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Inleiding 

In het document met de titel ‘structuurvisie gemeente eMMen 2020’ dat werd vastgesteld 
door de gemeenteraad op 24 september 2009, sprak de gemeente Emmen de ambitie uit voor 
de inzet op een bevolkingsgroei richting 120.000 inwoners. In de structuurvisie staat te lezen 
dat deze inwoners vooral via de woningmarkt aangetrokken gaan worden: “Emmen kiest 
voor gedifferentieerde woonmilieus gericht op de vraag van huidige én nieuwe bewoners, 
afgestemd op de (herstructurering van de) bestaande voorraad. Het aantrekken van nieuwe 
bewoners is noodzakelijk om deze ambitie te bereiken; de woonfunctie vormt hierbij een 
eigen productiefactor” (Gemeente Emmen, 2009). In de tijd dat het document opgesteld 
werd, telde de gemeente ruim 109.000 inwoners, hetgeen betekende dat de ambitie werd 
uitgesproken om over ruim tien jaar, tien procent meer inwoners te hebben. Ook werd 
concreet geformuleerd dat Emmen, naast de autonome groei, actief inwoners van buiten de 
gemeente probeerde aan te trekken, die op hun beurt weer zouden zorgen voor een gunstige 
economische ontwikkeling: “Door aantrekkelijke woonmilieus te realiseren, worden mensen 
van elders verleid te wonen in Emmen. […] Emmen kiest er voor de woonfunctie te 
stimuleren om zo nieuwe inwoners aan te trekken. Doel hiervan is een impuls voor en 
diversificatie van de Emmense economie” (Gemeente Emmen, 2009). 
 
Hoe anders hangt de vlag erbij in 2012, wanneer de nieuwe woonvisie met de titel ‘Thuis in 
Emmen’ voor de periode 2012-2017 verschijnt. Wethouder ruimtelijke ontwikkeling en 
volkshuisvesting Ton Sleeking verzorgt het voorwoord en schrijft daarin dat er een nieuwe 
koers is ingezet: “Wij hebben de groeiverwachting voor het aantal inwoners in 2020 naar 
beneden toe bijgesteld. In delen van de gemeente gaat bevolkingskrimp optreden en de 
vergrijzing speelt overal. Deze ontwikkelingen zijn de achtergrond voor onze nieuwe 
woonvisie” (Gemeente Emmen, 2012a). In de nieuwe woonvisie wordt gereflecteerd op het 
vorige woonplan dat werd opgesteld in 2007. Er wordt geconstateerd dat het oude plan 
vooral een bouwplan was dat moest bijdragen aan de ambitieuze groei naar 120.000 
inwoners in het jaar 2020. De belangrijkste conclusie is dat de groei geen werkelijkheid wordt 
en dat er in de nieuwe koers uitgegaan wordt van stabilisatie of afname van het aantal 
inwoners in de nabije toekomst. In combinatie met de veranderde situatie op de 
woningmarkt – er wordt gesproken over een crisis sinds 2008 – vraagt dit om een nieuwe 
woonvisie en bijbehorende koerswijziging, met erkenning van toekomstige bevolkingskrimp 
en vergrijzing (Gemeente Emmen, 2012a). Buurgemeente Coevorden kwam in 2011 in het 
nieuws, toen duidelijk werd dat door verwachte bevolkingskrimp “in kort tijdsbestek het 
aantal te bouwen woningen tot 2020 in de gemeente van 2000 naar 500 zakt” (Dagblad van 
het Noorden, 2011). 
 
Het zijn met name de perifere gebieden in Nederland die te kampen hebben met 
bevolkingskrimp. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) verwachten voor de periode tot 2025 een sterke bevolkingsgroei van 
meer dan 5 procent voor regio’s in de Randstad en zelfs een groei van 10 procent of meer 
voor Groot Amsterdam, Flevoland en Delft en Westland. Voor de perifere regio’s aan de 
grenzen van Nederland zijn deze prognoses echter negatief. Het zijn deze regio’s waar 
bevolkingskrimp optreedt, of wordt voorzien. In de regio’s Achterhoek, Delfzijl en 
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omgeving, Noord- en Zuid-Limburg, Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuidoost-
Drenthe, wordt tot 2025 een bevolkingsdaling van minstens 2,5 procent verwacht (Huisman 
et al., 2013) zie ook figuur 1. 

 

Figuur 1 – relatieve bevolkingsgroei per COROP regio, 2012-2025 (Huisman et al., 2013). 

Grensregio’s in Nederland worden aangemerkt als zijnde in het nadeel, omdat er over de 
grens vaak belastingvoordelen zijn te behalen, of de huizenprijzen op een lager niveau liggen 
(Bontje en Musterd, 2012). De meest geürbaniseerde gebieden zullen door de structurele 
ontwikkelingen in de economie doorgaan met groeien, waardoor de druk op de kleinere 
steden en perifere gebieden toeneemt. Als de huidige ontwikkelingen zicht doorzetten, zal 
het gat tussen de meest urbane, centrale regio’s en de perifere regio’s steeds groter worden 
(Bontje en Musterd, 2012). Hoewel bevolkingskrimp al langer speelt in de regio’s Delfzijl 
(Dijkstal en Mans, 2009), Parkstad Limburg (Bontje, 2009) en Zeeuws-Vlaanderen (Hoekveld, 
2012), is het voor de regio Zuidoost-Drenthe een thema dat de laatste jaren voorzichtig om 
de hoek komt kijken en dat zich in de komende decennia zal openbaren (CBS Statline, 2013). 
Om deze reden bestaat er al veel literatuur over de regio’s die al langer met krimp te kampen 
hebben, maar er is nog weinig geschreven over toekomstige krimpregio’s, zoals de regio 
Zuidoost-Drenthe, waarin de twee gemeenten liggen – naast Emmen ook Coevorden - die 
hier onderzocht wordt. 

Naast bevolkingskrimp aan de randen van Nederland, signaleren het CBS en het PBL een 
trend van snelle vergrijzing. Het percentage 65-plussers zal landelijk naar verwachting 
stijgen naar 22 procent in 2025, een stijging van 6 procentpunt ten opzichte van het jaar 2012 
(Huisman et al., 2013). Krimpregio’s worden hierbij aangemerkt als sterker vergrijzende 
gebieden dan de stedelijke regio’s. “Dat is niet zo vreemd, want vergrijzing is een belangrijke 
oorzaak van bevolkingskrimp” (Huisman et al., 2013). In figuur 2 is te zien dat het aandeel 
65-plussers in de regio Zuidoost-Drenthe in 2025 al hoger is dan 25 procent. Over twintig jaar 
zal het aandeel 65-plussers naar verwachting zelfs zijn gestegen van 20 procent in 2014, naar 
30 procent in 2034 (CBS Statline, 2013). 

De recente signalering van bovengenoemde fenomenen in het onderzoeksgebied vormt de 
aanleiding voor dit onderzoek. Bevolkingskrimp en vergrijzing vragen om adequate 
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anticipatie en reactie (onder andere Korsten en Goedvolk, 2008; Bontje en Musterd, 2012). 
Het CBS verwacht een sterke toename van het aantal oudere alleenstaanden 
(eenpersoonshuishoudens)  in de komende decennia. Daarnaast wordt er een trend 
gesignaleerd dat ouderen langer in de eigen woning blijven wonen en hier ook zorg 
ontvangen (Van Duin et al., 2013). Deze ontwikkelingen zorgen voor andere 
woningbehoeften van de bevolking, omdat de bevolkings- en huishoudenssamenstelling 
veranderen. Om deze reden vraagt het om een ander type woningvoorraad. Daarom is er 
juist nu behoefte aan onderzoek dat zich richt op de vraag of er op tijd geanticipeerd en 
gereageerd wordt in de onderzochte gemeenten. 

 

Figuur 2 – percentage 65-plussers per COROP regio in 2012 en 2025 (Huisman et al., 2013). 

De vraag die in dit onderzoek beantwoord zal worden vloeit hier dan ook uit voort en luidt: 
In hoeverre wordt er in de gemeenten Coevorden en Emmen  door middel van beleid geanticipeerd op 
de veranderende woningbehoeften als gevolg van de verwachte demografische ontwikkelingen in de 
komende twintig jaar? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het verstandig om eerst de reeds bestaande 
literatuur over bevolkingskrimp en andere demografische ontwikkelingen in West-Europa 
(of specifiek Nederland) te bestuderen. Daarna zal er gewisseld worden van geografische 
schaal, door in te zoomen op het gebied waar dit onderzoek zich specifiek op richt: de 
gemeenten Coevorden en Emmen. Er wordt gekeken welke invloed de demografische 
ontwikkelingen hebben voor de woningbehoeften van de bevolking. Vervolgens is er in het 
eigen onderzoek een analyse gemaakt van officiële woonvisies van de onderzochte 
gemeenten. Ten slotte zijn er twee interviews gehouden met de wethouders van 
volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling van beide gemeenten, teneinde te kunnen 
vaststellen of het beleid dat uitgezet is in de officiële documenten, gedragen en uitgevoerd 
wordt door de eindverantwoordelijken op dit beleidsterrein. 

Het doel van dit onderzoek is aantonen of het thema krimp en daaraan gerelateerd  
demografische veranderingen en de implicaties die dat met zich meebrengt daadwerkelijk 
worden onderkend in gemeenten waarin deze ontwikkelen plaatsvinden. Wordt er in de 
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betreffende gemeenten geanticipeerd op de waarschijnlijk sociaaleconomisch ingrijpende 
gevolgen van de verwachte demografische ontwikkelingen? 

De maatschappelijke relevantie van het onderzoek bestaat kort gezegd uit het feit dat de 
gehele bevolking van krimpregio’s iedere dag wordt geconfronteerd met de gevolgen van 
krimp. Het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid zijn bijvoorbeeld twee wederkerig 
beïnvloedende fenomenen die samenhangen met krimp en waar iedereen in het dagelijks 
leven mee te maken heeft. Minder inwoners zorgen voor minder voorzieningen, waardoor 
de werkgelegenheid ook afneemt. Hiermee wordt een cirkel gestart, want door een dalend 
voorzieningenniveau en minder werkgelegenheid, zullen er nog meer mensen vertrekken, et 
cetera, et cetera. Belangrijke gevolgen van krimp voor de gemeenten Coevorden en Emmen 
zijn hierdoor een gespannen arbeidsmarkt, minder voorzieningen en veranderende 
woningbehoeften (Oevering, 2011). Naast demografische krimp, veranderen namelijk ook de 
bevolkingsopbouw en huishoudens-samenstelling sterk in de komende twintig jaar. 
Niemand zit erop te wachten dat de woningvoorraad over twintig jaar niet meer aansluit op 
de woningbehoeften van de bevolking.  Dit onderzoek is erop gericht om in de twee gekozen 
gemeenten te onderzoeken in hoeverre er (op tijd) wordt geanticipeerd op de gevolgen van 
de voorziene krimp en dient daarom een maatschappelijk doel. 

Er bestaat al veel literatuur over de gevolgen van krimp. Korsten en Goedvolk (2008) stellen 
dat de gemeenten aan zet zijn om het vraagstuk van bevolkingsdaling op te pakken. Het is 
hierbij erg belangrijk dat gemeenten op tijd erkennen dat zij te maken hebben met krimp en 
hiernaar handelen, daarom is er in dit onderzoek gekozen voor gemeenten als 
onderzoekseenheden. Het onderzoek van academici uit de sociale wetenschappen heeft zich 
in de afgelopen periode vooral gefocust op krimp in steden en niet zozeer op krimp in 
regio’s (Bontje en Musterd, 2012). Verder zijn de verschillende gevolgen van krimp tussen 
regio’s weinig onderzocht (Hoekveld, 2012). Dit onderzoek poogt te kijken of de erkenning 
van het fenomeen krimp in de gemeente aanwezig is. Andere literatuur in dit veld is 
geschreven door Haase, Seppelt en Haase (2008), die hebben gekeken naar de invloed op de 
ruimtelijke inrichting als gevolg van demografische ontwikkelingen in Oost-Duitsland. 
Verwest, Sorel en Buitelaar (2008a) schrijven over het verband tussen regionale krimp en 
woninbouw. Dezelfde auteurs (2008b) onderzoeken wat huishoudensdaling betekent voor 
de woningvraag en hoe ontwikkelaars daarop reageren. Dijkstal en Mans (2009) schreven 
een rapport waarin ze antwoord geven op de vraag welke gevolgen bevolkingskrimp heeft 
voor verschillende beleidsterreinen.  Haartsen en Venhorst (2009) schetsen in hun artikel een 
overzicht van regionale bevolkingstrends in Nederland tot 2040 en laten zien dat 
bevolkingsgroei en –krimp in allerlei verschillende regio’s naast elkaar kunnen bestaan op 
regionaal niveau. Verwest, Sorel en Buitelaar (2009) stellen in hun document dat lokale en 
regionale bestuurders in de nabije toekomst te maken zullen krijgen met een 
transformatieopgave, door de huishoudensdaling en de gevolgen hiervan voor de 
woningvraag. De Jong en Van Duin (2010) signaleren in de regionale prognose van 2009 al 
de versnelde vergrijzing en zoals de titel van het rapport mooi illustreert, ‘de omslag van 
groei naar krimp’. Fontein et al. (2011) onderzochten de voortgang en de succes- en 
faalfactoren van twee pilots met krimp die gehouden werden in Delfzijl en Heerlen. Edzes en 
Rijnks (2012) geven een toekomstontwikkeling rond zes geografische thema’s voor Noord-
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Nederland tot 2040, waarvan demografie er één is. Hospers (2012) beschrijft de beleidsmatige 
en ruimtelijke gevolgen van bevolkingskrimp in steden. Kooiman, Latten en Annema (2013) 
rapporteren over het feit dat de sociaaleconomische verschillen tussen vertrek- en 
vestigingsregio’s groter zijn geworden door de selectieve aard van de migranten. Vergrijzing 
en bevolkingskrimp worden genoemd als de twee grootste demografische uitdagingen (Van 
Nimwegen en Van der Erf, 2010), daarom richt dit onderzoek zich op deze twee 
demografische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de woonbehoeften in het 
onderzoeksgebied. 

Dit onderzoek is meer praktisch gericht dan de meeste van de bovenstaande literatuur, 
omdat het zich specifiek richt op de diepte-analyse van beleid van twee gemeenten, waar de 
demografische veranderingen vooral nog in de toekomst zullen plaatsvinden. Het is daarbij 
een onderzoek dat vooruitkijkt, in plaats van naar het verleden. In een breder perspectief 
draagt het bij aan het wetenschappelijk debat rondom krimp en de onderkenning en 
maatregelen die daadwerkelijk worden genomen in gemeenten met voorziene krimp en 
versnelde vergrijzing.  

De aanleiding van dit onderzoek is het feit dat er een prognose van krimp is voor grote delen 
van Noordoost-Nederland en dat deze krimp in veel gebieden pas nu begint en verergert 
gedurende de komende 25 jaar. Daarnaast is er in het gebied sprake van versnelde 
vergrijzing. Het is daarom interessant om enerzijds een theoretisch overzicht van krimp te 
geven en hoe hierop ingespeeld kan worden door middel van gemeentelijk beleid. 
Anderzijds is het interessant om door middel van een eigen onderzoek te kijken hoe er door 
die gemeenten daadwerkelijk wordt geanticipeerd op de (voorziene) krimp in de twee 
beschreven gemeenten. Er is gekozen voor deze twee gemeenten, omdat er allereerst weinig 
onderzoek naar is gedaan, het de gemeente betreft die de grootste absolute krimp in 
Nederland te wachten staat gedurende de komende twintig jaar (Emmen), het gemeenten 
betreft waarin de krimp meer een gegeven voor de toekomst is dan al een bestaand 
fenomeen. Daarnaast blijkt uit de literatuur dat krimp een regionale aangelegenheid is, 
waardoor er voor twee gemeenten is gekozen. Ook de gemeente Coevorden kampt met 
krimp en een veranderende bevolkings- en huishoudenssamenstelling gedurende de 
komende twintig jaar.  
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Hoofdstuk 1: Methoden van onderzoek 

Er is een complexe relatie tussen sociaaleconomische en demografische factoren (Verwest en 
Van Dam, 2010a). Het voorzieningenniveau, vergrijzing, werkgelegenheid, huishoudens-
samenstelling, de vraag naar woningen en demografische factoren zijn allen door middel 
van meervoudige relaties met elkaar verbonden. Het behouden van de huidige bedrijvigheid 
en het verhogen van arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie worden onder andere 
genoemd als factoren die gestimuleerd dienen te worden door middel van beleid van de 
gemeente.   

In de regionale prognose 2013-2040 van het CBS en PBL wordt de regionale demografie 
opgesplitst in  bevolkingsgroei en –krimp, de ontwikkeling van het aantal huishoudens, 
vergrijzing en veranderingen in de potentiële beroepsbevolking (Huisman et al., 2013). Dit 
onderzoek richt zich op de verwachte toekomstige woonbehoeften van de bewoners, 
veroorzaakt door de gevolgen  van de indicatoren bevolkingskrimp en vergrijzing. Door 
middel van de regionale prognoses op het gebied van demografische ontwikkelingen en een 
theoretisch kader, zullen de gevolgen van de demografische transitie in de gekozen regio aan 
het licht komen. Het beleid dat de gemeente hierop zou moeten voeren (allereerst de 
erkenning en daarna de anticipatie) worden uit de theorie gefilterd. Daarna wordt door 
middel van woningvisies van de gemeenten en twee semigestructureerde interviews met de 
wethouders ruimtelijke ordening van de gemeenten Coevorden en Emmen,  getoetst in 
hoeverre de gemeenten op basis van hun beleid anticiperen op de gevolgen van de 
demografische transitie en of dit gevoerde beleid aansluit bij de opvattingen die uit de 
theorie naar voren komen. Er is gekozen voor wethouders, omdat zij als bestuurders 
eindverantwoordelijk zijn voor het gemeentelijke beleid. Er wordt aangenomen dat zij vanuit 
hun specifieke functie representatief zijn voor het totale gemeentelijk beleid op hun 
beleidsterrein. 

De prognoses die gebruikt worden vallen in de periode 2014-2034, omdat krimp pas enkele 
jaren een bestaand fenomeen is in het onderzoeksgebied en naar verwachting over twintig 
jaar nog altijd voortduurt (CBS Statline, 2013). Verder is de demografische transitie wat 
betreft bevolkingsopbouw (vergrijzing) over 20 jaar op een hoogtepunt beland. Voor een 
compleet demografisch beeld zullen  de ontwikkeling van het aantal huishoudens en de 
cijfers over leeftijdsopbouw  van de bevolking geanalyseerd worden. Dit is belangrijk om iets 
te kunnen zeggen over de woonbehoeften van de bevolking in de toekomst. Naast de 
bevolkingssamenstelling, verandert namelijk ook de huishoudenssamenstelling de komende 
twintig jaar sterk (Huisman et al., 2013).  

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van regionale prognoses. Hoewel prognoses 
beogen de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling te geven, kunnen de werkelijke 
ontwikkelingen hier in min of meerdere mate van afwijken. Er zijn meerdere bronnen die de 
onzekerheid van de prognoses beïnvloeden. Het CBS en PBL merken op dat de omvang en 
verdeling van de toekomstige woningbouw een belangrijke rol speelt  (Huisman et al., 2013). 
Dit is opmerkelijk, daar dit lijkt te impliceren dat op het moment dat er woningen worden 
gebouwd, er automatisch meer inwoners bij komen. Dit lijkt een optimistische en wellicht 
onrealistische gedachtegang. Verder zijn de toekomstige economische ontwikkelingen een 
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belangrijke rol van onzekerheid omdat zij invloed hebben op de verhuisbewegingen van de 
bevolking.   

Het is belangrijk te kijken naar een officieel document van de gemeente op het gebied van 
wonen (de woonvisie) en daarnaast om het daadwerkelijke beleid van de gemeente te 
achterhalen (de interviews). Woonvisies zijn leidende beleidsstukken. Aan de hand hiervan 
worden beslissingen genomen. Door de inhoud van de woonvisie naast het gevoerde beleid 
van de dagelijks verantwoordelijken te leggen (die actief beleid maken en uitvoeren), wordt 
een compleet beeld van plan en uitvoering gerealiseerd. Tevens wordt een beeld gecreëerd 
van aan de ene kant de perceptie van de gemeente op de thema’s in het onderzoek en aan de 
andere kant de actie de gemeente hierop onderneemt.  

Op krimp zijn verschillende reacties mogelijk. In dit onderzoek worden zes reacties 
onderscheiden, te weten: erkennen, anticiperen, reageren, negeren, ontkennen en 
voorkomen. Om de analyse van de woonvisies en interviews coherent te laten verlopen is 
een codeboom opgesteld, zie figuur 1.1 (Bryman, 2008). In de codeboom wordt onderscheid 
gemaakt tussen percepties op krimp en acties ten aanzien van krimp. 

Uit de theorie komt naar voren dat erkennen en anticipatie op krimp belangrijk zijn. Negeren 
of ontkennen van krimp is gevaarlijk, omdat er dan onder invloed van de demografische 
ontwikkelingen leegstand of scheefstand op de woningmarkt kan ontstaan. Het onderscheid 
is echter niet absoluut. Neem bijvoorbeeld reageren versus anticiperen, want als er 
geanticipeerd wordt terwijl er krimp is, dan wordt er eigenlijk gereageerd. Met anticiperen 
wordt bedoeld het inspelen op ontwikkelingen die in de toekomst plaatsvinden; bij reageren 
daarentegen vindt de ontwikkeling al plaats en wordt er dan op ingespeeld. Negeren en 
ontkennen hetzelfde. Bij negeren wordt onderkend dat er krimp gaat plaats vinden maar 
wordt geen actie ondernomen; bij ontkennen gebeurt geen van beide. Het actiepatroon is 
voor beide echter grotendeels hetzelfde. Voorkomen hangt hiermee samen maar deze 
categorie onderscheid zich doordat er actief beleid wordt gevoerd om krimp te beperken. 

Er wordt gebruikgemaakt van de meest recente woonvisies:  

- Gemeente Coevorden (2011). Woningbouwstrategie voor de grote en kleine kernen 
van de gemeente Coevorden tot 2020. 

- Gemeente Coevorden (2012). Doorontwikkeling woningbouwstrategie gemeente 
Coevorden. Een aanvulling op de woningbouwstrategie voor de stad en voor de 
grote en kleine kernen. 

- Gemeente Emmen (2012a). Woonvisie 2012-2017, Thuis in Emmen. 
- Gemeente Emmen (2012b). Woonvisie 2012-2017. Gebiedsgerichte uitwerking. 

Er is gekozen de interviews af te nemen met de wethouders op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkeling en huisvesting, vanwege hun veronderstelde kennis over het onderwerp en 
omdat zij eindverantwoordelijk zijn voor het beleid van de gemeente op deze terreinen. De 
wethouders zijn: 

- Ton Sleeking voor de Partij van de Arbeid in de gemeente Emmen. 
- Ruud Wilting voor het Christen Democratisch Appèl in de gemeente Coevorden.  
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Er is gekozen voor twee semi-gestructureerde interviews die aan de hand van stellingen zijn 
afgenomen. Deze stellingen dienen als topiclijst, om alle onderwerpen aan bod te laten 
komen. Verder is het interview open van aard (Boeije et al., 2009). De stellingen die aan bod 
komen zijn afgeleid uit de theorie en zijn opgenomen in bijlage 5. Het doel van de diepte-
analyse van de analyse is vervolgens het achterhalen of de gemeenten reeds de toekomstige 
gevolgen van de demografische transitie voor de woonbehoeften erkennen en of zij hier 
actief beleid op voeren. Hierna wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. 
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Figuur 1.1 – Codeboom demografische ontwikkeling  
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Hoofdstuk 2: Bevolkingskrimp, vergrijzing en demografische transitie in West-Europa en 
Nederland: een theoretisch overzicht 

Krimp in de regio in Europa en Nederland 

Bevolkingskrimp is een veelbesproken onderwerp bij zowel academici als politici geworden 
op zowel Europese, als Nederlandse, als regionale schaal. Het onderwerp verscheen zo’n 
vijftien jaar geleden voor het eerst op de research agenda in Duitsland en heeft zich vanaf die 
tijd als een vlek over Europa verspreid. Academici uit de sociale wetenschappen gingen 
onderzoek doen naar het fenomeen en waarschuwden beleidsmakers dat ze wellicht hun op 
groei gerichte beleid zouden moeten heroverwegen (Bontje en Musterd, 2012). Hoewel als 
dusdanig gepresenteerd, zijn krimp en stagnerende groei in steden en regio’s geen nieuwe 
fenomenen. In Europa zijn vele patronen van bevolkingskrimp uit het verleden aan te 
wijzen. Het is opmerkelijk hoe geschokt en met ongeloof veel beleidsmakers reageren op de 
recentste trend van bevolkingsdaling. De nieuwe fase van bevolkingskrimp in Europa laat 
zich kenmerken door een grote schaal (een toenemend aantal steden en regio’s verspreid 
over het hele continent) en door de waarschijnlijk structurele aard van de krimp (in veel 
steden en regio’s wordt een krimp voor meerdere decennia verwacht) (Bontje en Musterd, 
2012). Daarnaast is er nu sprake van krimp in hele regio’s, in plaats van in individuele 
gemeenten, een patroon dat in voorgaande decennia zichtbaar was (Korsten en Goedvolk, 
2008).  

De huidige demografische overgang in Europa, en ook in Nederland, wordt veroorzaakt 
door een combinatie van lage geboortecijfers, stabiele sterftecijfers en een hogere 
levensverwachting, waardoor de vergrijzing toeneemt. Immigratie compenseert dit effect 
gedeeltelijk. Een veel geziene trend is de selectieve migratie van jonge, hoog opgeleide 
bevolking. Zij trekken uit de perifere gebieden om zich te vestigen in regio’s waar zij hun 
opleiding kunnen genieten en waar de kansen op werk en een mooie carrière beter zijn dan 
in de regio waar zij oorspronkelijk vandaan komen. Dit fenomeen draagt in hoge mate bij 
aan de polarisatie van centrale en perifere regio’s in het land (Bontje en Musterd, 2012). In de 
perifere regio daalt hierdoor het geboortecijfer, de vergrijzing versterkt, de beroepsgeschikte 
bevolking daalt, bedrijven hebben moeite met het vinden van werknemers en trekken weg, 
waardoor de regio in een schijnbaar oneindige cirkel van krimp is beland (Hoekveld, 2012). 
Hoewel Nederland vaak wordt aangemerkt als een polycentrisch land (vergeleken met 
bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk), is er zelfs hier een toenemende 
polarisatie tussen de Randstad en krimpende regio’s aan de randen van het land. Enkele 
provinciesteden daartussen dienen als springplank naar de Randstad (Bontje en Musterd, 
2012).  Verder is het zo dat de bevolking die woont in een regio van waaruit veel mensen zijn 
vertrokken, sociaaleconomisch achterblijft. Daarnaast vergrijzen deze regio’s sneller dan 
regio’s met een vestgingsoverschot, veroorzaakt door de samenstelling van de bevolking die 
verhuist of migreert. Migranten en interregionale verhuizers lijken de verschillen qua 
bevolkingssamenstelling in de verschillende regio’s in Nederland eerder te vergroten dan te 
verkleinen en sociaaleconomisch gezien blijft de bevolking in vertrekregio’s achter bij het 
gemiddelde voor heel Nederland, en in het bijzonder  als wordt vergeleken met 
vestigingsregio’s (Kooiman, Latten en Annema, 2013).  
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Oorzaken en gevolgen van krimp en hoe hiermee om te gaan 

Eén van de redenen voor het verdwijnen van economische bedrijvigheid is bevolkingskrimp 
(een teruglopend aantal inwoners) (Hoekveld, 2012 en Verwest en Van Dam, 2009); op zijn 
beurt heeft het vertrek van economische activiteiten weer een negatieve invloed op de 
bevolkingsgroei, aangezien de regio minder aantrekkelijk wordt voor inwoners door het 
verdwijnen van voorzieningen. Het proces van bevolkingskrimp is complex en wordt 
beïnvloed door veel verschillende indicatoren die op hun beurt tot stand komen door veelal 
wederkerige relaties tussen deze indicatoren (Hoekveld, 2012). Krimpen met beleid is lastig 
(Hospers, 2012). 

De combinatie van het demografische patroon van langzamere bevolkingsgroei en een 
vergrijzende bevolking zorgt ervoor dat we bevolkingskrimp waarschijnlijk moeten gaan 
zien als een structureel kenmerk van ontwikkeling en niet als een korte fase, die weer snel 
wordt weggewerkt door nieuwe groei (Bontje en Musterd, 2012). Erkenning van het 
fenomeen krimp door beleidsmakers wordt genoemd als één van de grootste problemen als 
het gaat om het anticiperen op bevolkingsdaling (Haartsen, 2008). ‘Demografische krimp 
wordt geassocieerd met economische neergang en verpaupering. Sommigen zien 
bevolkingsdaling zelfs (ten onrechte!) als bestuurlijk falen’ (Korsten en Goedvolk, 2008). Het 
denken van bestuurders is doordrongen van groei, waardoor een paradigmaverandering 
vereist is. Een paradigma gaat uit van veelal onbewuste aannames en veronderstellingen, 
waardoor het grenzen stelt aan de oplossingen voor het probleem. Het bepaalt namelijk hoe 
het probleem wordt gedefinieerd en daarmee geanalyseerd. Hoewel de daling van het aantal 
inwoners zo goed als onvermijdelijk is (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het geboortecijfer) 
en redelijk makkelijk te bepalen is, reageren bestuurders vaak met ontkenning en, als tweede 
reactie, doen zij verwoede pogingen om de daling van het inwonertal te voorkomen of tot 
stoppen te brengen. Krimp is een negatieve tendens die gestopt, vermeden, of op z’n minst 
verzwakt moet worden (Bontje en Musterd, 2012). 

Cruciaal in de aanpak van bevolkingsdaling in krimpregio’s is dus erkenning, waarna 
passende actie kan worden ondernomen. ‘Ervaringen met krimp in binnen- en buitenland 
leren dat deze vertraagde reactie dé grote valkuil is bij bevolkingsdaling’ (Korsten en 
Goedvolk, 2008). Een te late reactie maakt de problemen die bevolkingsdaling met zicht 
meeneemt heftiger. Bestuurlijke adaptiviteit bij gemeenten, na decennia van 
bevolkingstoename, het bouwen van woningen en industrieterreinen teneinde de groei te 
realiseren en kanaliseren, is nu vereist. Slim krimpen en rekening houden met teruglopende 
bevolkingsaantallen zijn geschikte ontwikkelingsstrategieën (Bontje en Musterd, 2012). 

Bevolkingskrimp kan veel verschillende oorzaken en gevolgen hebben en kan plaatsvinden 
op verschillende geografische niveaus (Bontje en Musterd, 2012). Hoekveld (2012) 
onderscheidt een temporale en een ruimtelijke dimensie voor elke regio’s waar krimp 
plaatsvindt. Dit maakt het fenomeen geschikt om per geval te bekijken. Immers, de 
uitwerking van het fenomeen verschilt per gekozen gebied en het samenspel van lokale 
kenmerken (stedelijkheid, huisvesting, connecties, werkgelegenheid) ligt ten grondslag aan 
een uniek patroon. Zelfs binnen regio’s zorgen lokale kenmerken voor verschillende 
krimppatronen. Elke regio heeft een afwijkende krimpcirkel (Hoekveld, 2012). Onderstaand 
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conceptueel model van krimp, dat is samengesteld op basis van literatuur toont aan hoe 
verschillende indicatoren elkaar wederzijds beïnvloeden waardoor bevolkingskrimp 
plaatsvindt. Zoals in het model naar voren komt, speelt vergrijzing een zeer grote rol bij 
bevolkingskrimp.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1 – conceptueel model van bevolkingskrimp en vergrijzing (geïnspireerd op 
Hoekveld, 2012) 

In het conceptueel model wordt er vanuit gegaan dat vergrijzing ervoor zorgt dat het 
geboortecijfer in het gebied daalt, dat er door de vergrijzing minder draagvlak komt voor 
bepaalde voorzieningen en dat er minder beroepsbevolking beschikbaar komt. Al deze 
factoren zorgen op hun beurt voor bevolkingskrimp. Vergrijzing kan daarom gezien worden 
als een belangrijke, zo niet de belangrijkste achterliggende oorzaak van bevolkingskrimp. 

Krimp omvat een complex samenspel van factoren. Bevolkingsdaling wordt vaak genoemd 
als een sleutelindicator. Maar krimp is meer, ook de bevolkingssamenstelling en het aantal 
huishoudens moeten in ogenschouw worden genomen. Vaak is bevolkingsdaling een 
voorbode van een daling van het aantal huishoudens. Economische stagnatie of 
achteruitgang in een regio spelen ook vaak een rol bij krimp. Het is vaak niet makkelijk om 
de oorzaken en gevolgen van een complex proces als krimp te ontwarren (Hoekveld, 2012). 
Het is moeilijk om te onderscheiden welk fenomeen een ander fenomeen in gang heeft gezet. 
De oorzaken van krimp worden vaak ondergebracht in vier categorieën: destructie (oorlog, 
natuurrampen, epidemieën, vervuiling); verlies (grondstoffenschaarste, enorm banenverlies 
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grote werkgever die sluit in een bepaalde regio); verschuiving en verandering (Bontje en 
Musterd, 2012).  

Bevolkingsdaling werkt door in veel beleidsterreinen, daar krimpgemeenten niet alleen te 
maken hebben met een daling van het aantal inwoners, maar vaak ook met ontgroening en 
vergrijzing. Soms gaat krimp ook gepaard met een daling van het aantal huishoudens. Een 
combinatie van ontgroening en vergrijzing zorgt ervoor dat de druk op bepaalde 
voorzieningen als sportvelden, scholen en crèches toeneemt. Daarnaast zorgt de gewijzigde 
bevolkingssamenstelling ervoor dat de vraag naar bepaalde typen woningen verandert. 
Vaak wordt door gemeenten gedacht dat het bouwen van nieuwe woningen nieuwe 
inwoners aantrekt, waardoor het probleem van bevolkingsdaling kan worden opgelost. Als 
het gaat om één individuele krimpgemeente, dan zou deze strategie kunnen werken. In een 
complete krimpende regio, leidt dit echter tot concurrentie tussen gemeenten (Haartsen, 
2008). De groei van de ene gemeente in een regio gaat zo ten koste van de buurgemeente. De 
juiste keuzes maken wat betreft het voorzieningenniveau is erg belangrijk, hierbij moeten 
gemeenten echter wel een toekomstperspectief blijven bieden. Na de acceptatie van het 
‘probleem’ dienen investeringen gericht te worden op de leefbaarheid van het gebied. 
Regionale coördinatie en coöperatie door gemeenten zijn van belang, om te het belang van 
de hele regio te behartigen. In Nederland is centrale coördinatie op rijksniveau lastig, gezien 
de grote regionale verschillen wat betreft bevolkingsontwikkeling. Wat echter voorkomen 
moet worden, is dat krimpgemeenten in de problemen komen doordat het centraal 
gestuurde beleid van het Rijk geen rekening houdt met deze verschillen (Korsten en 
Goedvolk, 2008). 
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Hoofdstuk 3: Krimp en vergrijzing: de demografische ontwikkelingen in de komende 
twintig jaar in de gemeenten Coevorden en Emmen 

Er is al veel onderzoek gedaan naar de krimpregio’s Noordoost-Groningen, Parkstad 
Limburg en Zeeuws-Vlaanderen (bijvoorbeeld Hoekveld, 2012). Een andere krimpregio, 
waar de krimp pas mondjesmaat is ingezet, maar waar sterkere krimp wordt verwacht, is 
Zuidoost-Drenthe. Er bestaat nog weinig onderzoek naar de anticipatie op krimp in deze 
regio, omdat de krimp nog maar zeer recent is ingezet. Zoals eerder vermeld, is het echter 
van groot belang om krimp op tijd te erkennen, teneinde een zo adequaat mogelijke aanpak 
te kunnen realiseren. Bij dit onderzoek is daarom gekozen voor twee gemeenten in deze 
regio, omdat de krimp vooral zal aanzetten in de komende jaren en er nog weinig onderzoek 
voorhanden is.  

Het onderzoeksgebied van dit onderzoek bestaat uit de gemeenten Coevorden en Emmen 
(zie kaart).  

 

Figuur 3.1 – Kaart van Drenthe met de geografische afbakening van het 
onderzoeksgebied: de gemeenten Coevorden en Emmen (Van Aalst, 2012). 
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De verwachte bevolkingskrimp verschijnt steeds vaker in het dagelijks leven van mensen in 
de regio, zoals in 2011 toen in de krant stond te lezen dat de bouwplannen tot 2020 voor de 
gemeente Coevorden in korte tijd aangepast moesten worden van 2000 naar 500 te bouwen 
woningen. Dat bestuurders voorzichtig zijn, blijkt uit het feit dat de wethouder een nieuwe 
bijstelling niet uitsloot, maar vooralsnog bleef uitgaan van 1025 woningen (Dagblad van het 
Noorden, 2011). Verder verschenen er eind 2012 berichten in de krant dat er door onder 
andere Rabobank Emmen-Coevorden, woningcorporatie Domesta, zorggroep Tangenborgh, 
Kamer van Koophandel en hogeschool Stenden een platform is opgericht om de krimp in de 
regio Zuidoost-Drenthe te lijf te gaan (Dagblad van het Noorden, 2012). Het toont aan dat het 
thema leeft in de regio en dat een steeds groter deel van de bevolking bekend raakt met het 
fenomeen. 

De bevolkingskrimp in de gemeente Emmen is pas vanaf 2010 ingezet. Emmen is de op drie 
na grootste plaats van Noord-Nederland en telt ruim 57.000 inwoners. Qua inwonertal  is het 
met 108.392 mensen op 1 januari 2013 de vijfentwintigste gemeente van Nederland en qua 
oppervlakte met bijna 350 km2 de vierde (CBS StatLine, 2013). Verder bestaat de gemeente uit 
een heel aantal dorpen, waarvan Klazienaveen, Emmer-Compascuum, Nieuw-
Amsterdam/Veenoord, Erica en Schoonebeek de grootste zijn. De gemeente Emmen is 
volgens het CBS de grootste gemeente van Nederland waar sterke krimp te voorzien is. In 
absolute cijfers zal deze gemeente het grootste aantal inwoners kwijtraken gedurende de 
komende twintig jaar, namelijk zo’n 5500 (CBS StatLine, 2013). De krimp in de gemeente is 
de afgelopen vijf jaar langzaam ingezet. 

Buurgemeente Coevorden heeft een inwonertal van bijna 36.000. De gemeente heeft een 
oppervlakte van bijna 300 km2 en de stad Coevorden telt ongeveer 14.500 inwoners. Verder 
bestaat de gemeente uit een groot aantal kleinere dorpen en gehuchten. De grootste kernen 
naast Coevorden zijn Dalen, Aalden/Zweeloo, Sleen, Schoonoord en Oosterhesselen. Er zal 
de komende 20 jaar naar verwachting bevolkingskrimp plaatsvinden (Provincie Drenthe, 
2012). Er vindt door de hoge vergrijzing een behoorlijke demografische transitie plaats in het 
onderzoeksgebied, met grote gevolgen voor de huishoudenssamenstelling.  

Figuur 3.2 - Waargenomen en verwachte groei van de bevolking in enkele Drentse 
gemeenten per periode, gemiddeld per jaar (Provincie Drenthe, 2012). 
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Figuur 3.3 - bevolkingsopbouw in Zuidoost-Drenthe in 2014 en 2034 per leeftijdscategorie 
(CBS Statline, 2013). 

Hoewel het aantal huishoudens in de latere toekomst zal dalen, wordt er voor de komende 
twintig jaar een lichte toename van het aantal huishoudens in het onderzoeksgebied 
verwacht (Provincie Drenthe, 2012 en Huisman et al., 2013). Het CBS verwacht in de 
gemeente Coevorden in de komende twintig jaar een stijging van 1400 
eenpersoonshuishoudens; in Emmen komen er zelfs 2600 van dit type huishoudens bij (CBS 
Statline, 2011). Dit is een oorzaak van veranderende woonbehoeften.  Het feit dat gezinnen in 
toenemende mate in de grotere steden gaan wonen, in combinatie met het aandeel ouderen 
dat sneller oploopt in de overige gemeenten, zorgt ervoor dat de huishoudensgrootte sneller 
daalt in deze overige gemeenten, waartoe ook het onderzoeksgebied behoort. Door 
nieuwbouwwijken te realiseren stimuleerden de grote steden hun groei op twee manieren en 
dit ging ten koste van de meer perifere gebieden: de verhuisstroom naar het buitengebied 
nam af en er vonden meer geboorten plaats in de betreffende stad. De bevolkingsdaling in 
krimpregio’s wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat er jaarlijks steeds meer mensen 
komen te overlijden. Wanneer een van beide partners overlijdt, neemt wel het inwonertal af, 
desondanks blijft het aantal huishoudens gelijk, slechts het huishoudenstype verandert. Er 
wordt dus verwacht dat er een toename is in het aantal oudere alleenstaanden. Het stijgend 
aantal overledenen werkt daardoor veel sterker door in de ontwikkeling van het aantal 
inwoners (bevolkingskrimp) dan in het aantal huishoudens. De verwachting is dat er in de 
verdere toekomst wel huishoudenskrimp optreedt in het onderzoeksgebied. Nu al is dit te 
zien in twee regio’s in Nederland waar de bevolkingskrimp al langer heerst. Dit zijn Delfzijl 
en omgeving en Zeeuws-Vlaanderen (Huisman et al., 2013). 

Het onderzoeksgebied, dat in combinatie met de bevolkingskrimp sneller vergrijst dan 
andere gebieden in Nederland die niet te kampen krijgen met bevolkingskrimp, krijgt naar 
verwachting te kampen met een minder dynamische woningmarkt. Met het stijgen van de 
leeftijd, daalt de verhuisgeneigdheid van mensen namelijk. Een tweede reden hiervoor is het 
feit dat de nieuwe generatie ouderen tegenwoordig vaker eigenaar van hun huis is, dan dit 
in het verleden het geval was. Een stijgende vergrijzing zorgt daarom voor een afnemende 
verhuismobiliteit: “mensen zullen naar verwachting in toenemende mate oud worden in hun 
eigen woning waar zij al geruime tijd wonen” (Van Nimwegen en Van Praag, 2012). Als 
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ouderen toch overgaan tot verhuizen, dan zijn zij bovendien erg gebonden aan de eigen 
regio. Migratie van senioren over langere afstanden is minder in trek dan beleidsmakers in 
krimpregio’s zich zouden wensen. Een gemeentelijk beleid dat zich richt op het aantrekken 
van 65-plussers uit andere delen van het land is om deze reden uiterst onrealistisch en 
nutteloos. Gecombineerd met het verschijnsel ‘dubbele vergrijzing’ (figuur 3.4) – hetgeen een 
stijging betekent van het aantal oudste ouderen  –  is een huisvestingsbeleid dat zich richt op 
het aanpassen van de bestaande woningvoorraad op een groter aandeel ouderen en het 
herstructureren van de nieuw te bouwen woningen binnen de bestaande bebouwing wel 
gepast (Van Nimwegen en Van Praag, 2012). 

 

Figuur 3.4 – Leeftijdsopbouw bevolking vrouwen en mannen in Zuidoost-Drenthe 2014 en 
prognose 2034 (CBS Statline, 2013). 

Verder leidt het relatief hoge aandeel seniorenhuishoudens tot een slechtere doorstroming 
op de woningmarkt. In gebieden waar woningen al schaars zijn kan dit leiden tot een nog 
ergere verstopping van de woningmarkt (Van Nimwegen en Van Praag, 2012). Omdat 
senioren nauwelijks verhuizen nadat de kinderen eenmaal het huis uit zijn, bezetten zij het 
woningtype dat geschikt is voor en gewild is bij jonge gezinnen. Het gebrek aan mobiliteit bij 
de senioren zorgt hierdoor voor een belemmering voor de jongere huishoudens, omdat de 
woningen waar de senioren in wonen op dat moment niet beschikbaar komen op de 
woningmarkt. Dit effect wordt verergerd door het feit dat de hedendaagse senioren steeds 
vaker in een eigen koopwoning wonen. De mobiliteit van mensen met een koopwoning is 
namelijk aanmerkelijk lager dan het geval is bij mensen die wonen in een huurwoning. 
Verder bestaat de vraag vanuit senioren om zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving 
zelfstandig te kunnen blijven wonen. Er is niets dat erop wijst dat de verhuismobiliteit van 
senioren in de toekomst zal gaan toenemen (Van Nimwegen en Van Praag, 2012). Als de 
babyboomgeneratie op de langere termijn – over ongeveer twintig jaar – komt te overlijden, 
zullen er weer meer woningen op de woningmarkt beschikbaar komen. In regio’s zoals het 
onderzoeksgebied (CBS Statline, 2013), die dan (naar verwachting) te maken krijgen met een 
teruglopend aantal huishoudens, zal het echter alsnog moeilijk worden om de vrijgekomen 
woningen te kunnen verkopen of verhuren, zeker als de woningen door de vorige eigenaren 
(die er waarschijnlijk al lang in hebben gewoond) niet zijn aangepast aan de 
kwaliteitsnormen die tegen die tijd gelden.  
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Als ouderen al verhuizen dan doen zij dit in een zeer groot deel van de gevallen over kleine 
afstand. Ouderen willen het liefst in hun eigen woonomgeving of –plaats blijven wonen. 
“Ouderen die over lange afstand verhuizen, vormen daarmee –ondanks alle anekdotiek van 
pensioenmigratie, ‘drenthenieren’ en tweede woningbezit– een zeer kleine minderheid 
binnen een kleine minderheid. Er zijn geen aanwijzingen dat dit in de toekomst anders zal 
zijn dan vandaag de dag” (Van Nimwegen en Van Praag, 2012). De inzet van regio’s om 
senioren aan te trekken om zo bevolkingskrimp tegen te gaan kan daarmee afgedaan worden 
als verspilde moeite.     
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Hoofdstuk 4: Resultaten van onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt het beleid van de gemeenten Emmen en Coevorden besproken ten 
aanzien van krimp en vergrijzing en de invloed hierop op de woningmarkt in de komende 
twintig jaar. Hiertoe is gebruik gemaakt van een combinatie van woonvisies en interviews 
met de verantwoordelijke wethouders Sleeking (Emmen) en Wilting (Coevorden). De 
volledige interviews zijn opgenomen in bijlagen 1 en 3. 

1. Gemeente Emmen 

Van groei naar krimp 

De gemeente Emmen heeft in 2012 de nieuwe woonvisie uitgebracht. Hierin staat te lezen 
dat er een nieuwe koers is ingezet. Sinds 2007, het jaartal waarin de vorige woonvisie werd 
uitgebracht, zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest. De woningmarkt is ingestort, 
waardoor er sprake is van een crisis. Tevens is de groeiverwachting van het aantal inwoners 
in 2020 naar beneden bijgesteld. Waar de ambitie in de vorige termijn nog werd 
uitgesproken om door te groeien naar 120.000 inwoners in het jaar 2020 (een stijging van 
ruim 10%), is deze ambitie inmiddels naar de prullenmand verwezen (Gemeente Emmen, 
2012a). Wethouder Sleeking van ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en handhaving 
beaamt tijdens het interview dat deze doelstelling achteraf niet erg realistisch is gebleken 
(Sleeking, 2014). In de nieuwe woonvisie staat dan ook duidelijk dat de groei geen 
werkelijkheid wordt en dat er in de nabije toekomst rekening wordt gehouden met 
stabilisatie of bevolkingskrimp. Hierop gebaseerd is het nieuwe woonplan geschreven. De 
gemeente vindt het belangrijk dat het woonbeleid breed gedragen wordt, daarom is de 
woonvisie besproken met bewonersorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, 
ontwikkelaars en makelaars (Gemeente Emmen, 2012a). 

De wethouder geeft toe dat een toekomst met bevolkingskrimp pas heel laat is onderkend 
door de gemeente. Ook zegt hij dat krimp een heel negatieve connotatie heeft. Toen hij in 
2006 in zijn functie begon, schreef hij een woonprogramma gebaseerd op de 120.000 
inwoners en daar hoorde een jaarlijkse productie van 900 woningen bij. In de zomer van 2006 
kwamen de eerste voortekenen aan het licht die erop wezen dat deze cijfers de werkelijkheid 
waarschijnlijk niet realistisch weergaven. Het duurde echter nog vijf jaar totdat er een notitie 
werd gemaakt door de gemeente waarin beschreven werd dat Emmen gaat krimpen. In de 
nieuwe woonvisie worden er in plaats van 900, ongeveer honderd woningen per jaar 
gebouwd. En die honderd woningen, zo zegt de wethouder, bestaan dan ook vaak nog uit 
vervangende woningbouw in plaats van toevoeging aan de bestaande voorraad. De omslag 
van groei naar krimp in het denken en in beleid is niet makkelijk te maken, constateert de 
wethouder: “Ons hele systeem is gebaseerd op groei, we kunnen investeren omdat we er van 
uitgaan dat we groeien en dat we dan ook nieuwe middelen ter beschikking krijgen, 
waarmee we weer kunnen investeren in die groei en dat systeem is compleet stil komen te 
staan” (Sleeking, 2014).  
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Financiële middelen 

Als voorbeeld van de omslag van groei- naar krimpdenken en de gevolgen hiervoor voor de 
financiële huishouding van de gemeente geeft hij aan dat je financiën nodig hebt om 
woningen te kunnen slopen en om centra van dorpen te kunnen herstructureren. De 
gemeente heeft daar echter in toenemende mate geen middelen voor, omdat de gemeente 
geen nieuwe middelen tot beschikking krijgt. Emmen kon tot dit jaar nog profiteren van het 
grotestedenbeleid, waardoor gelden beschikbaar kwamen ter behoeve van herstructurering. 
Nu dit stopt heeft de gemeente nog wel wát reserves maar die zijn volgens de wethouder 
volstrekt ontoereikend om de opgave te realiseren die er ligt. Desgevraagd geeft hij dan ook 
toe dat krimp daardoor vaak verpaupering betekent. Er is steeds meer leegstand in zowel 
dorpen als stad. Zo zegt hij dat “je steeds meer plekken aantreft, waarvan je zegt, daar zou 
men eigenlijk iets aan moeten doen” (Sleeking, 2014). Hij voegt hieraan toe dat als de 
overheid instrumenten zou hebben om daar iets mee te doen, het geen verpaupering hoeft te 
betekenen. Toereikende financiën ontbreken echter, ook doordat de gemeente veel 
inkomsten misloopt doordat er bijna geen grond meer voor bouwterreinen wordt verkocht 
(Sleeking, 2014). Tenslotte worden er vanuit het Rijk weinig financiële middelen aan de 
gemeente verstrekt. 

Uiteindelijk zijn er in de periode tussen 2006 en 2011 in de gemeente in totaal 900 woningen 
gebouwd (in plaats van 900 per jaar), omdat tussentijds al bleek dat er door geen enkele 
partij geïnvesteerd werd in nieuwbouwplannen. De bestuurder bepleit verder dat we nieuwe 
systemen moeten ontwikkelen van hoe we met waarde-creatie omgaan om ervoor te zorgen 
dat er geen verpaupering optreedt. Verder vindt hij dat de financiën in het land anders 
verdeeld moeten worden. Vooralsnog ontbreken het systeem en de middelen echter om de 
negatieve gevolgen van krimp op korte termijn op te lossen, maar “hoe je het ook wendt of 
keert, er zal verlies genomen moeten worden” (Sleeking, 2014). Dit is echter wel in strijd met 
de woonvisie, waarin wordt geschreven dat er veel aandacht komt voor leefbaarheid in de 
vorm van voorzieningen, ruimtelijke kwaliteiten en duurzaamheid (Gemeente Emmen, 
2012a) en niet om verpaupering aan te pakken. 

Prognose 

Een kritiekpunt op de gemeente kan geleverd worden als het gaat om de in het verleden 
gebruikte prognoses. Als de gemeente in de periode voor 2006 een bevolkingsprognose 
opstelde, dan zat in het systeem ingebakken dat als je een bouwplan opgesteld had als 
gemeente, deze extra gebouwde woningen automatisch zorgden voor extra inwoners. De 
bouwplannen waren onderdeel van de prognose en er werd vanuit gegaan dat elke woning 
die gebouwd werd automatisch gevuld werd met een huishouden. Sleeking noemt dit een 
vorm van tunnelvisie en in 2011 bepleitte hij een systeem waarbij een nul-scenario toegepast 
dient te worden. Nu terugkijkend werd de groei tot 2008 veroorzaakt door migratie, dat het 
effect van geboorte- en sterftecijfers dempte en waardoor er niet genoeg aandacht was voor 
het toekomstige effect van de negatieve natuurlijke bevolkingsgroei. Tenslotte zegt Sleeking 
desgevraagd dat het migratiesaldo nu ook negatief is en dat dat voor een groot deel te 
maken heeft met het feit dat mensen vanuit andere regio’s in het land wel naar Emmen 
zouden willen verhuizen maar dat ze gehinderd worden doordat ze hun woning niet 
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kunnen verkopen. Hij erkent wel dat het een illusie is te denken dat de gemeente dan weer 
groeit. (Sleeking, 2014). Het is zeer de vraag of het reëel is te denken dat deze cijfers weer 
aantrekken als de woningmarkt weer op gang komt.  

Gemeentelijk beleid 

Als het aankomt op het gemeentelijk beleid richting krimp is er nog wel een proces te gaan in 
de gemeente Emmen. Binnen de gemeente staan economie en de rest van de organisatie 
regelmatig tegenover elkaar. Sleeking geeft aan dat je als gemeente demografisch kunt 
krimpen maar economisch kunt groeien als bedrijven aangetrokken worden of genoeg 
innovatief zijn. Er bestaat spanning tussen het kamp economische groei enerzijds en het 
kamp demografische krimp anderzijds. De eerste groep zegt dat er bevolkingsgroei komt als 
er economische groei is, want dan zouden vrouwen wel weer meer kinderen krijgen. De 
wethouder is het hiermee oneens want hij stelt dat de groep vrouwen in de vruchtbare 
leeftijd steeds kleiner wordt en dat de economische groep op termijn ook wel tot dit inzicht 
zal komen. Sleeking erkent wel dat op het moment dat bedrijven wegtrekken uit de regio, er 
pas echt een groot probleem is en dat het de gemeente er alles aan gelegen is om in te blijven 
zetten op het aantrekken van meer werkgelegenheid. Dit gebeurt actief en met gematigd 
succes door middel van acquisitie. Als het gaat om voorzieningen is het beleid van de 
gemeente dat er op basis van de prognoses geprobeerd wordt te centraliseren. De wethouder 
vindt ten slotte dat er meer aandacht moet komen voor de inwoners die de gemeente nog 
wél rijk is: “Ik heb wel eens gezegd, we hebben ons jarenlang druk gemaakt om van 108.000 
inwoners te willen groeien naar 120.000, dus we maakten ons druk om die 12.000. Laten we 
ons nou eens druk maken om die 108. Want daar gaat het om.” (Sleeking, 2014). 

In de woonvisie wordt erkend dat het aantal huishoudens in de gemeente groeit. De 
gemeente wil het op de markt brengen van nieuwbouwwoningen zo goed mogelijk 
regisseren, om te voorkomen dat er overaanbod ontstaat. In de woonvisie staat verder dat de 
gemeente niet weet hoe het precies zit met de beschikbaarheid van woningen voor starters. 
Tegelijkertijd worden er geen startersleningen meer verstrekt. In plaats daarvan worden 
deze gelden ingezet om bestaande woningen energiezuiniger te maken (Gemeente Emmen, 
2012a).  

Vergrijzing en wonen 

Als de wethouder gevraagd wordt of vergrijzing (nu 21 procent 65-plussers; 30 procent in 
2034) een groter probleem voor de gemeente is dan bevolkingskrimp dan antwoordt hij 
bevestigend: “Krimp op zichzelf hoeft niet zo’n verschrikkelijk probleem te zijn, maar de 
samenstelling van de bevolking verandert” (Sleeking, 2014). Vergrijzing is één van de 
grootste thema’s in het nieuwe beleid van de gemeente en in de woonvisie is prioriteit 
gegeven aan seniorenhuisvesting. Particuliere woningen moeten door de scheiding van 
wonen en zorg (conform de al eerder genoemde landelijke trend) geschikter worden 
gemaakt om zorg thuis te ontvangen. Bij nieuwbouw wordt rekening gehouden met 
levensloopbestendigheid. Ook in de woonvisie is er ruim aandacht voor dit thema. 
Seniorenhuishoudens gaan gestimuleerd worden hun woning levensloopbestendig te maken 
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en er zijn afspraken met corporaties over nieuwbouw en aanpassing van woningen voor de 
betreffende doelgroep (Gemeente Emmen, 2012a). 

De snelle afbraak van verzorgings- en verpleeghuizen en de vraag of dat opgevangen kan 
worden of dat er een situatie ontstaat met leegstand zonder voldoende alternatieven, is wel 
een punt van zorg. Waar tot vorig jaar mensen uit vier indicatiecategorieën recht hadden op 
een plekje in een verzorgings- of verpleeghuis, is dit nu slechts de hoogste categorie. De rest 
ontvangt zorg thuis. Sleeking verwacht dat bejaardenhuizen uiteindelijk helemaal 
verdwijnen. Hij vindt het op zich een goede ontwikkeling om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen omgeving te houden en te verzorgen. Dit vraagt echter opnieuw om een andere manier 
van denken en een andere manier van met mensen omgaan. Woningaanpassingen zijn 
noodzakelijk en overleg met corporaties en zorginstellingen op dit gebied vindt plaats. Voor 
de bouw van nieuwe woningen voor de groeiende groep oudere alleenstaanden is het nog te 
vroeg, onderzoek om een en ander getalsmatig te onderbouwen vindt nu plaats (Sleeking, 
2014).. Daarna komen de concrete plannen voor deze groep, die onder invloed van de 
veranderende samenstelling van huishoudens en de verwachte grotere zorgbehoefte in de 
eigen woning snel groeit. Wel staat in de woonvisie van de gemeente dat “de grootste 
opgave voor nieuwbouw betreft huurwoningen die geschikt zijn voor senioren. Deze 
nieuwbouw moet zoveel mogelijk in de buurt van voorzieningen worden 
gesignaleerd”(Gemeente Emmen, 2012a). Wel is het zo dat deze nieuwbouwopgave kleiner 
wordt wanneer de huidige woningen worden aangepast. Bij nieuwbouwplannen stelt de 
wethouder zichzelf de laatste jaren de vraag ‘hebben we dat echt nodig?’ (Sleeking, 2014). 
Een overzicht van de bouwplannen en woningbouwaccenten per kern is opgenomen in 
bijlage 2. 

Regionaal beleid woningbouw 

Op het terrein van wonen is er afstemming van beleid met de gemeenten Coevorden en 
Borger-Odoorn. De stedelijke kern Emmen heeft veel voorzieningen waarvan geprofiteerd 
wordt door de bewoners van dorpen uit de regio. Krimp, ontgroening en vergrijzing in de 
regio hebben hun invloed op de woningmarkt en leefbaarheid. In een gezamenlijke regionale 
woonvisie met de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden wordt richting gegeven aan 
goed wonen en leven in de regio (Gemeente Emmen, 2012a). Als er nieuwe initiatieven 
komen die wellicht verstorend zijn voor plannen in een buurgemeente, dan wordt overlegd 
wat verstandig is. Concurrentie wordt zoveel mogelijk uitgesloten. Doel hiervan is minder 
leegstand en het voorkomen van kannibalisme, of zoals door Sleeking anders gezegd: 
“Mensen wegkapen bij de ander, omdat je een fantastisch bouwplan hebt waar eigenlijk 
helemaal geen behoefte aan is” (Sleeking, 2014). Proberen om de gevolgen van krimp op te 
vangen door mensen uit de omringende gemeenten naar je toe te trekken is uit den boze. Hij 
pleit voor het bieden van een goede woonsituatie aan de huidige inwoners. Als er dan 
toevallig wat mensen aangetrokken uit andere gebieden dan is het leuk, maar daar gaat het 
niet om. Meer overleg met andere gemeenten vindt de wethouder niet nodig omdat Emmen 
een grote gemeente is en omdat er weinig sprake is van grensoverschrijdend verkeer 
(Sleeking, 2014).  
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Rol provincie en Rijk ten aanzien van woningbouw 

De provincie heeft gestimuleerd dat er een regionaal overleg kwam op het gebied van 
wonen. Ook op het gebied van het gebruik van voorzieningen is er overleg op instigatie van 
de provincie. Het gaat hier vooral om onderzoek en ervaringen uitwisselen.  

Als het gaat om de Rijksoverheid, dan is er wel besef dat de randen van Nederland te maken 
hebben met krimp. Er is voldoende beleidsaandacht, zo behoort Emmen tot de 
anticipeerregio krimp, wat de wethouder een rare naam vindt, want “op het moment dat 
krimp zich al voordoet, kun je niet meer anticiperen, maar ben je aan het reageren” (Sleeking, 
2014). Er is daarentegen veel te weinig aandacht voor het feit dat krimp geld kost, een 
herverdeling van de middelen is wenselijk. Actuele krimpregio’s als Delfzijl krijgen echter 
wel sloopgelden en dergelijke. De wethouder zou graag zien dat er al meer middelen 
beschikbaar komen voordat de krimp in alle hevigheid is ingezet. 

Reflectie 

Het aantrekken van starters lijkt van groot belang te zijn, zij zorgen ervoor dat bedrijven niet 
weg zullen trekken. Sleeking erkent ook dat het zeer belangrijk is dat bedrijven niet 
wegtrekken, maar in de recentste woonvisie staat dat de startersleningen juist zijn afgeschaft. 
Dit lijkt tegenstrijdig. Daarnaast zouden de gelden voor leefbaarheid die worden ingezet 
voor verduurzaming en ruimtelijke kwaliteiten wellicht nuttiger besteed worden door 
verpaupering tegen te gaan. 

Het beleid lijkt daarmee meer gericht op het reageren en deels anticiperen op de toenemende 
vergrijzing, maar minder op het anticiperen van behoud en aantrekken van starters in/naar 
de regio. Daarmee wordt niet gezegd dat het faciliteren van ouderen niet zeer belangrijk is, 
maar er zou wellicht meer aandacht moeten zijn voor de jongere bevolking.  

2. Gemeente Coevorden 

Van groei naar krimp 

Wethouder Wilting geeft aan dat bevolkingskrimp met de kennis die ons nu tot beschikking 
staat een groot thema wordt in de gemeente gedurende de komende twintig jaar. De krimp 
is de realiteit als gekeken wordt naar bevolkingspiramides van het CBS. Het bestuur van een 
gemeente kan er niets aan doen dat er minder kinderen geboren worden, het overkomt je. 
Wel kan erop geanticipeerd worden en vraagt het om reactie. In de gemeente is er volgens 
Wilting afscheid genomen van het groeidenken. Ook leeft het besef van vergrijzing. Bij het 
samenstellen van de woningbouwstrategie in 2010 werd er nog getwijfeld, maar het besef is 
volledig doorgedrongen (Wilting en Klasen, 2014). Uiteindelijk is de plancapaciteit voor 
woningbouw in een aantal jaren aangepast van 1500 naar 500 (Gemeente Coevorden, 2012).  

De wethouder vindt dat de markt zich uiteindelijk zelf wel corrigeert. Iedereen binnen de 
gemeente denkt in kosten, niet meer in groei. Hij geeft aan dat het aantal mensen dat 
wegtrekt uit de gemeente, wel meevalt. Het gaat erom dat er minder kinderen geboren 
worden. Wilting en Klasen merken op dat er in toenemende mate mensen in de gemeente 
wonen die hun werk op grotere afstand hebben. Er wordt geconstateerd dat de mobiliteit 
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groter is dan een x-aantal jaar geleden. Verder is de startersclub bestaande uit jongeren een 
contante groep, die altijd voor studie is weggegaan. 

Wilting geeft aan dat je niet alles kunt managen: “Soms loop je er achteraan, soms loop je er 
vooraan, maar je probeert het zo efficiënt mogelijk te regelen. Je kunt niet alles sturen in deze 
wereld, zo simpel is dat gewoon” (Wilting en Klasen, 2014).  

In de woonvisie van de gemeente staat dat de gemeente in de komende jaren te kampen 
krijgt met een sterker afnemende woningbehoefte. Er is onzekerheid wanneer de echte 
daling zich precies inzet, door de onzekerheid in de verschillende prognoses. De gemeente 
wil tijdig inspelen op bevolkingskrimp en gebruikt hiervoor demografische prognoses per 
gemeentelijke kern (Gemeente Coevorden, 2011).  

Financiële middelen 

Als het gaat om voorzieningen, dan werken de effecten van krimp en bezuinigingen 
dubbelop. Door de bevolkingskrimp neemt het draagvlak voor voorzieningen af, door 
bezuinigingen kunnen zij niet meer in stand worden gehouden. 

De combinatie vergrijzing, schulden en de overheveling van zorgtaken legt een zware druk 
op de schouders van de gemeente. Op alle punten scoort de gemeente Coevorden hoog en de 
gemeente wordt dan ook het hardst geraak van alle gemeenten in Nederland (Coevorden 
Huis aan Huis, 2014). De gemeente krijgt veel taken erbij, maar er zit meteen een bezuiniging 
aan vast. De gemeente moet iets wegzetten waar eigenlijk geen uitgebreide financiële 
middelen voor zijn (Wilting en Klasen, 2014). 

Gemeentelijk beleid 

De bevolkingskrimp hoeft voor de gemeente geen verpaupering of neergang te betekenen. 
Het ligt er wel aan hoe ermee omgegaan wordt. Zo heeft de gemeente een 
herstructureringsplan in de stad Coevorden waarbij tweehonderd woningen zijn gesloopt en 
waarvoor er honderd zijn teruggebouwd. Dit is gedaan in het kader van krimp. Als er niets 
aan gedaan was, dan was de wijk waarschijnlijk verpauperd. De gemeente beschouwt krimp 
als een feit dat je overkomt. Er wordt geen proactief beleid gevoerd om te voorkomen dat 
krimp optreedt. De wethouder geeft aan dat er gelet moet worden op meerdere partijen en 
dat er rekening moet worden gehouden met meerdere factoren als het gaat om 
woningbouwplannen en aan het eind corrigeert de markt wel. Hoewel Wilting aangeeft dat 
er geanticipeerd zou kunnen worden op het gebied van de toekomstige sluiting van 
voorzieningen zoals scholen, is daar geen programma voor. Er wordt wel gekeken naar 
bibliotheken en sportvoorzieningen en –accommodaties. Dit gebeurt echter pas onder druk 
van recente bezuinigingen, de wethouder zegt hierover: “kijk, als er geld genoeg was dan 
ligt niemand er wakker van, maar op dit moment kan dat niet meer” (Wilting en Klasen, 
2014). Jongeren zijn altijd weggegaan uit de gemeente voor studie. Er wordt echter niets 
gedaan om deze jongeren te verleiden terug te keren naar de gemeente, terwijl de wethouder 
aangeeft dat er weinig mogelijkheden zijn. Uiteindelijk is het punt volgens hem dat het 
wonen voor sommige mensen de moeite waard is om ver naar hun werk te reizen en dit voor 
anderen niet opweegt tegen de reisafstand (Wilting en Klasen, 2014). 
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Met de bouwplannen trekt de gemeente vooral mensen uit de eigen gemeente aan: 70 
procent is voor de eigen bevolking. Er is dus een hele kleine groep die wordt teruggewonnen 
uit andere regio’s. De trend is dat jonge gezinnen uit de kleinere kernen naar de Randstad 
trekken omdat daar de werkgelegenheid weer aantrekt. Bouwplannen zijn met name gericht 
op eigen bevolking en om doorstroom te creëren. 

Voor 2008 was er weinig aandacht voor de herkomst van mensen in nieuwbouwwijken. De 
kavels gingen als warme broodjes over de toonbank, dat ging vanzelf. Na 2008 was dit 
afgelopen. Tot 2010 waren er nog bindingseisen voor alle kernen in de gemeente behalve 
Coevorden. Dit hield in dat men geboren moest zijn of werk moest hebben in de kern om 
nieuw te bouwen op een kavel. Nu zijn deze regels conform Europese wetgeving opgeheven. 

Er wordt goed gekeken naar de vraag: een nieuwbouwwijk zit er niet meer in. Voor wie 
moet je immers bouwen als je krimp hebt, zo klinkt het. Het huidige, in 2012 herziene 
woningbouwbeleid is dat er alleen nog wordt gebouwd in Coevorden, Sleen en Dalen 
(Gemeente Coevorden, 2012). In de twee laatstgenoemde dorpen wordt bovendien alleen 
gebouwd als er lokale vraag is. Er worden enquêtes uitgezet. Voor Coevorden bestaat een 
overcapaciteit aan bouwplannen dus dit wordt geëvalueerd met ontwikkelaars. Een 
overzicht van de bouwplannen per kern is opgenomen in bijlage 4. 

Vergrijzing en wonen 

Wilting geeft aan dat vergrijzing niet zozeer een probleem vormt voor de gemeente, maar 
dat mensen andere dingen vragen als ze ouder worden en dat de gemeente daarvoor moet 
faciliteren. De vergrijzing zorgt daarom voor een grotere druk op bepaalde voorzieningen 
voor jongeren, zoals scholen. De afgelopen paar jaar zijn er relatief veel gezinnen verloren 
gegaan. Als gevraagd wordt of de gemeente op het gebied van woningbouw nog specifiek 
faciliteert voor jongere gezinnen dan volgt het antwoord dat dit niet direct gebeurt. Wel zijn 
de woningen die gebouwd in het kader van het herstructureringsplan geschikt als 
gezinswoning. Verder is er een nieuwbouwwijk waar gebouwd mag worden naar eigen 
inzicht en voor alleenstaanden is er recent nog een appartementencomplex opgeleverd dat 
geschikt is voor short stay en “dat loopt als een tierelier” (Wilting en Klasen, 2014). Geeft dit 
niet aan dat hier behoefte aan is? 

Er wordt opgemerkt dat mensen een sterke binding hebben met hun directe woonomgeving. 
Verhuizingen tussen de dorpen of naar de stad Coevorden zullen niet snel plaatsvinden: 
“Iemand die in Schoonoord woont, wil niet in Sleen wonen en andersom. Je kunt er van alles 
aan doen, maar het gaat niet gebeuren” (Wilting en Klasen, 2014). 

Verder is de gemeente bezig met het levensloopbestendig maken van woningen in wijken 
waar herstructurering plaatsvindt. Er wordt in ieder geval niet zomaar gebouwd voor 
senioren. Dit is een samenspel tussen particulier en een woningstichting die reageert op de 
wensen. Er wordt gekeken naar wat oudere alleenstaanden doen, hier is geen beleid voor. 
Wel is er de mogelijkheid om naar een kleinere huurwoning te gaan, die veelal 
levensloopbestendig zijn. Heel veel woningen kunnen aangepast worden, maar er worden in 
principe geen woningen gebouwd omdat het een vergrijzingspiek betreft. Daarom wordt er 
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gekeken hoe de bestaande voorraad aangepast kan worden (Wilting en Klasen, 2014). In de 
woonvisie stelt de gemeente dat “een aanzienlijk deel van de sociale huurvoorraad een 
transformatie zal moeten ondergaan in de vorm van het meer levensloopbestendig maken 
van de bestaande voorraad” (Gemeente Coevorden, 2012). 

Bejaardenhuizen komen leeg te staan. Mensen blijven zo lang mogelijk in hun eigen woning, 
aangepast en al om ter plekke zorg te ontvangen. Senioren komen pas in een verzorgingshuis 
als ze echt niet meer zelfstandig kunnen wonen. De WMO gelden worden gebruikt om 
mensen zo’n aanpassende voorziening in hun huis te vergoeden. Gemeenten, 
zorginstellingen en woningcorporaties zijn in gesprek over de beste manier om mensen zorg 
in hun eigen omgeving te laten ontvangen. Een echt antwoord is hier nog niet op, omdat 
goed moet worden gekeken dat er over dertig jaar geen leegstand van seniorenwoningen is 
(Wilting en Klasen, 2014). 

Regionaal beleid woningbouw 

Er is regionaal woningbouwoverleg. De meeste plannen van de gemeente zijn er niet meer 
op gericht om mensen uit andere gemeenten zoals ook de buurgemeente Emmen of de 
Randstad aan te trekken. Dat is altijd maar een klein deel geweest, maar de nieuwbouwwijk 
Ossehaar aan de rand van Coevorden is wel ooit daar op gericht geweest. De illusie om meer 
dan de genoemde dertig procent uit de Randstad in de gemeente te huisvesten, is er echter 
niet. Er zijn nauwelijks concurrerende bouwplannen met buurgemeenten. Als dit vergeleken 
wordt met de bestaande literatuur, is dit een goede ontwikkeling. 

Mensen binnen de gemeente zijn zeer honkvast. Verder is het zo dat de bevolking ten 
noorden van de A37 erg gericht is op Emmen. Mensen die daar wonen (vaak in grotere 
huizen met tuin) en overwegen te verhuizen, kiezen vaak voor Emmen (Wilting en Klasen, 
2014).  

Rol provincie en het Rijk ten aanzien van woningbouw 

Er zijn gelden beschikbaar gesteld voor de regio door de provincie. De provincie stuurt op 
overleg met buurgemeenten. De gemeente is aangesloten bij de anticipeerregio krimp. Het 
besef dat er krimp plaatsvindt in de regio is er volgens Wilting wel. Het Rijk stelt procesgeld 
ter beschikking om uit te vinden dat er een probleem is. Dat weet de gemeente echter al dus 
hier is geen behoefte aan. Er moet geld komen voor de uitvoering, voor het slopen van 
woningen die straks leeg komen te staan. Er is behoefte aan een sloopfonds, zoals in de 
provincie Groningen wordt verstrekt. Er is twijfel of die fondsen ooit nog verstrekt zullen 
worden. De provincie Drenthe krijgt wel een bedrag van het Rijk. Deze gelden worden 
gebundeld in een bepaalde regio waar Coevorden ook toe behoort. Er komt twaalf miljoen 
euro beschikbaar en een deel van dit geld wordt gebruikt voor leefbaarheid en krimp in 
brede zin (Wilting en Klasen, 2012).  

Reflectie 

De gemeente Coevorden lijkt een berustende houding aan te nemen als het gaat om de 
bevolkingskrimp. Er wordt nog mondjesmaat gebouwd en alleen voor de lokale vraag. Bij 
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het managen van de nieuwe woonbehoeften veroorzaakt door de demografische transitie 
wordt actie ondernomen als het gaat om senioren, verder wordt gerekend op de wil van 
mensen en de markt. Actie van de gemeente wordt vooral gedreven door bezuinigingen. Ten 
slotte is er zeer weinig aandacht voor jongere inwoners in het gemeentelijk beleid. 

In de woningbouwstrategie in 2011 is bij de vaststelling van de woningbehoefte gebruik 
gemaakt van een demografische prognose die uitgebracht was in 2008. In 2012 moesten de 
plannen al herzien worden, omdat de prognoses niet reëel waren. 

De woningbehoefte voor senioren wordt in de grotere kernen opgevangen (Gemeente 
Coevorden, 2011). Aan de andere kant blijkt dat inwoners van de kleinere kernen zeer aan 
hun omgeving zijn gebonden, dit zou tot onvrede kunnen leiden. Ook gezien het feit dat 
senioren een zeer lage verhuisgeneigdheid hebben, is het wellicht wijs om in te zetten op het 
aanpassen van bestaande woningen, in plaats van het nieuw bouwen. 

De gemeente anticipeert op het gebied van nieuwbouwplannen maar reageert verder vooral 
op ontwikkelingen, al dan niet gedreven door bezuinigingen. Dit is ook terug te vinden in de 
woonvisie, waarin er eigenlijk alleen aandacht is voor het schrappen van oude bouwplannen 
en niet zozeer voor andere aspecten van woningbouw. 
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Conclusie 

Krimp kan onmogelijk los worden gezien van vergrijzing en deze twee fenomenen zorgen 
samen voor veranderende woonbehoeften. Om een antwoord te geven op de 
onderzoeksvraag is het noodzakelijk gebleken uitvoerig in te gaan op beide concepten, 
omdat zij doorwerken op zovele terreinen. 

Concluderend kan gesteld worden dat in beide gemeenten in het onderzoeksgebied het 
‘krimpdenken’ is doordrongen. Hoewel soms laat onderkend, zijn de gemeentelijke 
beleidsplannen ten aanzien van de veranderende woonbehoeften inmiddels dusdanig 
aangepast dat er geanticipeerd wordt op zowel krimp als vergrijzing. Al dan niet onder druk 
van bezuinigingen wordt er ook gereageerd op de facetten van krimp waarop nog niet 
geanticipeerd was of waar in het verleden nog onzekerheid over bestond. De veelvuldige 
bijstelling van bouwplannen bevestigt de feiten dat krimpen met beleid en het maken van 
goede prognoses lastige opgaven zijn. Een positief punt is dat bouwplannen niet langer 
onderdeel zijn van de bevolkingsprognose, maar dat de plannen juist op de prognose 
worden gebaseerd. De woonvisies en de perceptie en actie op krimp van  de wethouders 
komen op hoofdlijnen met elkaar overeen.  

Toekomstige senioren in de gemeenten Coevorden en Emmen hoeven zich weinig zorgen  te 
maken of er in de toekomst voldoende geschikte woningen beschikbaar zijn, waar zij zorg in 
hun eigen omgeving kunnen ontvangen. 

Desondanks is het misschien toch problematisch als het aankomt op de wijze van denken 
over krimp en specifiek vergrijzing in het onderzoeksgebied. Aan de ene kant kwam naar 
voren dat de gemeente pas écht een groot probleem heeft als er bedrijven besluiten weg te 
trekken uit de regio. Aan de andere kant staat het feit dat er in de gemeente Emmen geen 
startersleningen meer verstrekt  worden. Verder worden er geen aantrekkelijke woningen 
gebouwd die specifiek geschikt zijn voor jonge gezinnen. Ook de gemeente  Coevorden 
bouwt niet voor jongeren en jonge gezinnen. Maar als er geen interessante woningen zijn 
voor jongere mensen, kan dit een extra push-factor zijn waardoor juist deze groep verdwijnt. 
Hierdoor daalt de beroepsgeschikte bevolking en kunnen bedrijven ertoe gezet worden 
uiteindelijk uit de regio te verdwijnen. Het is belangrijk ook voor die groep enige vorm van 
pull-beleid te hebben. 

Verder is het opmerkelijk dat de gemeenten denken in krimp, maar dat daar nog geen 
nieuwe verdienmodellen tegenover staan, waardoor tekorten dreigen. Dit bemoeilijkt de 
opvang van krimp. Daarnaast zijn er weinig middelen beschikbaar om alvast te anticiperen 
op toekomstige leegstand en verpaupering. De gemeenten uit de ‘anticipeerregio krimp’ 
hebben behoefte aan gelden die nu slechts worden verstrekt aan gemeenten die op dit 
moment al te kampen hebben met hevige krimp. Nu zijn er weinig middelen om te 
anticiperen, als de gelden beschikbaar komen is het te laat om te anticiperen want dan is er al 
krimp. Bevolkingskrimp is gebombardeerd tot prioriteit nummer één, maar wat de 
beleidsmakers aangeven, is vergrijzing een groter probleem voor de gemeente. De 
verandering van de bevolkingssamenstelling verdient daardoor beleidsaandacht. 
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Discussie en beleidsaanbevelingen 

Dit onderzoek richt zich op twee gemeenten en is daarmee een case study. Daardoor zijn 
generalisaties moeilijk te maken. Toch kan dit onderzoek gebruikt worden om als voorbeeld 
te dienen met welke spanningen toekomstige krimpregio’s te kampen hebben. 

In dit onderzoek is weinig aandacht besteed aan de wederzijdse invloeden van 
voorzieningen en  werkgelegenheid op bevolkingskrimp, dit is een suggestie voor verder 
onderzoek. Tevens is het interessant dit onderzoek  toe te passen in andere gemeenten in een 
andere regio. 

Gemeentelijk beleid dient wellicht aangepast te worden voor starters en inwoners van 
middelbare leeftijd, hier gebeurt nu namelijk heel weinig voor. Deze mensen vormen nog 
steeds een substantiële groep binnen de bevolking. Daarnaast is het toch deze groep die de 
effecten van vergrijzing nog kan dempen. Gemeenten hebben behoefte aan een herverdeling 
van de gelden, waardoor zij ook echt actief kunnen anticiperen. Anticiperen is nu vaak een 
vorm van reageren, omdat de krimp al is ingezet. Daarom is de verstrekking van meer 
middelen wenselijk. Wellicht zouden deze gelden kunnen komen uit vestigingsregio’s, 
aangezien het vaak de sociaaleconomische sterkere, jongere bevolking betreft die wegtrekt 
uit de krimpregio. 
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Bijlage 1 – Interview gemeente Emmen 

Interview met wethouder van ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en 
handhaving Ton Sleeking (PvdA) van de gemeente Emmen op 31 maart 2014 om 
14.30 uur 

Duur van het interview: 40 minuten en 21 seconden 

JM: Ik zou graag als eerste van u willen weten hoe de gemeente Emmen nu in het 
groeidenken staat, want in de structuurvisie van een aantal jaren geleden staat zelfs 
nog in dat ‘we in Emmen de ambitie hebben om door te groeien naar 120.000 
inwoners’ [meer dan 10% groei]. 

TS: Ja, ja 

JM: Dat leek me aardig gedateerd, houdt de gemeente nog rekening met die ambitie van 
120.000 inwoners? 

TS: Nee, vandaar ook een nieuwe woonvisie die door de raad is vastgesteld in december 
2012. Hier ligt een korte samenvatting, mag ik hem er even bij hebben? 

JM: Tuurlijk 

TS: Want volgens mij staat er helemaal in het begin al dat we door de veranderende 
situatie ook naar andere prioriteiten kijken. Ja dat wordt hier nadrukkelijk 
aangegeven. ‘Het bouwplan dat moest bijdragen aan de groei naar 120.000, die groei 
wordt geen werkelijkheid. We verwachten nu dat het in de toekomst stabiliseert of 
zelfs afneemt.’ Dus daarop gebaseerd hebben we die nieuwe woonvisie gemaakt. 

JM: Ja, want de groei naar 120.000 inwoners was vastgesteld in 2009? 

TS:  2007 

JM: Oke, 2007, en toen waren er nog prognoses dat dat mogelijk zou zijn? 

TS: Ja 

JM: Maar, dat is nu doordrongen in alle beleidsplannen, er wordt rekening gehouden met 
stagnatie of krimp zelfs? Niet alleen het niet halen van 120.000 maar zelfs een 
teruggang? 

TS: Ja klopt 

JM: Oke. Ik heb een aantal stellingen geformuleerd die ik graag even wil doornemen. Dat 
heb ik ook in Coevorden gedaan. Dat is eigenlijk het plan. Op de eerste heeft u 
eigenlijk al antwoord gegeven, want de stelling was, de bevolkingskrimp in mijn 
gemeente wordt geen groot thema, de komende 20 jaar. 

TS: Dat wordt het dus wel. 
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JM: Ja precies. De tweede stelling is, demografische krimp betekent neergang en 
verpaupering. Ik heb een aantal documenten gelezen ook vanuit de bestuurskundige 
invalshoek, waarin staat dat in veel gemeenten eigenlijk krimp wordt gezien als een 
negatief iets. 

TS: Ja, ja, ja. Krimp heeft een heel negatieve connotatie. Ik ben geneigd om jouw stelling 
met ja en nee te beantwoorden. In de praktijk betekent het verpaupering. Kijk maar in 
bijna al onze dorpen, maar ook in het hoofddorp Emmen zie je het gebeuren dat je 
steeds meer leegstand ziet.  Dat je steeds meer plekken aantreft, waarvan je zegt, daar 
zou men eigenlijk iets aan moeten doen. Tegelijkertijd, als je in staat zou zijn, en als je 
als overheid de instrumenten zou hebben om daar iets mee te doen, dan hoeft het dat 
niet te betekenen. Probleem waar we mee zitten is dat we dat heel laat onderkend 
hebben. Ik ben in 2006 wethouder geworden en in 2005 schreef ik een programma 
wat gebaseerd was op 120.000 inwoners en een jaarlijkse productie van 900 
woningen. En in de zomer van 2006 kwamen de eerste tekenen dat dat wel eens niet 
zou kunnen gaan gebeuren. Nou dan duurt dat nog tot 2011 voordat wij een notitie 
maken waarin we beschrijven dat Emmen gaat krimpen en dat we daar rekening mee 
moeten houden en in 2012 komt uiteindelijk een nieuw woonplan met heel andere 
getallen van het aantal woningen en zijn we al blij als we er honderd per jaar zouden 
kunnen bouwen in plaats van 900. En die honderd zijn algauw dan ook nog 
vervangende woningbouw in plaats van toevoeging. Ons hele systeem is gebaseerd 
op groei, we kunnen investeren omdat we ervan uitgaan dat we groeien en dat we 
daar ook nieuwe middelen ter beschikking krijgen, waarmee we weer kunnen 
investeren in die groei en dat systeem is compleet stil komen te staan. Je hebt 
financiën nodig om woningen te kunnen slopen; om centra van dorpen te kunnen 
herstructureren en de gemeente heeft daar geen middelen voor. Tot en met dit jaar 
kon Emmen nog profiteren van het grotestedenbeleid, als één van de 
honderdduizendplus gemeenten in Nederland en op die basis kregen we van de 
vorige kabinetten nog financiën om aan herstructurering te kunnen werken. Nou dat 
stopt in 2014 dus we hebben wel wát reserves maar dat is volstrekt ontoereikend om 
de opgave te realiseren die we eigenlijk hebben. Particulieren hebben die 
mogelijkheid ook niet, want voor hun geldt het systeem van ik investeer in een pand 
en ik ga nieuw-bouwen en omdat er groei is, betaalt het pand zichzelf terug. Nou, dat 
gebeurt nu allemaal niet meer, dus je moet naar hele nieuwe systemen toe van hoe 
kun je met waarde-creatie omgaan om ervoor te zorgen dat in ieder geval die 
verpaupering tot staande wordt gebracht omdat je andere invullingen aan gebieden 
kunt geven, en die systemen hebben we nog niet en vandaaruit is het antwoord dan 
ja, het betekent verpaupering, want je kunt niet op korte termijn al die negatieve 
gevolgen oplossen. 

JM: Ja ik snap het. Dus, zijn er tussen 2006 en 2011 nog wel die 900 woningen per jaar 
gebouwd? 

TS: Er zijn 900 woningen gebouwd, in de hele periode. 

JM: O, in de hele periode, in die vijf jaar dus. 
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TS: Ja precies 

JM: Dus dat beleid dat in 2006 is opgesteld, van 900 per jaar, daar is uiteindelijk ook wel 
van afgeweken.  

TS: Daar is gewoon van afgeweken omdat dat niet gebeurde. In de zin van, er kwamen 
geen nieuwbouwplannen [REAGEREN] en als corporaties niet investeren en anderen 
niet investeren, dan kun je nog zo goed willen als gemeente maar wat je als gemeente 
doet is een prognose opstellen en marktpartijen uitnodigen om die dan te gaan 
invullen want de gemeente bouwt zelf niet. En in die zin is het dus niet gebeurd. Het 
vreemde, als wij een bevolkingsprognose maakten, in de periode voor 2006, dan zat 
in dat systeem ingebakken, dat je als gemeente een bepaald bouwplan had en je zei 
dus, we gaan 120.000 inwoners krijgen, omdat je ook bouwplannen had die daarop 
toegesneden waren. Dus dat was eigenlijk dus een soort van, een vorm van 
tunnelvisie.. [NEGEREN] 

JM: De bouwplannen kwamen eerder dan.. 

TS: De bouwplannen waren onderdeel van je prognose. En als je zegt ik ga 
zevenduizend, of ja als je zegt ik ga in een bepaalde periode inderdaad zevenduizend 
woningen bouwen en je hebt daar bestemmingsplannen voor en we zijn er vanuit 
gegaan dat gemiddeld in die woningen twee komma zoveel mensen kwamen te 
wonen, dus groeide je naar zoveel inwoners.  

JM: Er werd dus eigenlijk vanuit gegaan dat elke woning die gebouwd werd automatisch 
gevuld werd met mensen? 

TS: Ja, zo werkte het systeem. En pas in latere jaren, dat zijn we pas gaan doen vanaf 2011 
heb ik gezegd, dat moet je loslaten. Je moet een nul-scenario toepassen [REAGEREN] 
en je moet puur kijken naar hoeveel mensen zijn er, hoeveel mensen zullen er 
ongeveer overlijden en hoeveel ongeveer geboren worden, wat is de migratie en dan 
kom je tot een redelijke prognose  [ERKENNEN] van een getal wat dan een groei of 
afname zal zijn en waardoor die veroorzaakt wordt. In Emmen was het zo dat in de 
jaren tot ongeveer 2008, groeiden wij nog steeds en als je nu achteraf bekijkt, 
waardoor kwam dat, want in de jaren daarvoor was er helemaal geen aandacht voor 
[NEGEREN/ONTKENNEN]. Als je nu achteraf bekijkt, waardoor kwam dat, dan 
kwam dat door de migratie. Er vertrokken wel veel jongeren uit de gemeente maar 
vanuit alle gebieden van Nederland kwamen vaak jonge gezinnen of 
gepensioneerden weer terug naar Drenthe, naar Emmen. En dat waren er gemiddeld 
tussen de twee- en driehonderd per jaar en dat dempte het effect van sterfte- en 
geboortecijfers. Het zwakte het zodanig af dat we daar geen aandacht voor hadden, 
maar als je toen heel goed had gekeken naar sterfte en geboorte dan had je al kunnen 
zien dat daar een verandering in kwam en dat er op een gegeven moment meer 
mensen sterven dan dat er geboren worden en dan had je een hele andere prognose 
opgesteld. Nou, dat hebben we allemaal geleerd in de tussentijd, maar dat heeft wel 
even geduurd. 
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JM: Ja, maar die migratiecijfers die u net noemde, zijn die nu nog op dat niveau of ook 
niet meer? 

TS: Er wordt nog wel wat gemigreerd, maar dat saldo is nu ook negatief en dat heeft 
natuurlijk voor een heel groot deel te maken met het feit dat mensen die op allerlei 
andere plekken in het land wonen wel naar Drenthe of Emmen zouden willen, maar 
dat die daarin gehinderd worden door het feit dat ze hun woning niet kwijtraken op 
de markt. Dat zal ongetwijfeld wel een van de effecten zijn, los nog van het feit dat 
die aanwas ook op een gegeven moment opdroogt. Dat is een beetje de situatie zoals 
we hem nu zien. 

JM: Ja precies, maar u denkt in principe als de woningmarkt wat aantrekt dat er dan weer 
meer mensen.. 

TS: Dat zou kunnen, dat de migratie dan ook weer wat meer op gang komt, wij zijn niet 
de enige regio waar dat op deze manier gebeurt, dat zie je op andere plekken ook. 
Alleen je moet dus niet de illusie hebben dat dat zal betekenen dat je weer gaat 
groeien. Je mag blij zijn als het wat stabiliseert, of dat de achteruitgang wat 
geleidelijker verloopt zodat je voldoende tijd hebt om maatregelen te nemen. Maar 
dat is op dit moment nog gissen. 

JM: Maar het zit hem nu vooral in sterfte- en geboortecijfers denkt u. 

TS: Ja precies 

JM: Vindt u op zich dat bevolkingsdaling voorkomen dient te worden? 

TS: Haha, tja, dan moeten we allemaal hard aan het werk.. Maar ik niet meer, maar jullie.. 
Ik zei net al, al onze systemen zijn gebaseerd op groei en dat is het probleem waar we 
mee zitten. In West-Europa, wat aan alle kanten aan het dalen is als het gaat om 
bevolking, daar zijn we dus als Nederland niet uniek in. Dus we zullen naar andere 
verdienmodellen op zoek moeten, we zullen moeten proberen om financiën die we in 
dit land ter beschikking hebben op een andere manier te verdelen, los van de 
verwachting dat er altijd groei zal zijn en dat betekent voor onze financiële systemen 
heel wat. Ik weet de oplossing op dit moment nog niet, maar ik weet wel dat we er 
goed over na zullen moeten denken hoe we die problemen oplossen. Hoe we toch de 
negatieve effecten van krimp kunnen blijven opvangen. Hoe je het ook wendt of 
keert, er zal verlies genomen moeten worden. Mensen moeten als ze hun woning 
verkopen verlies incasseren. En waarbij we ervanuit gingen in het verleden, dat als 
we een school ergens sloopten, dat we nieuw gingen bouwen, we scholen samen 
gingen voegen, dan kwam dat terrein vrij voor woningbouw en dan verdiende je 
gewoon geld als gemeente. De boekwaarde kon je inbrengen in dat project en die 
woningen waren zoveel waard dat je je geld gewoon terugverdiende of zelfs nog wat 
overhield en dat gebeurt nu niet dus daar moet je je verlies nemen bij elk gebouw dat 
je sloopt. Daar moeten we oplossen op zien te vinden, ik vind het op zichzelf niet 
negatief dat het gebeurt, want ik denk dat de kwaliteit van leven toe kan nemen, 
maar dan moeten we wel de goede instrumenten hebben.  



40 
 

JM: Ja, dus geld.. 

TS: En in feite betekent dat geld, tenminste op dit moment nog ja. 

JM: Ja. Vindt u dat inmiddels in het gemeentelijke beleid wel afscheid is genomen van het 
groeidenken of sijpelt dat op sommige beleidsterreinen nog steeds door? 

TS: Er is nog wel een proces te gaan. Ik zei het al, in de woonvisie hebben we het 
vertaald. Dus we hebben andere prognoses, dus gaan we van andere aantallen te 
bouwen woningen uit. Daar komen ook andere prioriteiten uit naar voren en naar 
beleid richting onderwijs, huisvesting is dat vertaald en ook als het gaat om 
onderwijspersoneel, allemaal dat soort.. is er wel vertaling van die huidige krimp 
gegeven, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar.. laat ik het anders zeggen.. er zit een 
bepaald verschil in, je kunt demografisch krimpen, maar desalniettemin economisch 
nog steeds groeien, als je erin slaagt nieuwe bedrijven aan te trekken of omdat die 
bedrijven zodanig innovatief zijn dat ze groeien en dan kun je zien dat er op het 
economische terrein nog steeds groei mogelijk is. Dat zou ertoe kunnen leiden, en 
daar kun je ook zien dat er spanning is, dat mensen die uitgaan van demografische 
krimp een beetje tegenover de mensen komen te staan die uitgaan nog steeds van 
economische groei en die zeggen als er economische groei is dan komt er ook wel 
weer bevolkingsgroei. Want als het economisch beter gaat, dan gaan vrouwen wel 
weer meer kinderen krijgen. Dat is natuurlijk flauwekul, want die vrouwen moeten er 
wel zijn en die zijn er niet. De vrouwen in de vruchtbare leeftijd, die groep wordt 
steeds kleiner. Dus je mag ook niet verwachten, als het straks economisch beter gaat, 
dat er dan weer meer kinderen zullen komen. Dat was vroeger wel zo, bij vroegere 
economische dips, economische recessieperioden, zag je dat het cijfer tijdelijk even 
naar beneden ging en daarna weer groeide. Maar dat zullen we nu niet meer 
meemaken, omdat onze bevolking nu anders is samengesteld. Dus die spanning zit er 
nog in, ook in het gemeentelijk beleid: economie versus de rest van de organisatie. 
Maar ik denk dat ook die op termijn dit niet meer kunnen ontkennen. 

JM: Oke en de vergrijzing in de gemeente, want er zijn nu geloof ik 21 procent 
vijfenzestigplussers en over twintig jaar ongeveer 30 procent, wat dus ook betekent 
dat er minder beroepsgeschikte bevolking beschikbaar is, wat dus betekent dat 
bedrijven minder keus hebben, om even bij het economische verhaal te blijven.. zou u 
kunnen zeggen dat de vergrijzing in de gemeente eigenlijk een groter probleem 
vormt dan de krimp? 

TS: Dat is inderdaad zo. Krimp op zichzelf hoeft niet zo’n verschrikkelijk probleem te 
zijn. Maar de samenstelling van de bevolking verandert, precies zoals jij het aangeeft. 
Voor ons heeft dat betekend dat we in de woonvisie al prioriteit gegeven hebben aan 
senioren, seniorenhuisvesting. Dat gaat ook in op het beleid wat er aan zit te komen, 
wat nu nog geëffectueerd is, als het gaat om het scheiden van wonen en zorg, 
verminderende populatie van verzorgings- en verpleeghuizen. Dat we op een andere 
manier moeten opvangen, dus betekent het dat particuliere woningen ook geschikter 
gemaakt moeten worden om ook zorg thuis te krijgen, vandaar prioriteit voor 
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seniorenhuisvesting in onze woonvisie. Daar hebben we andere partijen voor nodig 
maar in ieder geval ligt daar de focus op. Als het gaat om de beroepsbevolking ligt 
dat wat moeilijker. Ik ben een paar jaar geleden eens bij een collega in Sittard-Geleen 
op bezoek geweest, daar speelt het probleem natuurlijk ook heel sterk, in die 
omgeving. En die gaf al aan dat er bedrijven waren die er niet meer in slaagden om 
middelbaar en hoger opgeleid personeel uit de regio te trekken. Ja en die bedrijven 
stonden op het punt om beslissingen te nemen over een andere vestigingsplaats. Nou, 
als dat gaat gebeuren dan heb je pas echt een groot probleem. In onze situatie, ik denk 
dat die voor een deel vergelijkbaar is met wat er in Zuid-Limburg aan de hand is. 
Veel lager of niet opgeleide beroepsbevolking, die nu nog zijn emplooi kan vinden in 
grote delen van de maakindustrie, die we in Emmen hebben. De differentiatie is de 
afgelopen jaren wel toegenomen als het gaat om de range, om de soorten bedrijven 
die we hebben, maar desalniettemin maakt de industrie nog een groot deel daarvan 
uit. En op een gegeven moment zal het gevaar erin komen te zitten dat die bedrijven 
wegtrekken naar andere landen, naar andere vestigingsplaatsen en dan heb je een 
dubbel probleem. Dan zit je met én veel bejaarden, veel vergrijzing, maar ook met een 
hoog werkloosheidspercentage. Het is nu al zo dat Emmen een 
werkloosheidspercentage van 13,7 heeft en daarboven nog eens zo’n 3500 
bijstandscliënten, dat zijn forse aantallen. En dat zal in die situatie alleen maar 
toenemen. Dus het is ons ook alles eraan gelegen om juist in te blijven zetten op het 
meer aantrekken van werkgelegenheid, zodat we die effecten mogelijk kunnen 
dempen.  

JM: Hoe wordt dat gedaan? 

TS: Acquisitie, we hebben een aantal mensen rondlopen die in allerlei bedrijven contacten 
hebben, die goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in verschillende sectoren 
en die door heel Nederland proberen om Emmen te promoten. En dat lukt ook hier 
en daar wel, minder dan in de jaren voordat de crisis ontstond, maar in ieder geval, 
we verkopen nog steeds bedrijfsgrond, industriegrond. Er vestigen zich ieder jaar nog 
steeds wel een paar bedrijven. MKB is hier sterk, dus innovatieve kleine bedrijfjes, 
maar het is al met al onvoldoende om de effecten van de werkloosheid teniet te doen.  

JM: En wat betreft die seniorenwoningen, wordt er gebouwd of wordt er aangepast? 

TS: Beide gebeurt, soms wordt er gesloopt en wordt er nieuw gebouwd waarbij dan 
rekening wordt gehouden met levensloopbestendigheid. Dat mensen zelfs als ze in 
een rolstoel terecht komen ze er nog prima kunnen wonen en leven. Slapen op de 
begane grond of in ieder geval gelijkvloers. We hebben een redelijk grote hoeveelheid 
appartementen in Emmen zelf en ook in een aantal van onze dorpen, dus daar is ook 
op dit moment, in ieder geval getalsmatig waarschijnlijk voldoende alternatieve 
ruimte aanwezig. Het grote probleem zit hem in de snelle afbraak van verzorgings- 
en verpleeghuizen en de vraag of we dat kunnen opvangen of dat we straks een 
situatie zullen krijgen waarbij er leegstand is zonder dat er alternatieven tegenover 
staan. 
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JM: Dat er leegstand is van bejaardenhuizen? 

TS: Ja, dat is het beleid dat vanaf – ik geloof – midden vorig jaar in gang is gezet, 
scheiden van wonen en zorg. Om in een verpleeg- of verzorgingshuis te komen heb je 
een indicatie nodig, daarin zijn bepaalde klassen, dat zijn vier verschillende klassen 
en tot nu toe was het zo dat klasse één tot en met vier allemaal in aanmerking 
kwamen voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis en de regering heeft vorig 
jaar besloten om klasse één tot en met drie, om dat niet meer te doen, dus dat die 
thuis verzorgd kunnen worden. Nou, als je een populatie hebt in een verpleeg- of 
verzorgingshuis, gemiddeld overlijdt er ongeveer een derde per jaar. Dus als je een 
jaar verder bent dan heb je al dertig procent leegstand en dat moet weer aangevuld 
worden met die mensen niet meer uit categorie één tot en met vier, maar alleen nog 
maar uit categorie vier en dat zijn er natuurlijk veel minder dan wat je vroeger had en 
dat betekent dus dat alle verzorgingshuizen nu te kampen hebben met leegstand.  

JM: En straks, als er de helft vijfenzestigplussers bijkomt, u verwacht niet dat die huizen 
dan weer iets voller komen te zitten? 

TS: Nee, ik verwacht dat het verschijnsel bejaardenhuizen uiteindelijk helemaal zal gaan 
verdwijnen, misschien zal dat ingenomen worden door nieuwe modellen gevormd 
door coöperatief wonen, mensen die gewoon gezamenlijk kijken of ze partijen 
kunnen vinden of zelf zouden kunnen bouwen op een zodanige manier dat ze ook 
voor elkaar kunnen zorgen, dat er uiteindelijk alleen verpleeghuizen over zullen 
blijven. En op zich is dat goed, dat je mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving 
houdt. En als ze zorg nodig hebben om die dan daar in hun eigen omgeving te geven, 
maar dat vraagt een heel andere manier van denken. Ook een hele andere manier van 
hoe je met mensen omgaat. Jij bent nog wat jonger dan ik, ik heb nog de tijd 
meegemaakt dat mensen als ze vijfenzestig werden, dan zorgden ze dat ze al een 
aantal jaren daarvoor ingeschreven waren om opgenomen te worden in het 
bejaardenhuis.. 

JM: Ja.. 

TS: Niet omdat ze ziek waren, maar dat was normaal. Dus als je vijfenzestig werd, dan 
mocht je naar een bejaardenhuis. Nou, die tijd hebben we echt definitief achter ons 
gelaten.  

JM: Dus de zorg moet eigenlijk meer in huis plaatsvinden? 

TS: Ja de zorg moet zo dicht mogelijk in de eigen omgeving plaatsvinden.  

JM: Maar dat vraagt dan wel weer om die aanpassingen.. 

TS: Woningaanpassingen.. 

JM: In en om het eigen huis 

TS: Ja precies en daar moet het overleg ook over gaan. 
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JM: En dat vindt op dit moment al plaats? 

TS: Ja hoor, er zijn contacten met verzorgingshuizen, verpleeghuizen aan de ene kant en 
woningcorporaties aan de andere kant, die zijn wel bezig. 

JM: Dan heb ik nog een vraag over regionaal beleid, want in het verleden waren het 
enkele gemeenten die te maken hadden met krimp en nu zijn het hele regio’s, vindt er 
veel overleg plaats in de regio? 

TS: Niet heel veel, maar op het terrein van wonen is het beleid wel op elkaar afgestemd 
en hebben we wel met onze buurgemeenten Coevorden, Borger-Odoorn afspraken 
dat als er nieuwe initiatieven zouden komen die verstorend zouden kunnen zijn voor 
plannen die ze bijvoorbeeld in Coevorden hebben dat we dan overleggen met elkaar 
wat verstandig is om te doen. Op het gebied van onderwijs en op het terrein van 
welzijnsvoorzieningen, al dat soort zaken, wordt er wel afgestemd, maar dat is niet 
iets wat wekelijks gebeurt.  

JM: Oke, maar die woningbouw dat gaat er dan om dat verschillende plannen in 
verschillende gemeenten niet concurrerend werken.. 

TS: Precies, ja.. 

JM: Zodat er geen of zo min mogelijk leegstand is.. 

TS: Dat en dat je geen kannibalisme krijgt. Mensen wegkapen bij de ander, omdat je een 
fantastisch bouwplan is waar eigenlijk helemaal geen behoefte aan is. Dus we 
proberen het zoveel mogelijk af te stemmen op wat jouw eigen situatie is en niet wat 
je nog steeds veel hoort en wat wij hier niet meer doen, proberen om de gevolgen van 
krimp op te vangen door mensen uit de omringende gemeenten naar je toe te trekken. 
Dat bewuste kannibalisme, dat lost helemaal niets op.  

JM: Denkt u dat het wel werkt, om woningen te gaan bouwen specifiek met het doel om 
mensen uit andere gemeenten aan te trekken? 

TS: Dat zou heel beperkt kunnen werken als je iets heel bijzonders in de aanbieding hebt, 
waar ook een bepaalde doelgroep voor is, maar ik stel me de laatste paar jaar altijd de 
vraag erbij, ‘hebben we dat echt nodig?’ Of is het misschien verstandig om de 
middelen die we hebben, in andere projecten te steken voor onze eigen bevolking, ik 
heb wel eens gezegd van, we hebben ons jarenlang druk gemaakt om van 108.000 
inwoners te groeien, te willen groeien, naar 120.000, dus we maakten ons druk om die 
12.000, laten we ons nou eens druk maken om die 108, want daar gaat het om. Die 
moeten we een goede woonsituatie bieden en als het zo is dat we met een bepaald 
plan toevallig ook nog wat mensen aantrekken uit andere gebieden, die zeggen, ik 
wil wel in dat mooie plan in Schoonebeek wonen, dan is dat hartstikke leuk, maar 
daar gaat het niet om. 

JM: Nee, oke. De krimp, is het vooral een fenomeen van de kleinere kernen of ook in 
Emmen zelf? 
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TS: We zien het nu ook wel in Emmen zelf gebeuren, maar het is in eerste instantie het 
sterkst, in de gemeente Emmen althans, een probleem van de veenkoloniale dorpen, 
dus Nieuw-Weerdinge, Emmer-Compascuum, Roswinkel, Barger-Compascuum, 
Zwartemeer. Klazienaveen heeft er minder last van. 

JM: Echt het oosten zeg maar.. 

TS: Echt de oostelijke rand, noordoostelijke rand ja. 

JM: Oke en heeft de provincie ook nog een rol, een regisserende of sturende rol? Zijn ze 
ermee bezig? 

TS: Ja, de provincie heeft gestimuleerd dat er een regionaal overleg kwam, dus de 
afstemming met betrokken gemeenten over wonen. Daarnaast wordt er een overleg 
gevoerd op instigatie van de provincie tussen die drie gemeenten Coevorden, Emmen 
en Borger-Odoorn en Aa en Hunze, gericht op het voorzieningenniveau, gebruik van 
voorzieningen. Ook dat is eigenlijk vooral onderzoeken, gebruik maken van elkaars 
ervaringen en dat is op zich wat er gebeurt. 

JM: Denkt u dat de druk op bepaalde voorzieningen zo hoog wordt dat er op een gegeven 
moment besloten moet worden om bijvoorbeeld scholen te sluiten, bibliotheken, 
sportverenigingen? 

TS: Als het om scholen gaat dan gebeurt dat nu al, met name natuurlijk in het primair 
onderwijs. Basisscholen die onder de 23 leerlingen komen die moeten sowieso dicht. 
Er zijn ook een paar situaties waarin je verwacht dat dat over een aantal jaren zal 
gaan gebeuren en waarbij het verstandig is om misschien eerder al een beslissing te 
nemen. Wij gaan dan over het openbare basisonderwijs en het schoolbestuur en het 
protestants en katholiek onderwijs hebben ook al een aantal schooltjes die gesloten 
zijn. Als je naar de prognoses kijkt dan is er de afgelopen jaren al redelijk wat 
geprobeerd te centraliseren. Ook dat verschillende scholen, openbaar, protestants en 
katholiek bij elkaar gaan zitten in een nieuw gebouw om in ieder geval het onderwijs 
te waarborgen. Dus wat dat betreft verwacht ik niet dat er nog zo veel schooltjes 
zullen gaan sluiten.  

JM: Dus in principe is daar wel al op tijd actie op ondernomen? 

TS: Ja 

JM: En heeft de Rijksoverheid ook nog een rol? Is er voldoende besef dat er buiten de 
Randstad, vooral aan de randen van Nederland.. 

TS: Het besef is er wel.. 

JM: Problemen wil ik niet zeggen, maar dat het fenomeen krimp actueel is. 

TS: Dat besef is er wel als het gaat om de beleidsaandacht. Wij maken als Emmen deel uit 
van de zogenaamde anticipeerregio krimp, daarmee zegt het ministerie we zijn nog 
geen krimpregio maar een regio waar nog geanticipeerd kan worden op krimp. 
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Eigenlijk een hele rare naam want op het moment dat krimp zich al voordoet, kun je 
niet meer anticiperen, maar ben je aan het reageren. Wat we eigenlijk in heel 
Nederland doen, maar goed, zo noemen ze het nou eenmaal. Er is redelijk veel 
beleidsmatige aandacht, er is nog veel te weinig aandacht voor het effect dat ik aan 
het begin van dit gesprek schetste, dat de krimp geld kost. De gevolgen ervan en hoe 
we dat oplossen, gegeven nog steeds het groeiscenario dat we in Nederland hanteren, 
dan kost krimp heel veel geld. En dat zou veel meer vertaald moeten worden dan het 
nu is.  

JM: U zou liever zien dat er nu al sloopfondsen of iets dergelijks worden verstrekt? 

TS: Nou, een andere manier van verdeling van je gelden. Als jij in Amsterdam een stukje 
woningbouw ontwikkelt, dan ligt dat nog steeds anders qua snelheid van type dan 
dezelfde soort woningtypes in Oost- en Noord- en Zuid-Nederland. Zeeland idem 
dito. En daar zou de regering veel meer aandacht voor moeten hebben. Dan zou er 
wat dat betreft dus een herverdeling van de middelen moeten zijn. 

JM: Ja en in Coevorden zeiden ze dat gemeenten die echt al krimpen zoals Delfzijl, dat die 
wel geld krijgen uit een bepaalde pot en als je een anticipeerregio bent niet? 

TS: Dan heb je beleidsaandacht. 

JM: Het is dus eigenlijk een situatie waarin hulp ‘te laat’ komt? 

TS: Ja, ja.  

JM: Dus hier zou eerder aandacht aan moeten worden besteed? 

TS: Ja 

JM: Weet u hoeveel anticipeergemeenten er zijn? 

TS: Het zijn er heel wat volgens mij hoor, dat kun je denk ik ook op de website van 
Binnenlandse Zaken nakijken, Binnenlandse Zaken is het departement dat zich ermee 
bezig houdt. Die hebben een afdeling die kijkt specifiek naar zulk soort gebieden, er 
zijn verschillende kennisnetwerken opgezet en daar staat ook wel een overzicht van 
de krimpgemeenten en anticipeerregio’s. Het zijn er heel wat in ieder geval hoor. 

JM: Ja klopt 

TS: Het zijn er pak ‘m beet wel een kwart of meer van de vierhonderd gemeenten. 

JM: Ik was vooral nog benieuwd naar die eenpersoonshuishoudens, want als je dan kijkt 
naar de cijfers van het CBS en dergelijke dan staat er in de prognoses dat er 
bijvoorbeeld in deze gemeente in twintig jaar tijd 2600 eenpersoonshuishoudens 
bijkomen. Zijn er concrete plannen in de woningbouw, ik weet niet of u dat weet, van 
corporaties, om daar iets mee te gaan doen? 
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TS: Wat wij dus gedaan hebben, is dat we eind 2012 die nieuwe woonvisie opgesteld 
hebben, waar één van de prioriteiten die seniorenhuisvesting is. En dat richt zich ook 
op dit soort problematiek. Aan de ene kant een andere samenstelling van de 
huishoudens, met een verwachte grotere zorgbehoefte in de eigen woning en 
daarover zijn we dus in gesprek met corporaties en zorginstellingen, om tot een 
uitwerking daarvan te komen. Je zou je kunnen voorstellen, om dat voorbeeld te 
pakken als in een bejaardenhuis, wat redelijk recent is, daarin zijn de kamers en 
woonvoorzieningen heel anders en veel luxer dan vroeger het geval was. Als je 
dergelijke appartementen, want dat zijn het nou eigenlijk. Als je hiernaast gaat kijken 
in de Holdert [woonzorgcentrum] dat zijn fantastische appartementen, je hebt een 
redelijk ruime woonkamer, je hebt twee slaapkamers, je hebt een keukentje. Een 
dergelijk appartement zou zeker geschikt zijn voor een alleenstaande die in de laatste 
levensfase zegt van ik wil in zo’n situatie wonen waarin ik een beroep kan doen op 
zorg, maar nog wel een eigen appartement heb. Dat betekent wel dat je naar andere 
financieringsarrangementen toe moet. Dat soort overleg is aan de gang. We proberen 
dat nu eerst getalsmatig te onderbouwen en uiteindelijk zullen we dus ook met 
concrete plannen moeten komen. Maar zover zijn we gewoon nog niet.  

JM: Om daar echt beleid op te voeren.. 

TS: Ja.. 

JM: Qua bouw 

TS: Ja precies 

JM: Oke, volgens mij heb ik alle punten wel behandeld die ik heb opgeschreven. 

TS: Oke 

JM: Vindt u eigenlijk dat er meer overleg zou moeten zijn met de regio, met andere 
gemeenten dan in dit geval? 

TS: Nou, eigenlijk niet. Wat mij betreft om twee redenen. We zijn een redelijk grote 
gemeente, we zijn redelijk in staat om die gevolgen zelf in beeld te brengen. Er is 
weinig sprake van grensoverschrijdend verkeer. In het noorden van onze gemeente is 
daar wel jarenlang sprake van geweest omdat Ter Apel daar redelijk dichtbij ligt en 
daar is een verpleeghuis en een bejaardenhuis, vanuit het noorden van de gemeente 
ben je daar zo. Schoonebeek heeft dat wel een tijdje gehad met Coevorden, dat daar 
enige trek over de grens is geweest. Maar dat is allemaal niet zo verschrikkelijk 
omvangrijk dat dat vraagt om veel intensief overleg hierover. Wel afstemming,  als 
wij plannen hebben, als zij plannen hebben, dat we dan wel van elkaar weten wat we 
gaan doen. Maar zoals het nu gaat, vind ik het prima.  

JM: Dan wil ik u hartelijk bedanken. 

TS: Graag gedaan 
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Bijlage 2 – bouwplannen en woningbouwaccenten gemeente Emmen per kern (Gemeente 
Emmen, 2012b) 
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Bijlage 3 – Interview gemeente Coevorden 

Interview met wethouder van financiën, volkshuisvesting, milieu, verkeer en 
vervoer en ruimtelijke ordening Ruud Wilting (CDA) en beleidsmedewerker 
ruimte Karin Klasen van de gemeente Coevorden op 31 maart 2014 om 12.30 uur 

Duur van het interview: 46 minuten en 3 seconden 

JM:  Ik heb eerst een aantal stellingen geformuleerd om een indruk te krijgen van hoe er 
gedacht wordt binnen de gemeente over krimp, dus die wilde ik snel even 
voorleggen en tussendoor is er wel ruimte voor nuances. 

RW:  Prima 

JM: De eerste stelling is: bevolkingskrimp wordt geen groot thema binnen de gemeente 
gedurende de komende twintig jaar 

RW:  Het wordt wel een thema de komende twintig jaar. Zoals het nu is, met de kennis van 
nu. Als ik het niet goed zeg dan mag je me corrigeren he! 

KK:  Ja tuurlijk. De komende twintig jaar zeker wel. 

RW: Ja dat bedoel ik, de komende twintig jaar zei jij toch ook? 

JM: Ja klopt! Van nu tot 2034. 

RW: Met de informatie van nu en zoals het nu lijkt, je weet nooit wat er kan gebeuren. Ja. 

JM: Oke. Welke prognoses gebruiken jullie eigenlijk als ik vragen mag. Van het CBS of 
van een ander instituut? 

KK: De provinciale... 

RW: De provinciale prognose 

JM: En die wordt door de provincie Drenthe geleverd? 

KK: Ja, de laatste is van 2012 

JM: De tweede: demografische krimp betekent neergang en verpaupering 

RW: Hoeft niet 

JM:  Hoeft niet? 

RW:  Nee 

JM:  Oke.. 

RW: Het is maar net hoe je ermee omgaat. Als je er iets over wilt weten.. Als je uiteindelijk 
kijkt dat wij nu bijvoorbeeld op de Binnenvree [wijk in Coevorden] hoe heet dat.. 
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KK: Herstructurering op de Binnenvree 

RW: Ja, herstructurering op de Binnenvree. Dat je ziet dat daar tweehonderd, dacht ik, 
woningen zijn afgebroken. En hoeveel zijn er teruggebouwd? Ruim honderd? 

KK: Ja honderd, zoiets 

RW: Dus honderd woningen, dan anticipeer je daar uiteindelijk al op krimp. Dus met 
andere woorden, dan krijg je geen verpaupering. Als je er niks aan had gedaan, dan 
had je verpaupering gekregen. 

JM: Oke. Bevolkingsdaling is een gevolg van bestuurlijk falen. 

RW: Nee, dat is niet zo. Nee, ik zeg gewoon dat is niet zo. Moet ik dat ook 
beargumenteren? 

JM: Wat heeft u erop te zeggen? 

RW: Dat weet jij net zo goed als ik, wat ik dan ga zeggen. Als er minder kinderen geboren 
worden, ja? Ik bedoel, je kunt toch al zien, al jaren aan die bevolkingspiramides van 
het CBS, dat die zo gaat, en dan gaat ie zo naar buiten toe. En dan loopt ie zo toe naar 
binnen toe en als deze bubbel bovenaan weg is dan heb je zo een piramide weer. Met 
andere woorden, we hebben daar niks over te zeggen. Daar kan het bestuur van een 
gemeente niks aan doen. Het overkomt je. Je kunt erop anticiperen met bepaalde 
dingen, die ik net zei. 

JM: Vindt u – op zich – dat bevolkingsdaling voorkomen dient te worden? 

RW: Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Het ligt er maar net aan. 

JM: In deze gemeente, dus we moeten er alles aan doen om bevolkingsdaling in de 
gemeente Coevorden te voorkomen. Dus is krimp erg? 

RW: Ja, is het erg, is het erg. Kijk, het is natuurlijk mooi als je status quo hebt. Dat het blijft 
zoals het is. Maar ik bedoel, soms heb je situaties die overkomen je. Ik heb net al 
proberen aan te tonen dat het vraagt om reactie. Het vraagt om beleid en dat 
proberen we te doen. Maar wat is erg? 

JM:  Ja oke, dus u zegt het overkomt ons, we gaan erop reageren en geen proactief beleid 
voeren om te voorkomen dat er krimp optreedt.  

RW: Ja precies, klopt helemaal. Kijk, in Emmen worden ook minder kinderen geboren en 
ik bedoel, er worden in heel Noord-Nederland minder kinderen geboren. Behalve in 
Groningen, dat groeit omdat studenten daar naartoe trekken en Leeuwarden volgens 
mij ook nog iets. 

KK: Uhu 

RW: En that’s it. En de rest is stabiel of krimpt. 
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JM: Oke. En vindt u dat er in het gemeentelijke beleid echt afscheid is genomen van het 
groeidenken?  

RW: Ja 

JM: Het besef van vergrijzing 

RW: Ja 

JM: En daling en dat dat ook wel op alle beleidsterreinen wordt meegenomen. 

RW: Ja, voor zover ik weet wel ja. In de eerste woningbouwstrategieën zeiden ze nog 
‘jaaaaaa’.. 

KK: Dat was in 2010 denk ik he? 

RW: Ja. Maar nu weten ze het allemaal wel. 

JM: Dus in 2010 was het nog van ‘hmmmm’? 

RW: Ja maar nu is dat niet meer, ze weten allemaal wel hoe het zit. Ja of niet? 

KK: Ja, toen had je nog niet de meest recente prognoses van de provincie maar toen 
gingen we wel al in aantallen terug. Toen hebben we al.. 

RW: Van 1500 naar 1000.. 

KK: Ja van 1500 naar 1000 plancapaciteit. 

JM: Voor woningbouw? 

KK: Ja, en nu zitten we rond de 500. 

JM: Oke en dat wordt elk jaar herzien in principe? 

KK: Nee de provincie gaat er niet mee door 

RW: Weet je eigenlijk is het heel makkelijk. De markt corrigeert zichzelf gewoon. Zo 
simpel is het. Je kunt wel van alles op papier zetten en mooie verhalen maken met 
elkaar maar op een gegeven moment is het zo, je hebt meer partijen en daar moet je 
op letten. Je kunt wel zeggen, we gaan grote projecten nog even opzetten maar aan de 
andere kant, je probeert stadswoningen te bouwen maar er is wel een stuk markt dat 
leeg blijft staan omdat mensen die hun woning willen verkopen hem niet meer kwijt 
kunnen worden dus daar moet je ook rekening mee houden. Je moet met heel veel 
factoren rekening houden. 

JM: Ja.. 

RW: Groeidenken is eruit, niemand denkt meer in groei, iedereen denkt in kosten. 
Consolidatie, en in zekere zin omdat het gegeven dat het minder wordt er niet zoveel 
gebouwd wordt. En uiteindelijk is het beetje groei dat we kennen, als je het groei mag 
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noemen, dat is dat de gezinnen kleiner worden. En dat vraagt weer om een heel 
ander soort woningen. Maar misschien loop ik nu op de zaken vooruit? 

JM: Klopt, daar wilde ik straks nog even op komen. 

RW: Haha dat dacht ik al, wij zijn altijd zo snel. Maar ga verder. 

JM: Vindt u vergrijzing als fenomeen dat gevolgen heeft voor voorzieningen, een ander 
soort vraag naar woningen, vindt u dat een groter probleem voor de gemeente dan 
bevolkingskrimp en het fenomeen dat mensen wegtrekken uit de gemeente? 

RW: Tja, het is geen probleem denk ik. Maar mensen vragen andere dingen, op die manier, 
als ze ouder worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar als mensen wegtrekken 
uit de gemeente, als je die stromen bekijkt, dat valt volgens mij allemaal nog wel mee.  

KK: Dat is vrij constant gebleven. 

RW: Ja, dat is vrij constant. Het gaat meer om dat er minder geboren worden. Dus het 
sterftecijfer is hoger en je moet niet vergeten, de aanwas is te gering. En er trekken 
wat mensen weg, maar er komen ook weer wat mensen hier wonen. Afgelopen jaar 
zijn we gewoon stabiel gebleven. Ik geloof drie of vier mensen erbij.  

JM: Ja precies, maar het feit dat er mensen, dat de bevolking vergrijst, denkt u dat dat een 
grote druk gaat opleveren voor bepaalde voorzieningen in de gemeente voor jongere 
mensen, zoals scholen. 

RW: Ja je ziet dat, je ziet bij de ontwikkeling van scholen dat de leerlingaantallen van 
bepaalde scholen teruglopen op termijn.  

JM: Ja en die druk kan op een gegeven moment wel zo hoog worden dat er bepaalde 
scholen in de gemeente zouden moeten sluiten. 

RW: Ja dat zou wel kunnen ja, maar misschien moet je daar wel op anticiperen. Dat je voor 
die tijd al denkt, hoe kunnen we bepaalde scholen bij elkaar brengen. En daar zou je 
dan op een gegeven moment een programma op los moeten laten. Dat je dan zegt, die 
scholen worden op termijn zo klein dat we scholen samen moeten voegen.  

JM: Gebeurt dat op dit moment ook al? 

RW: Op dit moment hebben we dat niet. 

KK: We hebben wel de eerste school... 

RW: Ja die brede school 

KK: En de eerste school die gesloten is. 

RW: O ja, in Wezuperbrug he. Maar dat was al voordat ik wethouder werd. 2010. Ja in 
2010 is dat gebeurd. Uiteindelijk hebben ze gezegd, die school is te klein en we gaan 
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door tot dan en dan. En op een gegeven moment, voor de zomervakantie, waren er al 
geen kinderen meer over. Ze gingen naar Zweeloo en naar Schoonoord naar school. 

JM: Ja al van tevoren. 

RW: Ja dat klopt. 

JM: Mensen horen, er gaat iets gebeuren en dan.. 

RW: Ja precies 

KK: Ja nu zijn ook de sportvoorzieningen, bibliotheken, accommodaties, die worden wel 
onder de loep genomen nu hoor. We zitten gewoon in een te ruim jasje qua 
voorzieningen voor deze bevolking. 

JM: In de kleine kernen, of ook in Coevorden zelf? 

RW: In het kader van bezuinigingen. 

KK: Ja het is dubbelop he.. 

RW: Ja de bezuinigingen, kijk als er geld genoeg was dan ligt er niemand wakker van, 
maar op dit moment kan dat niet meer.. 

KK: Ja er wordt nu bij de sportvoorzieningen wel gekeken van hoeveel sportvelden heeft 
zo’n voetbalclub bijvoorbeeld nog daadwerkelijk in gebruik. En als er twee 
bijvoorbeeld niet of weinig worden gebruikt dan kan het maar zo zijn dat er eentje 
wordt afgestoten.  

RW: Ja exact, in ’t Haantje bijvoorbeeld. Daar is een voetbalvereniging met één elftal. Ze 
hebben zestien spelers met twee voetbalvelden in gebruik. Dan zeg je, nou, kan dat 
nog? Zo in één keer belden ze op en ze hieven de vereniging op en het was afgelopen. 
Ze kunnen voetballen, vijf kilometer verder, dan heb je allemaal verenigingen, alle 
kanten op. Dus er is eigenlijk niets aan de hand. Sowieso is het gegroeid, zo he, 
allerlei dingen. Dat moet je niet vergeten. En dat vindt plaats, en in het kader van 
bezuinigingen en van krimp.  

JM: Dus het is dubbelop eigenlijk? 

KK: Ja het is dubbelop hoor.  

JM: Nou goed, het zijn dus vooral jongeren en gezinnen die wegtrekken hier eigenlijk. 

RW: Hmmm 

JM: Nou ja, áls er mensen op dit moment wegtrekken dan zijn het gezinnen en jongere 
mensen voor werk en studie. 

RW:  Studie ja, en werk. Maar je hebt ook genoeg mensen, dat moet je niet vergeten, die 
werken in Zwolle. De werken hier ook mensen in dit gemeentehuis die wonen in 
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Groningen, of in Dronten. Dus met andere woorden, de mobiliteit is natuurlijk 
dermate veranderd bij een x aantal jaren geleden. 

JM: Ja.. 

RW: Maar het gaat jou erom wat er weggaat hier.  

KK: Ik denk dat met name die startersclub, zeg maar de jongeren, dat dat een vrij 
constante groep is. Die zijn altijd eigenlijk voor studie weggegaan.  

JM: Dus dat is niet wezenlijk anders dan een twintig jaar geleden. 

RW: Kijk naar jezelf, of naar je vrienden. 

JM: Ja klopt, het is in zekere zin ook logisch, want hier is geen hoger onderwijs. 

KK: Maar het is de vraag of je hier ook terugkomt. 

JM: Ik zie mezelf niet terugkeren hier na een aantal jaren. 

RW: Maar dat is de volgende vraag, zou je hier weer willen terugkeren als er 
mogelijkheden waren? Dat is ook een vraag. Kijk er zijn best wel veel mensen die hier 
wel zouden willen wonen in deze omgeving, maar die zeggen ‘ik heb werk in Zwolle, 
dus ik ga niet hier wonen en elke dag op en neer reizen’, die zijn er ook. Er zijn ook 
mensen die zeggen ‘ ik werk in Zwolle, ik wil wel op en neer reizen want het wonen 
is mij de moeite waard’. Dat is uiteindelijk het hele punt.  

KK: Ja, het is wel zo dat wij de afgelopen jaren als we onze eigen bouwplannen bekijken, 
dan trek je over het algemeen mensen uit je eigen gemeente aan. Zeventig procent 
van wat je bouwt is wel voor de eigen bevolking. Dus het is al een hele klein groep 
wat je al terugwint.  En er is laatst een Companen onderzoek geweest over de 
woonwijk Ossehaar [nieuwbouwwijk aan de rand van de stad] en daarin wordt 
aangegeven, en dat is toch een landelijke trend aan het worden, dat dus wel op dit 
moment de trend schijnt te zijn dat jonge gezinnen wegtrekken uit de kleinere kernen 
naar de Randstad toe. Dat daar toch als eerste de werkgelegenheid weer aantrekt. 

JM: Ja, maar dat is dus specifiek nu. 

KK: Ja, dat zou dus nu kunnen verklaren waarom de afgelopen paar jaar er hier iets meer 
gezinnen verloren zijn gegaan. 

RW: Ja 

JM: En op het gebied van woningbouw, wordt er op dit moment nog specifiek 
gefaciliteerd voor jongere gezinnen? 

KK: Nee niet direct 

RW: Niet direct, maar ik heb al gezegd, die nieuwbouw hier in de Binnenvree, dat zijn 
mooie gezinswoningen. Dus die zijn er als het om huurwoningen gaat. En als het om 
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nieuwbouw gaat, daar op de Ossehaar kun je bouwen wat jou eigenlijk het best 
uitkomt. En voor alleenstaanden, short stay, er is hier pas nog een pand verbouwd met 
een aantal appartementen erin en dat loopt als een tierelier. Op de hoek van de 
Sallandsestraat, vlakbij Talens [centrum].  

JM: Dat klopt, een vriend van mij is daar pas gaan wonen. 

RW: Nou hier, dan weet je het precies. 

KK: Maar het merendeel wat daarop afkomt is toch eigen bevolking, de bevolking die al 
in de gemeente woont. 

RW: Ja 

KK: En daarom zijn de meeste plannen die we hebben niet meer specifiek gericht op het 
aantrekken van mensen uit andere gemeenten of de Randstad. Dat is altijd maar een 
klein deel geweest. Dat is in het verleden wel geweest, ik denk dat Ossehaar daar ook 
op gericht was, maar wat wij er dan daadwerkelijk van binnen onze gemeente 
krijgen, dat is maar een heel klein deel. Dus, volgens mij doen wij nog wel mee in die 
landelijke, in die Drenthe actie, ook Emmen geloof ik wel. Woon-Drenthe ofzo is dat 
geloof ik. Maar dat wij het idee hebben dat wij nog meer dan dertig procent uit de 
Randstad hier gaan huisvesten, die illusie hebben wij niet.  

RW: Nee, nee.. 

KK: Dus daar gaan we ook geen grote campagne aan hangen. Het is met name gericht op 
eigen bevolking en om eigen doorstroom te creëren. 

RW: En in de omgeving, misschien nog wat mensen die uit Emmen deze kant op willen 
komen. 

JM: Zijn er eigenlijk wel regionale samenwerkingen op dit gebied? 

RW: Overleg.. 

JM: Dat is qua woningbouw? 

RW: Ja 

JM: Niet over voorzieningen en dat soort zaken? 

KK: Er is een regionale woonagenda, die is inderdaad op het gebied van wonen 
afgesproken, vorig jaar. Op ander gebied weet ik het eigenlijk niet. Ik denk dat 
ambtenaren van verschillende gemeenten elkaar wel opzoeken en er is wel een 
samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden 
op heel veel gebieden. Op het gebied van voorzieningen zal er afstemming zijn, maar 
er is geen beleid. 

JM: Oke, want in het verleden was het zo dat een aantal gemeenten eigenlijk te maken 
had met krimp, maar nu is het echt een regionale aangelegenheid, met meerdere 
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buurgemeenten die te kampen hebben met deze situatie. Dus het ging mij erom of er 
ook overleg is daarover. Maar het overleg vindt dus wel plaats. 

KK: Ja, en de provincie is nu ook bezig, die hebben namelijk die gelden beschikbaar 
gesteld voor Zuidoost. Het totaalplan voor Zuidoost, maar dan heb je Hoogeveen er 
geloof ik ook nog in. Maar vanuit wonen is er in ieder geval heel veel overleg met 
Borger-Odoorn, Emmen en Aa en Hunze en daar stuurt de provincie ook op. En als er 
andere onderzoeken naast lopen dan proberen ze, kijk met accommodatie, is het maar 
even de vraag in hoeverre maakt jouw gemeente gebruik van andere accommodaties. 
En dat is met sportvoorzieningen waarschijnlijk niet zo groot, maar met een theater of 
iets dergelijks heb je dat wel.  

RW: Ja, dan kun je naar Hoogeveen, Hardenberg, Emmen en hier.  

JM: En qua woningen, gaat het dan vooral om de woningvoorraad die dan wordt 
besproken? 

KK: Nee, om de bouwcapaciteit. We hebben wel afspraken gemaakt. We hebben niet 
vanuit Borger-Odoorn en met Emmen om de tafel gezeten en we zijn eigenlijk van 
plan om een monitor op te zetten. En daar wordt dus wel de bestaande voorraad, 
maar ook de nieuw te bouwen woningen op elkaar afgestemd. En met Borger-Odoorn 
hebben we eigenlijk helemaal geen concurrerende plannen. 

RW: En met Emmen eigenlijk ook niet. 

KK: En met Emmen zou je kunnen zeggen dat eventueel het plannetje dat in Sleen komt 
concurrerend zou kunnen zijn met de Delftlanden in Emmen [nieuwbouwwijk aan de 
rand van Emmen] maar het is qua aanbod een heel ander plantype. Maar je zou 
kunnen zeggen dat als straks Emmense bevolking in Sleen zou komen wonen, ze het 
in de Delftlanden niet hebben kunnen vinden. 

JM: Maar dan staan die woningen daar wel.. 

KK: Ja, maar in principe zou het geen leegstand kunnen zijn want Emmen heeft ook nog 
groeibehoefte in de Delftlanden. Alleen het is een heel ander aanbod. 

RW: En iemand die in Sleen komt wonen, kan wel helemaal niet in de Delftlanden willen 
wonen. Iemand die in Schoonoord woont, wil niet in Sleen wonen en andersom. Je 
kunt er van alles aan doen, maar het gaat niet gebeuren. 

JM: Die hebben een sterke binding met hun eigen dorp. 

RW: Ja die hebben binding. Net als lui uit Sleen, die gaan niet in Coevorden wonen.  

KK: Ja kijk, en anders trekken ze wel weg. Maar de illusie dat ze anders wel in Emmen 
hadden gezeten. Dat is ook onderling met elkaar besproken, dat is ook een heel ander 
type bevolking. 
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JM: Is er in het verleden wel gedacht, bijvoorbeeld met de Ossehaar, we gaan hier mooie 
nieuwe woningen bouwen met het doel om mensen aan te trekken, of vanuit de regio 
Emmen of daarbuiten? Of was de wijk gewoon de vraag vanuit de mensen die al in 
Coevorden of verder in de gemeente woonden? 

KK: Ossehaar zal zo ooit bedoeld zijn. 

JM: Zijn er ook campagnes voor gehouden? 

KK: Ja dat denk ik wel 

RW: Ja maar in het begin werd helemaal niet gekeken waar mensen vandaan kwamen. Die 
kavels gingen als broodjes van de bakker, toen daar mee gestart werd. Maar na 2008 
was dat afgelopen. Toen werd alles gecorrigeerd en werd de wereld gewoon heel 
anders. Ik denk dat er in het begin niet zoveel campagnes gevoerd werden, maar dat 
ging vanzelf.  

KK: Nou ja kijk, als er in de gemeente Coevorden campagne is gevoerd voor mensen die 
buiten de gemeente zouden wonen, dan is het Ossehaar geweest.  

RW: Ja 

KK: Want we hadden voor de andere kernen nog bindingseisen. 

RW: O ja, in 2010 is dat pas opgeheven geloof ik he. 

KK: Ja dat is pas in 2010 opgeheven, omdat dat in het kader van Europese wetgeving niet 
mag. Maar dat hadden wij tot voor kort allemaal nog wel in de buitendorpen. Dus in 
Dalen en in Sleen mocht je eigenlijk alleen maar bouwen als je daar ook vandaan 
komt of omdat je daar economische binding mee hebt. Maar in Coevorden mocht 
eigenlijk iedereen zich inschrijven voor een kavel. 

JM: Dus als je van buiten de gemeente kwam en je wilde een huis bouwen in Dalen dan 
mocht dat niet? 

KK: Niet als je er niet geboren was of als je er geen werk had. Sociaal-economische 
binding moest je hebben. Dus mensen die er ooit gewoond hadden mochten wel weer 
terug, maar als jij helemaal niets had gehad met de kern Dalen dan mocht je daar niet 
zomaar een kavel bouwen van de gemeente Coevorden. Dan mocht het alleen in de 
bestaande bouw, dus je mocht wel een bestaande woning kopen bijvoorbeeld, maar 
niet een kavel. 

JM: Ja oke precies, maar in principe zou dat nu dus wel mogen? 

RW: Mag overal wel. 

KK: Ja dat mag nu overal wel. 
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RW: Je kunt nu overal zo een kavel kopen, waar dan ook, van de gemeente en daar mag je 
ook bouwen, dat is helemaal geen punt. Je hoeft het ook niet meer drie jaar vast te 
houden. Al dat soort beperkingen zijn allemaal opgeheven. 

JM: Maar zo’n groot bouwplan als de Ossehaar dat zit er niet meer in de komende twintig 
jaar? 

KK: Nee 

RW: Als je begint bij het verhaal dat je zelf verteld hebt aan het begin, dan weet je het 
antwoord ook wel.  

JM: Dat komt niet meer vol? 

RW: Nee, natuurlijk niet, nee. Als je krimp hebt, waar moet je voor bouwen dan? Voor 
wie? 

JM: Ja, dan moet je gaan herstructureren, binnen de bestaande voorraad gaan slopen en 
daar iets voor terug zetten. 

KK: Dat blijft natuurlijk wel mogelijk. 

JM: En vanuit de Rijksoverheid? Ik weet niet in hoeverre jullie daar mee te maken hebben, 
maar is er voldoende besef vanuit de Rijksoverheid die toch in het Westen zitten dat 
er aan de randen van Nederland krimp plaatsvindt en wordt daar ook beleid op 
gevoerd? 

RW: Ja, er is nou zo’n club he 

KK: Ja, wij zijn nou anticipeerregio krimp en wij zijn daarbij aangesloten als gemeente. 

RW: Maar die ministers weten dat wel. Die weten echt wel dat hier vanaf Delfzijl zo aan 
de grens langs naar Coevorden toe, dat hier wat aan de hand is, die weten dat echt 
wel.  

JM: Maar wordt er ook iets mee gedaan? 

RW: Ja zijn er middelen? 

KK: Ja, nee, de echte krimpregio’s zoals in Groningen, Limburg en Zeeland, daar is geld 
aan geleverd, maar anticipeerregio’s niet. Daar zijn wel gelden aan gebonden maar 
dat is meer procesgeld en dat is meer bedoeld om uit te vinden dat er een probleem 
is. Maar wij weten wel dat er een probleem is, dus heel veel dingen hebben wij 
richting het Rijk aangegeven, het is leuk dat jullie onderzoeken opgestart hebben.. 

RW: Maar die hebben we al.. 

KK: Maar een onderzoek die bij ons in een kast blijft liggen omdat het niet uitgevoerd kan 
worden omdat er vervolgens geen geld is voor de uitvoering, voor het slopen van al 
die woningen, die bijvoorbeeld zometeen leeg komen te staan. Wij hebben al 
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aangegeven, wij hebben behoefte aan een soort sloopfonds, wat in Groningen ook 
geregeld wordt.  

JM: Dus die gelden die komen eigenlijk pas op het moment dat het eigenlijk ‘te laat’ is? 

KK: Het is maar de vraag als wij krimpregio worden, of er dan nog geld is. 

RW: Ja, kijk het punt is, wij zijn natuurlijk een anticipeerregio, want tussen 2010 en 2014 
zijn wij maar heel weinig bewoners kwijtgeraakt. Vorig jaar was stabiel, zelfs een heel 
kleine groei. Dus met andere woorden, wij zijn echt een anticipeerregio. Het gaat hier 
nog niet in het gekke. Kijk naar Borger-Odoorn, die waren een paar jaar later 500 
inwoners kwijt, dat zijn heel andere dingen en daar hebben wij nu nog geen last van. 
Nog niet, maar het geeft aan, dat richting de toekomst, dat soort dingen hier ook voor 
kan komen.  

KK: Ik denk dat het dan een groot probleem is dat je zelf als gemeente, als regio op moet 
lossen dan dat je geld vanuit het rijk krijgt, ik denk dat die gelden, tja.. of het moet 
nog weer aantrekken. De provincie is dus bezig om de gelden die zij krijgen van het 
Rijk, te bundelen in een bepaalde regio en daar zitten wij wel in en dat is iets van 
twaalf miljoen wat er nu beschikbaar komt.  

JM: En waar wordt dat geld voor gebruikt? 

KK: Nou ja dat is leefbaarheid, krimp in brede zin, dat zijn ze eigenlijk nog aan het 
onderzoeken waar ze dat aan willen besteden en voor welke projecten wij ons dan 
kunnen aanmelden.  

JM: Oke, en het feit dat deze regio vergrijst, ik heb even de cijfertjes bekeken. Er zijn nu 
21% vijfenzestigplussers en over twintig jaar is dat 30% en daar zijn ook huishoudens 
aan gekoppeld. Er komen ongeveer 1400 eenpersoonshuishoudens bij in twintig jaar, 
wordt daar op het gebied van woningbouw nog iets mee gedaan?  

KK: Hoe bedoel je dat, qua zorg? 

JM:  Nou, ik kan me voorstellen dat er dan scheefstand ontstaat in de behoeftes op de 
woningmarkt qua woningvoorraad. Als je op een gegeven moment heel veel 
eenpersoonshuishoudens krijgt, die kunnen dat bijvoorbeeld ook niet betalen om in 
een twee-onder-een-kapwoning te wonen.  

RW: Kijk we hebben net aangegeven, hier bijvoorbeeld aan de Sallandsestraat, daar heb je 
al zoiets, short stay, of je kunt er ook langer wonen natuurlijk. Maar dat is natuurlijk 
bedoeld voor de eenlingen, om het zo maar even te zeggen. Goed, die woningen die 
gezet zijn op de Binnenvree, dat zijn gezinswoningen, maar dan kan ook een ouder 
echtpaar wonen. Er is een heel aantal woningen bij die zijn, hoe heet dat? 

KK: Levensloopbestendig.. 

RW: Ja, levensloopbestendig, dus kijk daar wordt hier al op geanticipeerd. Dit is natuurlijk 
ook een proces, op het moment dat dit gebeurt, dan ga je maar zomaar niet aan het 
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bouwen. Ik bedoel, een particulier moet zelf weten wat hij doet en de woningstichting 
zal daar rekening moeten houden en die is dus bezig om bepaalde dingen te gaan 
doen.  

JM: Ook voor alleenstaande ouderen? Want dat is natuurlijk de groep, als je ook 
vergrijzing hebt, dat de partner op een gegeven moment wegvalt. Op een gegeven 
moment vallen er dan geen huishoudens weg maar de samenstelling verandert wel 
dusdanig.  

KK: Ja het is afhankelijk van wat die mensen zelf gaan doen he. Er is wel mogelijkheid om 
naar een kleinere huurwoning te gaan, daar anticiperen de woningbouwcorporaties 
wel op, die gaan dus nu bijvoorbeeld op Poppenhare [volkswijk in Coevorden met 
oudere bouw] iets van honderd woningen slopen en uiteindelijk 42 worden per saldo 
uiteindelijk wel gedumpt maar de woningen die terugkomen sluiten weer wat meer 
aan bij de toekomstige situatie en heel veel woningen zijn tegenwoordig al uitgerust 
met die levensloopbestendigheid. Dus heel veel woningen kunnen aangepast 
worden, maar dat er nou echt per se veel kleinere woningen worden teruggebouwd. 
Met name de woningbouwcorporaties geven ook aan, het is een tijdelijke piek die er 
straks aankomt. De vraag is, over dertig jaar valt die weer weg en nieuwe woningen 
worden voor vijftig jaar neergezet dus wie garandeert dan dat je over twintig of 
dertig jaar niet in een keer een vraaguitval krijgt en je hebt geen bevolkingsgroei meer 
die in die woningen wil gaan wonen. Nieuwbouw is daar niet direct een oplossing 
voor, dus je moet kijken hoe je je bestaande voorraad kunt aanpassen.   

RW: Eigenlijk is het zo, je kunt niet alles managen. Dat is het punt. Soms loop je er 
achteraan, soms loop je er vooraan, maar je probeert het zo efficiënt mogelijk te 
regelen. Je kunt niet alles sturen in deze wereld, zo simpel is dat gewoon. Mensen 
moeten ook willen. Het is hetzelfde als wat ik zei, iemand uit Schoonoord wil niet in 
Sleen wonen, iemand uit Sleen wil bij wijze van spreken niet in Coevorden wonen en 
zo is het ook met deze woningen. Daar kun je nooit helemaal vooraan wezen. Er zijn 
ook zat mensen die alleen komen te staan, die gewoon in de woning blijven wonen 
waar ze woonden en die daar helemaal niet weg willen. Daar hoef je helemaal niks 
mee, die zijn tevreden met wat ze hebben. 

JM: Maar op een gegeven moment als die mensen behoefte hebben aan bijvoorbeeld zorg 
en er komen meer ouderen. Ik weet niet of daar op dit moment een gedachte over is, 
of die mensen in huis moeten blijven wonen en ook zorg in hun eigen huis moeten 
ontvangen.. 

RW: Ja 

JM: Of is het idee dat er bijvoorbeeld bejaardenhuizen worden gebouwd? 

RW: Helemaal niet, helemaal niet. Die komen eerder leeg te staan. Als ik hier in de buurt 
tel, sommige van die aanleunwoningen.. In Aalden bijvoorbeeld staan er vier leeg op 
het moment, daar is geen liefhebberij voor en dat zijn ook die woningen waar jij op 
duidt.  
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KK: Als je ook naar de toekomst van de zorgsector kijkt, er wordt ook gezegd, je komt pas 
in een verzorgingshuis terecht als je echt niet meer zelfstandig kunt wonen. Dus je 
blijft zo lang mogelijk in je eigen woning, aangepast en al, blijf je zo veel mogelijk in je 
eigen woning wonen. En dat is wel de tendens, en dat zal hier niet anders zijn. 

JM: Ja en die aanpassingen, die dienen bewoners dan zelf te doen aan hun woning? 

KK: Ja daar heb je de WMO gelden voor. 

RW: Ja of een traplift of wat dan ook. 

KK: Je krijgt een bepaalde indicatie en dan krijg je zo’n voorziening betaald. 

JM: Ja precies, dus de mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving laten. 

RW: Ja 

KK: Ja en hoe dat op te lossen, dat is nog de vraag.. daar moeten de gemeenten en de 
zorginstellingen en woningcorporaties wel over nadenken. Dit hoort wel bij onze 
prestatieafspraken die met de woningcorporaties zijn afgesloten. Om wel de vraag in 
beeld te krijgen en het antwoord hierop te kunnen verzinnen de komende jaren. 
Alleen de woningbouwcorporaties hebben wel al gezegd, we gaan hier geen 
nieuwbouw doen, wat dat is gewoon uiteindelijk de vraag niet. En om hier nou 
massaal levensloopbestendige woningen neer te zetten die over dertig jaar leeg 
komen te staan, dat is voor niemand een oplossing.  

RW: Nee 

JM: Oke, ik las afgelopen week dat de gemeente Coevorden het zwaarst wordt getroffen 
door de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. 

RW: Dat heeft allemaal met geld te maken.  

JM: De combinatie vergrijzing, schulden en de overheveling van zorgtaken. Om welke 
taken gaat dat, weet u dat? 

KK: Dat is WMO, dat is een andere wethouder.  

RW: Dat heeft met heel veel dingen te maken wat we erbij krijgen. Jeugdzorg bijvoorbeeld. 

KK: Ja jeugdzorg, we krijgen heel veel taken erbij, maar er zit meteen een versobering, een 
bezuiniging achteraan en daar krijgen de meesten geen geld extra bij. Dus je moet 
eigenlijk iets wegzetten, smart and slim eigenlijk. Dus je moet iets wegzetten als 
gemeente terwijl  er geen uitgebreide financiële middelen achteraan gaan. Ik kan me 
voorstellen dat Coevorden daar niet zo goed uitkomt, als je relatief veel vergrijzing 
krijgt en veel werkloosheid hebt, wat een beetje samenkomt dan is het per burger 
bevolking denk ik minder wat je te besteden hebt. Dus je moet inderdaad gaan kijken 
wat kun je nog wel binnen die taakvelden gaan doen. En als je al niet zoveel geld hebt 
als gemeente dan wordt het alleen maar zwaarder.  
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JM: Ja dus het gaat eigenlijk wel dubbelop. Dat je dingen en je schoot krijgt geworpen en 
aan de andere kant wordt gekort.  

KK: Ja, ja. 

RW: Een voorbeeld is, en dat gaat ook spelen, werkvoorzieningsschap, EMCO [Emmen-
Coevorden]. Mensen die daar zitten, ze willen terug naar dertigduizend mensen in 
heel Nederland en als je ook maar enigszins iets kunt dan moet je zien dat je via de 
gemeente aan het werk komt, daar komt het op neer. Dan gaan je niet meer naar de 
EMCO toe, naar een beschutte arbeidsplaats. En dat zijn dingen die komen op ons af, 
krijgen we nu 25.000 euro per persoon dan krijgen we straks nog 23.000. Of vier, of 
tweeëntwintig, of twintig. Kijk en dan moeten we 5000 euro wat het nu kost al, 
moeten we ergens zien weg te halen, hoe dan ook en hoe dat gaat, en dat gaat omdat 
er bezuinigd moet worden. En dat is één voorbeeld, zo zijn er meer dingen. Als je dan 
veel mensen bij een sociale werkplaats hebt dan ben je aan de beurt want je hebt dan 
meer op te brengen dan een gemeente waar er weinig mensen zitten.  Dat zijn die 
dingen waar de Volkskrant denk ik onder andere op doelt.  

JM: Ja precies, die spanning daartussen. 

RW: Ja 

KK: Welke woningbouwstrategie is de laatste die jij gezien hebt, want in januari 2013 
heeft de gemeenteraad de laatste vastgesteld, de doorontwikkeling van de 
woningbouwstrategie. En ik weet niet of die op onze site staat. 

RW: O ik ook niet. 

KK: Omdat dat met name een intern document is geweest, maar daar hebben we de 
laatste prognoses in verwerkt namelijk. 

JM: Maart 2011 is de laatste die ik hier heb. 

KK: We hebben vorig jaar een intern beleidsstuk gemaakt, daarin staat de vertaling dat we 
nu uitgaan van een maximale bouwcapaciteit van 500 woningen en dat we alleen nog 
in de kernen Dalen, Sleen en Coevorden uit gaan breiden. 

JM: Dat document heb ik niet. 

KK: Dat kan ik je wel mailen als je mij je gegevens geeft. Dan moet je me even een mailtje 
sturen. 

JM: Ja zal ik doen. 

KK:  Want daarin staat eigenlijk dat we van 1500 naar 1000 zijn gegaan en we zitten nu al 
op 500 of minder. Dat is de laatste vertaling eigenlijk. 

JM: Dat is voor de hele gemeente, die cijfers? 
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KK: Ja en daarin hebben we gezegd, we bouwen eigenlijk alleen nog maar in Sleen en in 
Dalen als er behoefte is vanuit de lokale vraag, dus daar gaat binnenkort.. tussen nu 
en volgend jaar worden die beide plannen opgesteld en wordt echt gekeken wat de 
vraag is. Er wordt nu een enquête voor Sleen uitgezet van wilt u in Sleen komen 
wonen en hoe en dan gaan we gezamenlijk dat plan instellen. Er is belangstelling van 
veertig geloof ik in Sleen, en dan wordt er gekeken hoe serieus zijn die gegadigden en 
dan gaan we gezamenlijk een plan ontwikkelen. En dan kan het zo zijn dat er nu een 
bouwcapaciteit ligt van zeventig woningen en als er maar een vraag is van twintig 
woningen, dat we er maar twintig bouwen.  

RW: En als er geen vraag is naar twintig dan bouwen we er tien of we bouwen niks, daar 
komt het eigenlijk op neer. 

JM: Er wordt dus eigenlijk sowieso niet ‘zomaar’ gebouwd? 

KK: Nee, dat geldt voor Dalen ook zo en voor Coevorden hebben we een overcapaciteit 
aan plannen, dus we moeten naar de bestaande plannen kijken en gaan overleggen 
met ontwikkelaars van waar we eventueel nog woningen kunnen inleveren.  

RW: En die doen ook niks als ze de woningen niet kwijt kunnen worden.  

JM: Nog een laatste vraag, is het vooral zo dat de mensen vanuit de kleinere kernen nog 
naar Coevorden verhuizen? 

KK: Ik geloof het eigenlijk niet, ik kan me wel voorstellen dat er hier en daar wat 
uitwisseling is.. 

RW: Nee.. 

KK: Maar ik kan me niet voorstellen, wat de wethouder net al aangaf, zelfs binnen die 
kernen.. Als je in Sleen woont, dan woon je in Sleen en ga je niet ergens anders 
naartoe. 

RW: De mensen in Sleen, als die wegwillen, dan huren of kopen ze een appartement in 
Emmen. Die gaan echt niet naar Coevorden. Het is gewoon zo, we hebben een 
geografische scheiding boven de A37. De mensen die erboven wonen, zijn op die kant 
en Emmen gericht. En daaronder, kijk iemand uit Dalen als die wat zoekt, misschien 
dat die nog naar Coevorden gaat. 

KK: We hebben de uitwisseling tussen Dalen en Coevorden wel eens onderzocht, omdat 
we in Dalen ook een uitbreidingsplannetje wilden, maar zelfs die is maar heel klein. 
Mensen gaan toch, omdat ze vanuit Dalen ook aan de studie gaan of werk, dan is dat 
ook niet in Coevorden. Dus dan gaat men algauw naar Utrecht of naar Groningen. 

JM: Dus je zou kunnen zeggen dat binnen de gemeente iedereen honkvast is en als ze 
verhuizen, als ze weggaan uit hun omgeving dan gaan ze buiten de gemeente wonen. 

KK: Dat denk ik wel.  
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RW:  Ja kijk, ook uit Dalen iemand, een categorie, oudere mensen die wat meer.. die gaan 
dan richting Coevorden. 

KK: Ja dat zou kunnen inderdaad, van de verzorging. 

RW: Die zeggen, het huis wordt me te groot, de tuin wordt me te groot, in Erm of in Sleen, 
die zeggen nou dan ga ik in Emmen een appartement kopen. 

KK: Ja en dan heb je inderdaad die scheiding, vanuit Sleen, Schoonoord gaan mensen 
vooral denk ik naar Emmen toe en Oosterhesselen, Dalen zal naar Coevorden gaan. 

RW: Ja, Dalen, Dalerveen, Dalerpeel gaat deze kant op allemaal. Schoonebeek [gemeente 
Emmen] ook niet, die hebben zelf alweer zoiets. Je moet ook niet vergeten, al die 
dorpen hebben zelf bijna allemaal een verzorgingstehuis of beschut wonen. Zowel 
Schoonoord, als Zweeloo als Sleen, als Oosterhesselen, als Dalen dus met andere 
woorden.. 

KK: Ze hebben niet allemaal 24-uurszorg dus op het moment dat je 24-uurszorg nodig 
hebt, dan moet je algauw naar Emmen of naar Coevorden of naar Hoogeveen. 

RW: Ja, oke? 

JM: Ja bedankt 

RW: Graag gedaan, hier kun je wat mee? 

JM: Ja ik denk het wel 

KK: Succes 

JM: Nogmaals bedankt 
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Bijlage 4 – Herzien actieplan woningbouw tot en na 2020 ten opzichte van vorige 
woningbouwstrategie gemeente Coevorden (Gemeente Coevorden, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Planprioriteit 
Coevorden 

Woningbouwplan Actieplan voor 2020 Actieplan na 2020 

Centrum Bogas fase B en C PM 26 woningen schrappen 
door niet verwerven van 
gronden 

Bestaand stedelijk 
gebied 

Holwert-Zuid  
 
 
 

40 woningen schrappen, 
totale plan was 140 nu 100 
woningen 

45 woningen uitfaseren 

Nieuw stedelijk 
gebied 

Ossehaar  PM PM 
 

Nieuw stedelijk 
gebied 

Vosmaten 
 

Geen Op basis van het huidige 
bouwtempo zullen 
ongeveer 80 woningen 
worden uitgefaseerd  

Totaal  40 woningen schrappen 151 woningen schrappen of 
uitfaseren 

Plan 
Overige kernen 

Woningbouw-
mogelijkheden 

Actieplan tot 2020 Actieplan na 2020 

Dalen, Molenakkers 
 

30 Geen, plancapaciteit blijft 30 Geen 

Dalen,  
Locatie De Spinde 
 

35 35 schrappen Geen 

Dalen, Polakkers 100 Geen, plancapaciteit blijft 100 
 

PM plan wordt mogelijk 
tijdelijk aangehouden. 

Sleen, Manege 
 

80 Geen, plancapaciteit blijft 80 52 woningen uitfaseren 
 

Schoonoord 40 40 schrappen Geen 
Oosterhesselen 35 35 schrappen Geen 
Aalden 40 40 schrappen Geen 
Overige plannen    
Aalden, 
Aelderhooghe 

13 3 schrappen, plancapaciteit 
wordt 10 

Geen 

Dalerpeel 23 6 reeds gerealiseerd, 
plancapaciteit wordt 17 

Geen 

Geesbrug 15 Geen, plancapaciteit blijft 15 Geen 
Dalerveen 7 PM Geen 
Restant kleinere 
plannen en 
reservepot 

157  97 reeds gerealiseerd, 
plancapaciteit wordt 60 

Geen 

Totaal 575  
 

153 woningen schrappen 
103 woningen zijn inmiddels al 
gerealiseerd 
= 256 woningen 

152 woningen uitfaseren 
(incl. 100 PM Polakkers) 



65 
 

Bijlage 5 – Topiclijst met stellingen gebruikt voor de interviews 

• Bevolkingskrimp in mijn gemeente wordt geen groot thema 
• Demografische krimp betekent neergang en verpaupering 
• Bevolkingsdaling is een gevolg van bestuurlijk falen 
• Bevolkingsdaling dient voorkomen te worden 
• We hebben in het gemeentelijk beleid afscheid genomen van het groeidenken en het 

besef van vergrijzing en bevolkingskrimp werkt door op alle beleidsterreinen 
• Vergrijzing in de gemeente is een groter probleem dan krimp 
• Om adequaat te kunnen anticiperen op demografische krimp is regionaal beleid 

noodzakelijk 
• De migratie van jongeren en gezinnen naar centrale delen van het land is 

onvermijdelijk 
• Mijn gemeente anticipeert adequaat op de veranderende woningbehoeften 

veroorzaakt door zowel krimp als vergrijzing 
• De provincie Drenthe treedt regisserend en sturend op bij krimp 
• Bij de Rijksoverheid heerst voldoende het besef dat de gebieden aan de rand van 

Nederland kampen met versnelde vergrijzing en bevolkingskrimp 

 


