit is in voorgaande conclusies al beargumenteerd. Het gaat 
hierbij niet meer om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren, groei of kwantiteit. De focus 
verschuift naar stabilisering, kwaliteit, duurzaamheid en hergebruik. De rol van planning is 
hierbij een management functie (Muller & Siedentop, 2004). Het beleid moet integraal en 
strategisch zijn. Met betrekking tot de maatschappelijke voorzieningen betekent dit een 
integraal accommodatiebeleid waarbij verschillende sectoren worden samengebracht.  
 
Een gemeente heeft naar de toekomst toe de mogelijkheid om een onderscheid aan te 
brengen in het niveau waarop de voorzieningen worden georganiseerd. Hierbij is het 
onderscheid: dorpse voorzieningen, dorpsoverstijgende voorzieningen op gemeentelijk 
niveau en gemeente overstijgende voorzieningen op regionaal niveau. In deze keuze moet de 
bereikbaarheid en bereisbaarheid worden meegenomen. Zodat deze voorzieningen ook 
toegankelijk blijven voor kwetsbare groepen mensen. Uit het empirisch onderzoek is gebleken 
dat een aantal gemeenten op dit moment al keuzes maken ten aanzien van het schaalniveau 
van de voorzieningen. Hierbij is de keuze om een aantal basisvoorzieningen (Joseph & 
Poyner, 1982, p. 263) op kernniveau te behouden. Deze bagatelliserende manier van werken 
hangen veel gemeenten aan. Hoewel dit misschien niet volledig strijkt met een krimpgerichte 
benadering, moet er ook rekening gehouden worden met de wensen van bewoners. Door 
simpelweg alle voorzieningen te sluiten omdat hier geen draagvlak voor is, vindt er een 
kaalslag plaats. Het College en de Raad kan dit vanwege haar maatschappelijk draagvlak 
nooit verantwoorden naar de bewoners.  

Vanuit de krimp gerichte planning wordt er op lager niveau gemixt met functies. De 
multifunctionele accommodaties kunnen dienen als uitgangspunt. Veel gemeenten hebben 
hiervoor in de huidige situatie al een keuze gemaakt door MFA’s te ontwikkelen. Er moet in 
het integrale accommodatiebeleid echter worden nagedacht over de levensloopbestendigheid 
van accommodaties. Er kunnen bepaalde voorwaarden worden gesteld waaraan een nieuwe 
accommodatie moet voldoen. Deze voorwaarden zijn in ieder geval: van kleur kunnen 
verschieten, integreren en bundelen van activiteiten, flexibiliteit qua tijd en plaats en 
beantwoorden op de vraag van de kern.  
 
Bij regionale samenwerking is ook een rol voor de gemeente weggelegd. Gemeenten 
beseffen dat zij naar de toekomst toe de samenwerking met omliggende gemeenten zullen 
moeten opzoeken. Concurreren met elkaar heeft hierbij geen zin. Deze opvatting past bij de 
krimpgerichte planning. Hieruit blijkt dat de overgang wel is ingezet. Gemeenten zien 
regionale samenwerking als mogelijkheid om bepaalde voorzieningen in stand te kunnen 
houden. De bereidheid onder de gemeenten is hiervoor ook aanwezig. Naar de toekomst 
toen zijn alternatieve verdienmodellen een mogelijkheid om de financiering van 
maatschappelijke voorzieningen rond te krijgen. 

Er dient een kanttekening bij deze samenwerking gezet te worden. De vraag blijft in 
hoeverre men nog bereid is deze samenwerking vrijwillig op te zoeken, bestuurders blijken in 
de praktijk lang op hun eigen kerktoren te blijven zitten (Hospers, 2010, 66). Helemaal als er 
kosten van voorzieningen in een andere gemeente te betaald moeten worden via een 
alternatieve kostenverdeling. Van oudsher is men sterk gericht op de eigen gemeente en 
kernen: dorpisme. Daarbij blijft het draagvlak aanwezig. De bestuurders behartigen de 
belangen van hun burgers. Het kan lastig zijn deze lokale belangen te vertalen naar een 
regionaal schaalniveau. Een rol ligt hier voor de provincie en de regio West-Brabant. Zij 
kunnen gemeenten ten eerste helpen bij deze vertaling. Op dit moment ligt hun rol nog bij het 
managen van informatie-uitwisseling. Mogelijk kan dit in de toekomst worden uitgebreid naar 
het samenbrengen en coördineren van de samenwerking rondom voorzieningen. Hierbij moet 
ook de informatie-uitwisseling rondom innovaties worden meegenomen. De 
informatiemakelaar van regio West-Brabant kan hier een rol bij spelen. Wat kunnen 
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gemeenten van elkaar leren? De provincie zou hierin middels subsidies gericht kunnen 
ondersteunen. Juist omdat zij vanuit haar visie het belangrijk vind de kernen in de gemeenten 
leefbaar te houden.  

 
6.3 Beantwoording onderzoeksvraag  
 
In voorgaande paragrafen zijn de deelvragen beantwoord. Dit heeft een beeld gegeven van 
de verschillende aspecten van het onderzoek. In deze paragraaf wordt de hoofdvraag 
beantwoord. 
 
Demografische krimp heeft op middellange tot lange termijn gevolgen voor maatschappelijke 
voorzieningen in de regio West-Brabant. Het draagvlak wordt beïnvloed omdat er relatief 
minder mensen zijn die gebruik maken van dezelfde voorzieningen. Kwantitatief en kwalitatief 
is het niet meer mogelijk hetzelfde voorzieningenniveau in stand te houden met als gevolg dat 
dit verschraalt. Het is daarom de taak aan gemeenten om hier vroegtijdig op in te spelen 
zodat de maatschappelijke voorzieningen worden aangepast aan de vraag van de toekomst. 
Deze vraag wordt gevormd in een krimpende context.  

Door op een actieve manier met krimp om te gaan kan het beleid worden aangepast 
voor de toekomst. Dit is de overgang van een groeiparadigma naar een krimpparadigma. De 
rol van planning wordt hierbij het managen van de krimp. Door middel van de vier 
beleidsstrategieën kan er een visie uitgezet worden, hoe er wordt omgegaan met 
maatschappelijke voorzieningen: bagatelliseren, bestrijden, benutten of begeleiden. De beste 
hiervan voor de toekomst, die ook binnen een krimpgerichte planning passen, zijn benutten 
en begeleiden. Het toepassen van krimpbeleid geeft de richting van de pijl in het conceptueel 
model weer. De pijl kan vanuit het huidig handelen wordt bekeken en vanuit het toekomstig 
handelen. Het krimpbeleid geeft de gemeente handvaten voor de toekomst om haar 
maatschappelijke voorzieningen te organiseren.  

De mate waarin krimp is geïmplenteerd in het gemeentelijk beleid is grotendeels 
afhankelijk van de bewustwording. Deze bewustwording is een proces dat een gemeente 
doorloopt (rouwproces). Het verband tussen de implentatie van krimp in het gemeentelijk 
beleid en de aanwezigheid van aspecten van krimpgerichte planning, ten opzichte van de 
mate van bewustwording blijkt beperkt. Kortom: een gemeente met een hogere mate van 
bewustwording hoeft hier niet direct naar te handelen. Dit is gebleken uit het feit dat 
gemeenten die pas na 2022 te maken gaan krijgen met krimp, hier soms actiever mee 
omgaan dan gemeenten waar die op dit moment al krimpen of dit tot 2015 gaan doen.  
 
Het feit dat de overgang van groeigerichte planning naar krimpgerichte planning nog bezig is, 
valt op te merken uit het handelen van de gemeenten in de huidige situatie. In vier van de zes 
gemeenten is er sectoraal accommodatiebeleid, terwijl integraal beleid meer past bij een 
krimpbeleid. Daarbij zijn de strategieën voornamelijk bagatelliseren en bestrijden, 
bijvoorbeeld door in elke kern koste wat kost voorzieningen in stand te houden. Bij een 
krimpgerichte benadering is het in stand houden van basisvoorzieningen wel mogelijk. Echter 
er wordt meer nagedacht over daadwerkelijke basisvoorzieningen die van belang zijn voor de 
bevolking oftewel vraaggericht gewerkt. Dit wordt in de gemeenten die bagatelliseren niet 
gedaan. Hierbij bieden nieuwe concepten als het gebruikt van ICT een mogelijkheid en wordt 
regionale samenwerking overwogen. Deze regionale samenwerking zien gemeenten wel als 
oplossing voor de toekomst. In het huidige handelen zijn er drie gemeenten die hier 
daadwerkelijk actie voor hebben ondernomen. Tot nog toe heeft dit nog niet tot concrete 
mogelijkheden geleid. 

Een gemeente kan prognoses laten opstellen om te bekijken of de accommodaties 
nog voldoen aan de vraag. Er zal daarbij rekening gehouden moeten worden met het karakter 
van de verschillende kernen. Er is gebleken dat de ene kern een andere behoefte heeft aan 
voorzieningen dan een andere kern en dat krimp contextafhankelijk is. In de verschillende 
gemeenten wordt er echter geen rekening gehouden met de sociale typologie (SCP, 2008, p. 
35 – 43). Juist door de kernen op hun karakter te beoordelen kunnen de maatschappelijke 
voorzieningen op een vraaggerichte manier worden georganiseerd. Dit past binnen een 
krimpgerichte benadering. Hierbij is de ondersteuning van de bewoners nodig om zodoende 
voldoende draagvlak voor het handelen te creëren.  
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Al met al kan geconcludeerd worden dat het eerdere groeiparadigma langzaam omgezet 
wordt naar een denken in termen van stagnatie en krimp. Hierin loopt de gemeente Zundert 
voorop gevolgd door de gemeente Woensdrecht. Dit zijn cases waar het beleid al in verdere 
mate is aangepast aan de toekomstige krimpende context. De overige gemeenten liggen daar 
een aantal stappen op achter. Het is nog te vroeg om te zeggen tot welk stadium dit het 
komen. Of de gemeenten in West-Brabant op den duur actief zullen omgaan met krimp en 
hierin hun maatschappelijke voorzieningen op aanpassen is de vraag. De intentie is er 
inmiddels wel om via regionale samenwerking te komen tot een regionale oplossing van het 
probleem. Er is echter meer tijd, geld en bewustwording nodig om krimpgericht beleid een 
plaats te geven in het accommodatiebeleid en vooral binnen de gemeentelijke organisaties. 
De regio West-Brabant lijkt hiermee nog in het beginstadium te zijn in het verkrijgen van een 
krimpparadigma.  
 
6.4 Vooruitblik: aanbevelingen  
 
Dit onderzoek heeft binnen de regio West-Brabant laten zien dat de gemeenten bezig zijn met 
een omslag van groeigerichte planning naar krimpgerichte planning. Het heeft daarmee 
vanuit het spectrum maatschappelijke voorzieningen laten zien hoe het huidig handelen van 
gemeenten is en geeft diverse opties aan voor het toekomstig handelen. Op basis van dit 
onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van 
vervolgonderzoek.  
 
Een aanbeveling zit hem in de context van het onderzoeksgebied en krimpbeleid. Uit 
prognoses is gebleken dat de regio West-Brabant aan de vooravond van krimp staat. In 
sommige gemeenten zal het nog een aantal jaar gaan duren voordat er bevolkingsdaling gaat 
plaatsvinden. Het lange termijn denken blijkt lastig te beïnvloeden omdat gemeenten er nog 
geen prioriteit aan geven. Het staat nog niet hoog op de politiek-bestuurlijke agenda. Uit het 
interview met de provincie Noord-Brabant bleek dat zij door middel van informatieverstrekking 
proberen de bewustwording te vergroting. In de praktijk lijkt dit echter lastig te landen. 
Mogelijk is er een manier om het bewustwordingsproces bij gemeenten alsnog te versnellen.  

Het betrekken van andere partners dan gemeenten is in dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten. Daarbij is er voornamelijk gevraagd naar de intentie van de gemeenten 
om samen te werken en of dit op heden al gebeurt. Vergelijkbare onderzoeken in een 
samenwerkingsproces zijn wel gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van de woningmarkt (o.a. 
Goossen, 2011; Mook, 2010). Dit is dit voor maatschappelijke voorzieningen nog niet gedaan. 
Vervolgonderzoek zou hierin kunnen verder gaan. Door hierbij ook maatschappelijke partners 
en commerciële partners te betrekken maar ook de burgers. Mogelijke dienen andere 
voorzieningen dan alleen maatschappelijke voorzieningen dan ook te worden meegenomen. 
Er kan gekeken worden welke rollen de verschillende actoren krijgen. Hierin kan ook worden 
meegenomen in hoeverre het draagvlak behouden kan blijven onder de bevolking bij het 
maken van bepaalde keuze en welke toelichting je de bewoners hierbij als beste kunt 
verschaffen zodat het maatschappelijk draagvlak behouden blijft.  
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7. Beleidsaanbevelingen en slotbeschouwing  
 
7.1 Beleidsaanbevelingen  
 
Eén van de doelen van dit onderzoek is geweest aanbevelingen te kunnen doen voor 
gemeenten ten aanzien van het beleid. De vraag lag er op welke manier zij hun 
maatschappelijke voorzieningen kunnen organiseren ten tijde van krimp. In dit gedeelte zullen 
succes- en faalfactoren worden besproken die meegenomen kunnen worden.  
 
Tabel 7.1: Beleidsaanbevelingen  

Succesfactoren 
Zaken die tot op heden al uitgevoerd zijn of die in de toekomst 
een uitkomst kunnen bieden om de maatschappelijke 
voorzieningen goed te organiseren.  

Faalfactoren  
Zaken die gebleken zijn niet te werken of tot 
op heden nog niet opgepakt zijn en daarmee 
blijven liggen.  

Uitgaan van activiteiten in plaats van gebouwen.  Voorzieningen in stand proberen te houden 
met een minimale bezettingsgraad.  

Activiteiten concentreren en bundelen in duurzame 
multifunctionele gebouwen die van kleur kunnen verschieten.   

Het onderwerp krimp negeren en de 
gevolgen ervan bagatelliseren.  

Rekening houden met de verschillende karakters die een kern 
kan hebben. Bijvoorbeeld de sociale typologie van platteland 
kan hierbij als onderscheid worden gebruikt. Nog beter is om 
het karakter van een kern in samenspraak met de bewoners te 
definiëren.  

Aanbodgericht werken waarbij wordt 
uitgegaan van dezelfde vraag en aanbod in 
elke kern terwijl is gebleken dat krimp 
contextgebonden is.  

Een onderscheid maken naar dorpse voorzieningen, 
dorpsoverstijgende voorzieningen en regionale voorzieningen. 
Zodat elke voorziening op hun eigen niveau het juiste 
draagvlak kunnen behalen.  

Uitbaters van multifunctionele gebouwen niet 
stimuleren om eigen activiteiten te werven 
t.b.v. hogere opbrengsten.  
 

Dorpsoverstijgende voorzieningen centraal tussen kernen 
clusteren.  

De Raad en het College alleen maar vanuit 
het draagvlak van de bevolking keuzes laten 
maken. Soms is het nodig om keuzes te 
maken.  

Proberen een optimum te vinden tussen openingstijden en 
flexibiliteit. Zodat de bereikbaarheid optimaal is voor bewoners.  

Over de politieke termijn van vier jaar heenkijken, dus keuzes 
op de lange termijn maken  

Korte termijn keuzes maken  

Een kerntakendiscussie organiseren. Hierin wordt duidelijk 
welke taken tot de belangrijkste taak van de gemeente 
behoren. De taken en daarmee de accommodaties die daar 
niet toe behoren, kunnen worden afgestoten, bijvoorbeeld aan 
maatschappelijke partners. Een kerntakendiscussie kan ook 
worden aangewend om na te denken over welke voorzieningen 
op welk niveau georganiseerd moeten worden.  

Monofunctionele gebouwen exploiteren  
 

Onflexibel omgaan met openingstijden.  
 

Prognoses bagatelliseren en daarmee niet 
gebruiken als onderbouwing voor het 
toekomstige  ruimtelijk beleid  

Bij het bundelen en clusteren uitgaan van een vraaggerichte 
manier. Voorbeeld: wonen er veel ouderen in een kern? 
Bundel de voorzieningen dan rondom het seniorencomplex of 
bij voorkeur er zelfs in.  

Sectoraal accommodatiebeleid organiseren 
waardoor divisies binnen een gemeente 
langs elkaar heen werken  

Integraal accommodatiebeleid ontwikkelen in plaats van 
sectoraal accommodatiebeleid en daarin diverse thema’s zoals 
krimp en vergrijzing verwerken. 

Basisvoorzieningen behouden in kernen die 
het draagvlak niet behalen of 
basisvoorzieningen behouden die niet 
voldoen aan de vraag van de bewoners.  

De samenwerking opzoeken per thema om zodoende zaken 
regionaal op te pakken en vervolgens ook integraal aan de 
slag te gaan.  

Andere partners betrekken bijvoorbeeld commerciële 
aanbieders en het maatschappelijk middenveld.  

Wethouders verantwoordelijk maken voor de regio in plaats 
van de gemeente.  

Alternatieve verdienmodellen ontwikkelen waarbij gemeenten 
met baten en lasten voor maatschappelijke voorzieningen over 
de regio verdelen.  
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7.2 Slotbeschouwing  
 
Het doel van deze slotbeschouwing is om voorgaande scriptie in een breder perspectief te 
kunnen plaatsen van de ruimtelijke ordening. Dit wordt gedaan vanuit een aantal thema’s. 
 
Economische crisis  
In dit onderzoek heeft het perspectief gelegen op demografische krimp en maatschappelijke 
voorzieningen. Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat demografische krimp een rol 
speelt in beleidsveranderingen rondom maatschappelijke voorzieningen. Eén van de 
belangrijkste factoren om beleidsveranderingen door te voeren rondom maatschappelijke 
voorzieningen is op dit moment echter de economische crisis. Vanuit de Rijksoverheid wordt 
gestuurd op een gemeentelijke bezuiniging van gemiddeld 10%. Het nadeel hiervan is dat 
deze keuzes vaak op een korte plantermijn worden genomen. Recent onderzoek van Bureau 
Bartels (2012, p. 55-59) toont aan dat door de bezuinigingen in het welzijnswerk, de WMO, 
individuele voorzieningen maar ook diverse maatschappelijke voorzieningen zoals 
ouderenwerk en peuterspeelzalen hard raken. De taken moeten door gemeenten op korte 
termijn worden vervuld, waardoor er aan alle kanten bij de uitgaven met de kaasschaaf 
overheen wordt gegaan. Dit staat haaks op de aanpassingen die nodig zijn rondom krimp. 
Krimp vergt aanpassingen op een lange termijn. Hier ligt ook de basis van de ruimtelijke 
ordening: het ondersteunen van keuzes op lange termijn.  

In Nederland is er sinds de jaren vijftig de doctrine van Goedhart als uitgangspunt 
genomen voor het regelen van voorzieningen. Het derde aspiratieniveau gaat over een gelijke 
voorzieningencapaciteit bij een gelijke inkomstenbron. Door de krimp zal in de toekomst een 
gedeelte van de financiële capaciteit gaan afnemen. Daarbij komt dat door de huidige 
economische crisis gemeenten gemiddeld 10% moeten bezuinigen. Het is de vraag of het 
derde aspiratieniveau als uitgangspunt nog wel realistisch is. Een volledige egalisatie van 
voorzieningen is lang niet altijd mogelijk, ook al zitten er gradaties in deze verdeling. De 
invloed van dit derde aspiratieniveau is heel groot, ook nog in het huidige ruimtelijk beleid 
(Spit & Zoete, 2006, p. 111). Mogelijk is dit het moment om dit de huidige economische tijden 
de doctrine ter discussie te stellen. 
 
Centraal versus decentraal  
Demissionair premier Rutte stimuleerde vanuit zijn kabinet de zelfredzaamheid van de 
bevolking. Het doel is om de burger langer zelfstandig thuis te laten wonen, hooguit met wat 
aanpassingen. ‘Hij wil mensen stimuleren meer zelf te doen’ (Peeters, 2012). De discussie 
rondom maatschappelijke voorzieningen en krimp trekt dit in een breder perspectief. 
Gemeenten grijpen het motto van Rutte aan om op lager niveau meer door burgers zelf te 
laten organiseren. Hierbij stimuleren ze ook om maatschappelijke voorzieningen meer op 
vrijwilligers te laten draaien. Daarbij komt ook de vermaatschappelijking van de zorg. Er wordt 
geprobeerd mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en de zorg op een decentrale 
manier aan te bieden. Een adequaat voorzieningenniveau is hierbij noodzakelijk heeft dit 
onderzoek laten zien. Kwetsbare groepen moeten ondersteund worden met de juiste 
maatschappelijk voorzieningen in hun leefomgeving. Echter door de kaalslag die men pleegt 
vanwege de bezuinigingen, brengt dit de kwaliteit van deze leefomgeving in gevaar.  
 
Met de slogan ‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’ wordt in de Nota Ruimte aangegeven 
dat er meer taken vanuit de centrale overheid door lagere overheden opgepakt moeten 
worden (VROM, 2004). Hierbij heeft een verschuiving plaatsgevonden van ordening naar 
ontwikkeling. Een samenwerking vindt plaats tussen verschillende actoren (overheid, burgers, 
bedrijven). De organisatie van maatschappelijke voorzieningen ligt daarom meer dan 
voorheen in de handen van de gemeenten. Wanneer blijkt dat een taak decentraal te lastig 
wordt, kan men dit alsnog centraal oppakken. Bijvoorbeeld met behulp van de provincie of 
een regionaal samenwerkingsverband (regio West-Brabant). Hierbij komt het spanningsveld 
‘centraal vs. decentraal’ (Spit & Zoete, 2006, p. 118) naar voren. Met de invoering van de 
nieuwe WRO is de taak van de Rijksoverheid duidelijk omgeschreven. De taak van de 
Rijksoverheid is hierbij proactief handelen en minder reactief ingrijpen. Het rijk stelt prioriteiten 
op de voor haar belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen. Het karakter van deze prioriteiten is 
regionaal en lokaal. Hierbij is de rol van het rijk faciliteren (Kuypers, 2011, p. 78). De 
verwachting is dan ook dat er een verschuiving plaats gaat vinden van verantwoordelijkheden 
naar decentrale overheden. De gemeenten krijgen hiermee nog meer de verantwoordelijkheid 
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over hun eigen handelen. Dit laatste staat in contrast met de wens om vanuit de strategie 
benutten krimp meer op een regionale schaal aan te pakken. Juist krimp en maatschappelijke 
voorzieningen vragen om een regionale aanpak omdat de lagere overheden niet alles op 
lokaal niveau kunnen bolwerken. De juiste synthese dient gevonden te worden tussen welke 
taken en voorzieningen decentraal georganiseerd kunnen worden en welke een meer 
centrale aansturing vergen.  
   
Aanpak krimp 
Een belangrijk punt dat in deze thesis naar voren is gekomen, is dat er in de regio West-
Brabant nog lang niet overal actief met krimp wordt omgegaan. Het is in de onderzochte 
gemeenten vaak nog een agendapunt voor in de toekomst. Het feit is echter dat de regio is 
aangewezen als anticipeerregio. Vanuit de Rijksoverheid wordt verwacht dat zij er actief mee 
aan de slag gaan, dit zal dan ook keer op keer benadrukt moeten worden. In andere 
anticipeerregio’s zoals de Achterhoek, Noord-Oost Drenthe en de kop van Noord Holland 
heeft men deze slag al gemaakt. Men is hier al een stuk verder met de bewustwording, 
visievorming, planvorming en programmering (Rijk et.al., 2012, p. 37). Dit blijkt uit de 
‘Voortgangsrapportage Bevolkingskrimp’. In de Achterhoek wordt men bijvoorbeeld, zelfs 
gecomplimenteerd om de gekozen krimpaanpak in deze rapportage in 2011 (Twentsche 
Courant, 2011).  

Dit onderzoek doet een aantal aanbevelingen met betrekking tot accommodatiebeleid 
en maatschappelijke voorzieningen in de krimpende context van de regio West-Brabant. 
Hoewel de aanpak van krimp voor elke regio uniek is, hoeft het wiel niet opnieuw te worden 
uitgevonden. Kennisuitwisseling is de manier om van elkaar te leren. Onder de respondenten 
is men bereid om met andere gemeenten samen te werken en informatie uit te wisselen. 
Daarbij is de regio West-Brabant op dit moment een grote stap aan het maken om alsnog 
krimp hoger op de agenda te krijgen, bijvoorbeeld door de ‘best practices’ van de 19 
gemeenten samen te brengen. Het onderwerp dient in een bredere context getrokken te 
worden waarbij andere krimpregio’s worden bekeken die al actiever met het onderwerp 
omgaan. Zodoende kan er van elkaar worden geleerd en komt men in de toekomst hopelijk 
tot een krimpgericht beleid. 
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Bijlage 1: Vragenlijst interviews  
 
Vragen gesteld aan ambtenaren bij diverse gemeenten  
 
Algemeen  
1. Hoe lang bent u werkzaam bij de gemeente en wat is uw functie? 
 
2. Sinds wanneer bent u betrokken bij het onderwerp krimp? 
 
3. Sinds wanneer bent u betrokken bij het onderwerp maatschappelijke voorzieningen?  
 
4. Kunt u een algemene beschrijving van de gemeente geven? 
 
5. Kunt u een beschrijving geven van de diverse kernen en hierbij vooral ingaan op de 
bevolkingsopbouw, sociale cohesie en de typering? 
 
6. Hoe ziet het voorzieningenniveau eruit in de diverse kernen?  
 
Demografische krimp  
Als eerste worden er een aantal zvragen gesteld om vast te stellen in hoeverre de gemeente 
zich bewust is van de huidige stand van zaken met betrekking tot krimp in de gemeente. 
Hierbij  wordt ook gevraagd naar de gevolgen die men verwacht van krimp. 
 
7. Kunt u aangeven wat de huidige status van demografische krimp is in uw gemeente als 
geheel en binnen de verschillende kernen?  
 
8. Welke gevolgen heeft demografische krimp tot nu toe gehad binnen uw gemeente en 
binnen de verschillende kernen? 
 
9. Wat verwacht voor gevolgen voor de komende 10-20 jaar? 
 
10. Kunt u aangeven in hoeverre krimp op dit moment op de politiek-bestuurlijke agenda staat 
binnen uw gemeente?  
  
Maatschappelijke voorzieningen  
Om een inventarisatie te kunnen maken van het gemeentelijk accommodatiebeleid worden 
een aantal algemene vragen gesteld over de voorzieningenvoorraad. Daarna wordt 
doorgegaan op de relatie met demografische krimp  
 
11. Wat zijn op dit moment de belangrijkste uitgangspunten van het accommodatiebeleid op 
hoofdlijnen (als dat er is)? Is dit een integrale visie of per sector? 
  
12. Welke maatschappelijke voorzieningen komen volgens u onder druk te staan door de 
demografische krimp per kern?   
 
13.  Welke maatregelen ziet u als noodzakelijk om de gevolgen van krimp op de 
maatschappelijke voorzieningen binnen uw gemeente te beperken en welke aspecten binnen 
het accommodatiebeleid dienen hierbij aangepast te worden?  
 
14. Zijn er verschillen tussen de hoofdkern in uw gemeente en de kleinere kernen en de 
gevolgen die krimp daar heeft op de maatschappelijke voorzieningen, hoe gaat u om met 
deze verschillen? 
 
Een van de maatregelen die genomen wordt bij de transformatie van het 
voorzieningenaanbod is het samenvoegen en concentreren van voorzieningen.  
 
15. Wat is uw visie op het concentreren en bundelen van maatschappelijke voorzieningen?   
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16. Bij een krimpparadigma / krimpbenadering hoort onder meer het toespitsen van de 
structuur van voorzieningen aan de wens van de bevolking. Op welke manier probeert u 
voldoende draagvlak onder de bevolking te creëren voor uw plannen?  
 
Regionale samenwerking  
Binnen de strategie begeleiden en benutten past de regionale samenwerking. Vanuit de 
provincie en binnen het provinciaal beleid wordt er sterk aangestuurd op het samenwerken op 
het niveau van de subregio en de grotere regio West-Brabant  
 
17. Is er op dit moment samenwerking met omliggende gemeenten met betrekking tot 
maatschappelijke voorzieningen?  
 
18. Als er samenwerking is: is deze samenwerking ook vastgelegd in een beleidsakkoord? 
Kunt u op hoofdlijnen aangeven welke afspraken daarbij gemaakt zijn?  
 
19. Als er op dit moment nog geen samenwerking is, is deze intentie er wel? Wat zijn juist 
redenen om niet te willen samenwerken met betrekking tot maatschappelijke voorzieningen?  
 
20. Wordt er bij samenwerking rekening gehouden met de gevolgen van demografische krimp 
voor de maatschappelijke voorzieningen en op welke manier gebeurt dit?  
 
Afsluitende vraag 
21. Zou u tot slot in een aantal zinnen kunnen aangeven wat in uw ogen de beste manier is 
voor een gemeente om om te gaan met haar maatschappelijke voorzieningen ten tijde van 
demografische krimp?  
 
22. Wat is er te merken van de economische crisis binnen uw gemeente en hoe verhoudt dit 
zich met de invloed van krimp?  
 
Vragen gesteld aan provincie  
 
Algemeen  
23. Hoe lang bent u werkzaam bij de provincie en wat is precies uw functie en sinds wanneer 
bent u betrokken bij het onderwerp krimp? 
 
Krimp in Brabant  
24. Wat is de huidige status van krimp binnen de provincie Noord-Brabant?  
25. West-Brabant heeft de status als anticipeerregio. Wat houdt dit precies in?  
26. Zijn er verschillen tussen de anticipeerregio en andere gebieden in Brabant? 
 
Beleid provincie 
27. Wat is de visie van de provincie op demografische krimp zien zij dit als een kans of een 
probleem?  
28. Hoe denkt u over de rol van de provincie bij regionale samenwerkingsverbanden?  
 
Beleid gemeenten  
29. Wat merkt u van de bewustwording bij diverse gemeenten waar demografische krimp een 
rol gaat spelen of speelt? In hoeverre zijn zij zichzelf al bewust van dit verschijnsel?  
30. Ziet u verschillen in het beleid wat gemeenten hierbij voeren?  
31. Zou u kunnen aangeven welke gemeenten al actief bezig zijn met krimp en welke nog 
niet?  
 
Invloed maatschappelijke voorzieningen  
32. Mijn onderzoek kijkt vanuit het perspectief van maatschappelijke voorzieningen naar de 
krimpproblematiek. Wat is uw perspectief over de invloed van krimp op het 
voorzieningenapparaat van diverse gemeenten? 
33. Is er voor de provincie hierbij nog een rol weggelegd?  
34. Welke instrumenten kan de provincie hierbij inzetten?  
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Afsluiting  
35. Heeft u als tot slot nog toevoegingen met betrekking tot dit onderwerp?  
  
Vragen gesteld aan regio West-Brabant 
 
Algemeen  
36. Hoe lang bent u werkzaam bij de regio West-Brabant en wat is precies uw functie? 
37. Sinds wanneer bent u betrokken bij het onderwerp leefbaarheid?  
38. Kunt u een algemeen beeld geven van de organisatie West-Brabant? Wat is precies de 
achtergrond, waarom is het in het leven geroepen?  
39. En kunt u ook een beeld schetsen van de regio West-Brabant qua regio?  
 
Vragen over leefbaarheid  
40. Wat verstaat u precies onder leefbaarheid? Wat maakt een kern leefbaar?  
41. Hebt u een idee welke rol voorzieningen hierbij spelen? 
42. Welke rol spelen subsidies bij  leefbaarheid? In welk daglicht kan dit worden geplaatst 
(dus is dit een groot bedrag, kunnen gemeenten hier een flink gedeelte van projecten mee 
financieeren, wat kan er precies mee gefinancieerd worden?  
 
Demografische ontwikkelingen  
43. Hoe hoog staan demografische ontwikkelingen op dit moment op de agenda binnen de 
regio West-Brabant? 
44. Welke rol speelt het op dit moment binnen de sturing rondom het beleid?  
 
Regionale samenwerking  
45. Hoe loopt een traject rondom samenwerking bij leefbaarheid?  
46. Kunt u misschien een voorbeeld geven van een traject waarbij rondom het thema 
leefbaarheid is samengewerkt? 
47. Op welke manier kunnen gemeenten met elkaar om de tafel worden gebracht zodat ze 
niet vanuit hun eigen kerktoren blijven denken?  
48. Als partijen niet met elkaar willen samenwerken, op welke manier kun je deze gemeenten 
alsnog zover krijgen?  
49. Als er samenwerking is: wordt er dan ook beleid hiervoor opgesteld of bijvoorbeeld een 
akkoord? 
50. Dient er bij deze samenwerking nog rekening gehouden te worden met de demografische 
ontwikkelingen?  
51. Zou u tot slot in een aantal zinnen kunnen aangeven wat in uw ogen de beste manier is 
voor een gemeente om om te gaan met haar maatschappelijke voorzieningen ten tijde van 
demografische krimp? Wat zou u gemeenten hierin willen meegeven?  
 
Vragen gesteld aan expert 
52. Zou u per type beleid kunnen aangeven hoe een gemeente vanuit die strategie omgaat 
met haar voorzieningen?  
53.De regionale samenwerking moet worden opgezocht om voorzieningen te kunnen 
organiseren. Op welke manier kunnen bestuurders uit de kerktoren worden getrokken? Hebt 
u een idee wat hiervoor nodig is?  
54. De sociale cohesie is dus belangrijker dan het voorzieningenniveau, mogelijk zijn de 
voorzieningen juist een uitkomst van een hoge sociale cohesie. Hoe kan hierop worden 
gestuurd en hoe kan hier voldoende draagvlak onder de bewoners voor worden gecreëerd?  
55. Bereikbaarheid is dus belangrijker dan de beschikbaarheid van voorzieningen. Op welke 
manier kunnen kwetsbare groepen, zoals ouderen (die bijvoorbeeld geen gebruik maken van 
internet) en mensen met een beperking, alsnog gebruik maken van de belangrijkste 
voorzieningen?   
56. Zou u tot slot in een aantal regels kunnen aangeven wat in uw ogen de beste manier is 
voor een gemeente om om te gaan met haar maatschappelijke voorzieningen ten tijde van 
krimp?  
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Bijlage II: Interviewschema  

Interview 
categorie 

Subthema   Vragen  Doel  

Algemene 
vragen  

Functie, betrokkenheid 
onderwerp   

- Hoe lang bent u werkzaam 
bij de gemeente en wat is 
uw functie? 
-Sinds wanneer bent u 
betrokken bij het onderwerp 
krimp?  
-Sinds wanneer bent u 
betrokken bij het onderwerp 
maatschappelijke 
voorzieningen? 
-Hoe lang bent u werkzaam 
bij de provincie en wat is 
precies uw functie? 
-Sinds wanneer bent u 
betrokken bij het onderwerp 
krimp? 

Aantonen in hoeverre 
geïnterviewde 
respondent relevant is  

In kaart 
brengen 
gemeente  

Typering gemeente  -Kunt u een algemene 
beschrijving van de 
gemeente geven? 
- Kunt u een beschrijving 
geven van de diverse kernen 
en hierbij vooral ingaan op 
de bevolkingsopbouw, 
sociale cohesie en het type 
kern? 

Type kernen 
achterhalen  

Demografisc
he krimp  

Huidige situatie krimp  -Kunt u aangeven wat de 
huidige status van 
demografische krimp is in 
uw gemeente als geheel en 
binnen de verschillende 
kernen? 
-Welke gevolgen heeft 
demografische krimp tot nu 
toe gehad binnen uw 
gemeente en binnen de 
verschillende kernen 
-Wat is de huidige status van 
krimp binnen de provincie 
Noord-Brabant?  
-West-Brabant heeft de 
status als anticipeerregio. 
Wat houdt dit precies in?  
-Zijn er verschillen tussen de 
anticipeerregio en andere 
gebieden in Brabant? 
-Wat merkt u van de 
bewustwording bij diverse 
gemeenten waar 
demografische krimp een rol 
gaat spelen of speelt? In 
hoeverre zijn zij zichzelf al 
bewust van dit verschijnsel?  
-Ziet u verschillen in het 
beleid wat gemeenten hierbij 
voeren?  
-Zou u kunnen aangeven 

Huidige beleid bekijken 
om bewustwording vast 
te stellen    
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welke gemeenten al actief 
bezig zijn met krimp en 
welke nog niet?  

Toekomstige situatie krimp  -Wat verwacht voor 
gevolgen voor de komende 
10-20 jaar? 
-Kunt u aangeven in 
hoeverre krimp op dit 
moment op de politiek-
bestuurlijke agenda staat 
binnen uw gemeente?  

Bewustwording meten 
om krimpstrategie te 
kunnen bepalen  

Maat-
schappelijke 
voorziening-
en  

Huidige situatie voorzieningen  -Hoe ziet het 
voorzieningenniveau eruit in 
de diverse kernen 
-Zijn er verschillen tussen de 
hoofdkern in uw gemeente 
en de kleinere kernen en de 
gevolgen die krimp daar 
heeft op de 
maatschappelijke 
voorzieningen, hoe gaat u 
om met deze verschillen? 
 

Voorzieningenniveau in 
kaart brengen om 
typering te achterhalen  

Maatschapp
elijke 
voorzieninge
n en krimp  

Toekomstige situatie 
voorzieningen  

-Welke maatschappelijke 
voorzieningen komen 
volgens u onder druk te 
staan door de 
demografische krimp per 
kern?   
-Mijn onderzoek kijkt vanuit 
het perspectief van 
maatschappelijke 
voorzieningen naar de 
krimpproblematiek. Wat is 
uw perspectief over de 
invloed van krimp op het 
voorzieningenapparaat van 
diverse gemeenten? 
-Is er voor de provincie 
hierbij nog een rol 
weggelegd?  
-Welke instrumenten kan de 
provincie hierbij inzetten? 
-Zou u per type beleid 
kunnen aangeven hoe een 
gemeente vanuit die 
strategie omgaat met haar 
voorzieningen?  
 

Invloed van krimp op 
voorzieningen  
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Accommodatiebeleid -Wat zijn op dit moment de 
belangrijkste uitgangspunten 
van het accommodatiebeleid 
op hoofdlijnen (als dat er is)?  
-Is dit een integrale visie  of 
per sector opgesteld? 
- Wat is er te merken van de 
economische crisis? 
 

Huidig 
Accommodatiebeleid 
bepalen  

 Accommodatiebeleid toekomdst  -Welke maatregelen ziet u 
als noodzakelijk om de 
gevolgen van krimp op de 
maatschappelijke 
voorzieningen binnen uw 
gemeente te beperken en 
welke aspecten binnen het 
accommodatiebeleid dienen 
hierbij aangepast te worden? 

Achterhalen welke 
aanpassingen voor 
accommodatiebeleid 
nodig zijn  

Oplossingen 
krimp en 
maatschapp
elijke 
voorzieninge
n  

Draagvlak onder bevolking  -Bij een krimpparadigma / 
krimpbenadering hoort onder 
meer het toespitsen van de 
structuur van voorzieningen 
aan de wens van de 
bevolking. Op welke manier 
probeert u voldoende 
draagvlak onder de 
bevolking te creëren voor uw 
plannen? 
-De sociale cohesie is dus 
belangrijker dan het 
voorzieningenniveau, 
mogelijk zijn de 
voorzieningen juist een 
uitkomst van een hoge 
sociale cohesie. Hoe kan 
hierop worden gestuurd en 
hoe kan hier voldoende 
draagvlak onder de 
bewoners voor worden 
gecreëerd 

Draagvlak onder 
bevolking meten  

Regionale samenwerking  -Is er op dit moment 
samenwerking met 
omliggende gemeenten met 
betrekking tot 
maatschappelijke 
voorzieningen? 
- Als er samenwerking is: is 
deze samenwerking ook 
vastgelegd in een 
beleidsakkoord en, als er 
sprake is van een akkoord, 
wat zijn hiervan de 
belangrijkste 
uitgangspunten?  
- Als er op dit moment nog 
geen samenwerking is, is 
deze intentie er wel? Wat 

Bereidheid en 
mogelijkheden regionale 
samenwerking 
achterhalen  
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zijn juist redenen om niet te 
willen samenwerken met 
betrekking tot 
maatschappelijke 
voorzieningen? 
- Wordt er bij samenwerking 
rekening gehouden met de 
gevolgen van demografische 
krimp voor de 
maatschappelijke 
voorzieningen en op  
welke manier gebeurt dit? 
-Hoe denkt u over de rol van 
de provincie bij regionale 
samenwerkingsverbanden? 
-De regionale samenwerking 
moet worden opgezocht om 
voorzieningen te kunnen 
organiseren. Op welke 
manier kunnen bestuurders 
uit de kerktoren worden 
getrokken? Hebt u een idee 
wat hiervoor nodig is? 

Bundelen en concentreren  Wat is uw visie op het 
concentreren en bundelen 
van maatschappelijke 
voorzieningen?   

Bundelen en 
concentreren als 
mogelijkheid  

Conclusie  Conclusie  -Zou u tot slot in een aantal 
zinnen kunnen aangeven 
wat in uw ogen de beste 
manier is voor een 
gemeente om om te gaan 
met haar maatschappelijke 
voorzieningen ten tijde van 
demografische krimp? 
- Heeft u als laatste nog 
toevoegingen met betrekking 
tot dit onderwerp?  
 

Toekomstige oplossing 
achterhalen in de ogen 
van respondent  
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Bijlage III Demografische ontwikkelingen regio West-Brabant 
 
Tabel 1: Historische ontwikkeling bevolking 1995-2010, gemeenten regio West-Brabant  

Periode / plaats  1995 2000 2005 2010 

Aalburg 11188 11774 12164 12614 

Alphen-Chaam  - 9460 9513 9436 

Baarle-Nassau 6010 6192 6581 6703 

Bergen op Zoom 47915 65104 66298 65845 

Breda 129911 160615 168054 173299 

Drimmelen  - 26643 26658 26591 

Etten-Leur 34410 37023 39860 41524 

Geertruidenberg 6680 21139 20856 21087 

Halderberge  - 29645 29537 29291 

Moerdijk  - 36312 36785 36536 

Oosterhout 50642 52291 52921 54136 

Roosendaal  - 75157 77734 77566 

Rucphen 22066 22477 22527 22484 

Steenbergen 14684 23338 23435 23224 

Tholen 22605 23618 24676 25410 

Werkendam 19094 25958 26518 26371 

Woensdrecht 10128 20995 21217 21635 

Woudrichem 13872 14050 14404 14430 

Zundert 14164 20155 20554 21025 

Bron: CBS, 2012A  
 
Tabel 2: Prognose ontwikkeling bevolking, 2012-2040, gemeenten regio West-Brabant, 
x1000 

 Periode / plaats 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Aalburg 12.6 12.5 12.5 12.2 12.4 12.5 12.7 

Alphen-Chaam 9.3 9.3 9.3 9.1 9.0 8.9 8.7 

Baarle-Nassau 6.7 6.8 6.9 6.8 6.4 6.4 6.4 

Bergen op Zoom 66.0 66.2 66.0 66.7 67.5 67.8 67.5 

Breda 176.5 179.8 184.5 191.0 197.3 204.3 210.1 

Drimmelen 26.6 26.4 25.9 25.7 25.3 24.9 23.9 

Etten-Leur 42.2 42.2 43.2 43.4 43.5 44.0 44.9 

Geertruidenberg 21.5 21.5 21.2 21.1 20.9 21.4 21.8 

Halderberge 29.0 28.7 28.5 28.1 28.1 28.2 27.8 

Moerdijk 36.0 35.0 34.8 34.4 34.4 34.7 35.0 

Oosterhout 54.2 54.8 55.7 57.4 58.6 60.0 60.2 

Roosendaal 77.3 77.7 78.0 77.9 77.8 75.6 72.9 

Rucphen 22.5 22.3 22.0 21.4 21.6 22.0 22.2 

Steenbergen 23.3 23.0 22.5 22.2 22.2 22.2 21.6 

Tholen 25.3 25.6 25.7 26.1 26.7 26.3 25.6 

Werkendam 26.1 25.8 26.0 26.6 26.6 26.6 26.8 

Woensdrecht 21.6 21.1 20.2 19.7 19.6 19.4 19.1 

Woudrichem 14.7 14.3 14.1 13.9 13.8 13.8 14.1 
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Zundert 21.2 21.2 20.9 20.7 20.8 21.0 21.3 

Bron: CBS, 2012A  
 
Tabel 3: Prognose ontwikkeling bevolking naar leeftijd, 2012-2040, gemeenten regio 
West-Brabant, x1000  

Plaats   Leeftijd / periode  2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

 Aalburg 
  
  

0 tot 20 jaar 3,5 3,3 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 

20 tot 65 jaar 7,2 7,1 7 6,7 6,5 6,2 6,3 

65 jaar of ouder 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,4 3,5 

Alphen-Chaam 
  
  

0 tot 20 jaar 2 1,9 1,7 1,4 1,4 1,5 1,5 

20 tot 65 jaar 5,4 5,4 5,2 5 4,7 4,4 4,4 

65 jaar of ouder 1,8 2 2,4 2,7 2,9 3 2,9 

Baarle-Nassau 
  
  

0 tot 20 jaar 1,2 1,1 1,1 1 1 1,1 1,1 

20 tot 65 jaar 3,9 3,8 3,7 3,6 3,3 3,1 3,2 

65 jaar of ouder 1,6 1,8 2 2,1 2,2 2,2 2,2 

Bergen op Zoom 
  
  

0 tot 20 jaar 14,6 14,1 13,4 13,1 13,2 13,2 13,2 

20 tot 65 jaar 39,8 39,3 38,2 37,3 36,2 35,1 34,4 

65 jaar of ouder 11,6 12,9 14,4 16,2 18,1 19,5 19,9 

Breda 
  
  

0 tot 20 jaar 40 40,1 41,1 43,1 45,4 47 47,2 

20 tot 65 jaar 108,4 109,7 110,8 112,6 113,5 115,7 119,5 

65 jaar of ouder 28,1 30,1 32,6 35,2 38,4 41,5 43,4 

 Drimmelen 
  
  

0 tot 20 jaar 6 5,6 4,9 4,6 4,4 4,4 4,3 

20 tot 65 jaar 15,9 15,4 14,8 14,1 13,2 12,5 11,8 

65 jaar of ouder 4,7 5,4 6,3 7 7,7 8 7,8 

Etten-Leur 
  
  

0 tot 20 jaar 10 9,7 9,5 9 8,7 8,7 8,8 

20 tot 65 jaar 25,6 25 24,9 24,6 23,8 23,5 23,5 

65 jaar of ouder 6,6 7,5 8,8 9,9 11 11,9 12,5 

Geertruidenberg 
  
  

0 tot 20 jaar 4,9 4,7 4,4 4,1 4 4,3 4,5 

20 tot 65 jaar 13 12,7 12,2 11,8 11,4 11,1 11,1 

65 jaar of ouder 3,6 4,1 4,7 5,2 5,6 6 6,1 

Halderberge 
  
  

0 tot 20 jaar 6,2 5,8 5,2 4,9 4,8 5 4,9 

20 tot 65 jaar 17,2 16,7 16,2 15,4 14,8 14,3 14 

65 jaar of ouder 5,6 6,2 7,1 7,8 8,5 8,9 8,8 

Moerdijk 
  
  

0 tot 20 jaar 8,3 7,7 7,2 6,4 6,2 6,3 6,4 

20 tot 65 jaar 21,4 20,3 19,5 19 18,1 17,4 17,3 

65 jaar of ouder 6,2 7 8,1 9,1 10,1 11 11,3 

Oosterhout 
  
  

0 tot 20 jaar 12,5 12,2 11,9 12,2 13 13,9 14,2 

20 tot 65 jaar 31,9 31,5 31,1 31,1 30,3 30 29,9 

65 jaar of ouder 9,8 11,1 12,7 14 15,2 16 16,1 

 Roosendaal 
  
  

0 tot 20 jaar 17,5 17,1 16,2 15,4 15 14,3 13,5 

20 tot 65 jaar 45,9 45,4 44,7 43,6 42,1 39,2 36,9 

65 jaar of ouder 13,9 15,3 17,1 18,9 20,8 22,1 22,5 

 Rucphen 
  
  

0 tot 20 jaar 4,3 4,1 3,7 3,5 3,8 4 4 

20 tot 65 jaar 14 13,6 12,9 11,8 11,1 10,6 10,9 

65 jaar of ouder 4,2 4,6 5,4 6 6,8 7,3 7,3 

Steenbergen 
  
  

0 tot 20 jaar 5,1 4,8 4,3 4 3,9 3,9 3,7 

20 tot 65 jaar 13,9 13,4 12,8 12,2 11,7 11,2 10,7 

65 jaar of ouder 4,3 4,8 5,4 6 6,6 7,1 7,2 

Tholen 
  
  

0 tot 20 jaar 6,9 6,8 6,5 6,3 6,4 6,1 5,9 

20 tot 65 jaar 14,3 14,1 14 14 13,8 13,2 12,5 

65 jaar of ouder 4,2 4,6 5,2 5,8 6,5 7 7,1 

Werkendam 
  
  

0 tot 20 jaar 6,6 6,3 6,2 6,1 5,8 5,6 5,6 

20 tot 65 jaar 15,2 14,5 14,2 14,3 13,9 13,7 13,7 

65 jaar of ouder 4,3 4,9 5,6 6,2 6,9 7,3 7,5 

Woensdrecht 
  

0 tot 20 jaar 4,6 4,2 3,6 3,4 3,4 3,5 3,6 

20 tot 65 jaar 12,7 12 11,3 10,8 10,3 9,7 9,3 
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  65 jaar of ouder 4,3 4,9 5,2 5,5 5,9 6,2 6,2 

Woudrichem 
  
  

0 tot 20 jaar 3,7 3,3 3,1 2,8 2,7 2,7 2,8 

20 tot 65 jaar 8,6 8,2 7,8 7,5 7,3 6,8 6,9 

65 jaar of ouder 2,4 2,8 3,2 3,6 3,9 4,3 4,4 

Zundert 
  
  

0 tot 20 jaar 4,5 4,2 3,5 3,3 3,5 3,7 3,8 

20 tot 65 jaar 12,8 12,8 12,6 12,1 11,4 11,2 11,5 

65 jaar of ouder 3,9 4,3 4,8 5,2 5,8 6 5,9 

Bron: CBS, 2012A  
Tabel 4: Demografische druk in procenten, gemeente in regio West-Brabant, 1996-2011  

 Plaats  
Druk / 
periode  1996 1999 2002 2005 2008 2011 

 Aalburg 
  
  

Totale  73,7 73,3 73,1 73,5 71,3 71,4 

Groene  53 53,1 52,7 52,3 49,7 48,5 

Grijze  20,7 20,2 20,4 21,3 21,7 23 

Alphen-Chaam Totale    60,3 63,4 65,9 67,3 70,3 

  
  

Groene    40,5 41,7 42,3 40,9 40,1 

Grijze    19,8 21,7 23,6 26,3 30,1 

Baarle-Nassau 
  
  

Totale  61,7 61,6 61,1 63,3 64 67,9 

Groene  38,4 36,7 34,1 34 32,3 32 

Grijze  23,3 24,9 27 29,3 31,7 35,9 

Bergen op 
Zoom 
  
  

Totale  62,9 61,7 62,2 63,4 63,6 64,4 

Groene  39,6 38,9 39,2 39,2 37,7 36,6 

Grijze  23,3 22,8 23 24,2 26 27,8 

Breda  
  
  

Totale  59,4 60,1 60,7 61,8 62,1 62,7 

Groene  35,3 36,2 37 37,7 37,5 37,2 

Grijze  24,1 23,8 23,8 24,1 24,6 25,6 

 Drimmelen 
  
  

Totale    57,7 59 60,6 62,7 65,2 

Groene    38,8 39 39,4 38,7 37,6 

Grijze    18,9 20 21,2 24 27,6 

Etten-Leur 
  
  

Totale  56,1 57,4 57,2 59,3 60,7 63,4 

Groene  40 39,4 38,6 39,2 38,7 38,8 

Grijze  16,2 18 18,7 20,1 22,1 24,6 

Geertruidenberg 
  
  

Totale  56 55,3 56 57,3 59,2 63 

Groene  37,2 37,2 36,7 36,7 36,3 37,2 

Grijze  18,8 18,1 19,3 20,6 22,9 25,8 

Halderberge 
  
  

Totale    58,7 59,9 61,6 64 66,8 

Groene    37,7 37,6 37,5 37,6 36,8 

Grijze    21 22,3 24,1 26,5 30 

Moerdijk 
  
  

Totale    57,2 58,9 60,8 62,4 65,6 

Groene    37,6 38 38,6 38,2 38,5 

Grijze    19,6 21 22,2 24,2 27,1 

Oosterhout 
  
  

Totale  56,3 58 60,3 62,9 64,5 67,8 

Groene  38,6 38,5 38,8 39,2 39 38,8 

Grijze  17,7 19,5 21,6 23,7 25,6 29 

 Roosendaal 
  
  

Totale    61 62,1 63,5 65,1 66,8 

Groene    38,7 39,5 39,3 38,7 38 

Grijze    22,3 22,6 24,2 26,5 28,8 

 Rucphen 
  
  

Totale  48,2 51,3 53,4 56,3 57,2 59,8 

Groene  31,7 32,6 33,1 33,8 32,7 31,8 

Grijze  16,6 18,7 20,4 22,4 24,5 28,1 

Steenbergen Totale  57,9 59,2 60,3 61,2 63,1 65,9 

  
  

Groene  37,2 37,4 37,9 37,8 37,3 37 

Grijze  20,7 21,8 22,4 23,5 25,7 28,9 
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Tholen 
  
  

Totale  72,5 73,2 73,6 72,1 72,3 73,8 

Groene  48 49,3 49,7 48,5 47,9 47 

Grijze  24,5 24 23,9 23,6 24,5 26,8 

Werkendam 
  
  

Totale  68,4 64,6 65,1 65,9 67 70 

Groene  49,8 45,8 45,1 44,6 43,8 43,7 

Grijze  18,6 18,8 20 21,2 23,2 26,4 

Woensdrecht 
  
  

Totale  52,2 55,6 56,9 59,7 62,8 67,6 

Groene  34,2 34,9 35,6 35,2 35,7 36,1 

Grijze  18 20,7 21,4 24,5 27,1 31,5 

Woudrichem 
  
  

Totale  64 63,1 62,4 63,3 66,4 67,8 

Groene  44,7 43,4 42,8 42,4 43,1 42,5 

Grijze  19,3 19,6 19,6 20,9 23,3 25,3 

Zundert 
  
  

Totale  58,6 62,4 65,4 66,6 63,7 66,2 

Groene  37,4 39,8 40,9 40,8 37,2 36,7 

Grijze  21,2 22,6 24,5 25,7 26,5 29,5 

Bron: CBS, 2012a 
 
Tabel 5 

Gemeente  Kern Type platteland  Postcode  

Baarle-Nassau  Castelre  Elitair  5114 

Baarle-Nassau  Dorps  5111 

Ulicoten  Gesloten  5113 

Alphen Chaam  Alphen Gesloten  5131 

Chaam Dorps  4861 

Strijbeek  Overig  4856 

Galder  Overig  4855 

Ulvenhout  Elitair  4858 

Woensdrecht  Putte  Gesloten  4645 

Ossendrecht  Gesloten  4641 

Huijbergen  Gesloten  4635 

Woensdrecht  Woon 4634 

Hoogerheide  Dorps  4631 

Rucphen  Schijf  Woon   4721 

Sprundel Dorps  4714 

Rucphen  Dorps  4715 

Zegge  Gesloten  4735 

Sint Willibrord  Dorps  4711 

Zundert  Achtmaal  Gesloten  4885 

Zundert  Dorps  4881 

Klein-Zundert Woon  4882 

Wernhout  Gesloten  4884 

Rijsbergen  Gesloten  4891 

Drimmelen  Drimmelen  Gesloten  4924 

Lage Zwaluwe  Gesloten   4926 

Hoge Zwaluwe  Gesloten  4927 

Made  Overig 4921 

Terheijden  Gesloten   4844 

Wagenberg  Gesloten   4845 

Bron: Eigen bewerking SCP 2008 & CBS 2012  
 

 


