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Beste KKNN-ers
Hoe verandert corona ons leven en onze samenleving op de lange termijn? Komen er veel
meer mensen naar het platteland, en zet dat door als er weer in de grotere steden gebouwd
wordt? In onze derde podcast over de toekomst van onze (krimp) regio's spreken we hierover
met drie bestuurders, van een provincie, een gemeente en een woningcorporatie. In dit
jubileumjaar geven we u ook de kans om meer grip op dit soort onzekerheden te krijgen via
workshops Futures Literacy. Voor onze agenda en die van anderen, volg vooral ook onze
website, in deze tijd waarin alles steeds verandert.
Elly van der Klauw
Akko Muskens

Podcast Wie is aan zet in de krimpregio's?
Wie is in (krimp) regio’s aan zet? Gedeputeerde Hans Kuipers van de provincie Drenthe,
Burgemeester Ellen van Selm, van gemeente Opsterland, en voorzitter van de P10 en Laura
Broekhuizen, directeur bestuurder van woningcorporatie Groninger Huis over hun
verwachtingen en dromen voor de toekomst.

In onze derde podcast over de toekomst van (krimp) regio’s spreken Elly van der Klauw,
projectleider bij het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland en Marijn Molema, bijzonder
hoogleraar Regionale Dynamiek en Vitaliteit aan de Rijksuniversiteit Groningen met een
Friese, Groningse en Drentse bestuurder over wonen, leefbaarheid, zoeken naar het
gezamenlijke belang en samenwerken, maar ook over de regionale verschillen in
demografische veranderingen. En tot slot komt ook de invloed van corona op de
belangstelling voor het platteland aan bod.
Beluister hier de podcast.

Kijk voorbij de krimp
Vanaf 2016 kregen negen krimpregio’s een extra decentralisatie-uitkering (DU) van samen
€11,2 miljoen per jaar. In het rapport ‘Kijk voorbij de krimp’ keken onderzoekers van CEBEON
hoe regio’s dit geld inzetten en of het ook bijdroeg aan een meer regionale en integrale
aanpak van de krimpproblematiek. Dit voorjaar komt het ministerie van Binnenlandse Zaken
met een evaluatie van het Nationale Actieplan Bevolkingsdaling en wordt ook bekeken of en
hoe extra middelen voor krimpgebieden worden ingezet.

Waar zijn de gelden aan besteedt?
In het algemeen is het geld in de regio’s op verschillende manieren gebruikt als
‘aanjaagfinanciering’ voor projecten, voor regionale plannen of een uitvoeringsagenda, voor
regionale ‘coördinatie’ en/of lobby voor de regio, voor ‘cofinanciering’ voor projecten of als
‘startkapitaal’ voor bijvoorbeeld een Woonbedrijf.
In Oost Groningen, waar geen aardbevingsgelden naartoe gaan, hebben de DU-middelen een
belangrijke bijdrage geleverd aan de financiering van het Regionaal Woon en
Leefbaarheidsplan (RWLP). Dit RWLP wordt door meer betrokkenen aangewezen als ‘topper’

in de regio. Er zit veel kwaliteit in dit plan en men werkt hierbij effectief en over grenzen
(sectoraal en geografisch) heen.
Omdat niet iedere regio gelijk is, en vooral niet op dezelfde manier met bevolkingsdaling te
maken heeft, was de bijdrage per inwoner ook verschillend. In Noordoost Fryslan is de
jaarlijkse bijdrage uit de DU 3 euro per inwoner in Eemsdelta 33 euro en in Oost-Groningen
17 euro per inwoner.
Vervolg op DU?
De onderzoekers geven desgevraagd geen expliciet antwoord op de vraag of er weer een
krimpmaatstaf voor gemeenten moet komen, of dat de decentralisatie-uitkering voortgezet
moet worden.
‘De analyse laat zien dat in de taakvelden met relatief veel beleidsvrijheid - zoals cultuur en
ontspanning, samenkracht en burgerparticipatie, onderhoud van wegen - de krimpgemeenten
onder het landelijke gemiddelde zitten. Daarbij komt dat het label ‘krimp’ maar een deel van
de problematiek in de regio dekt. Dan ligt het voor de hand om buiten de verdeling van het
gemeentefonds naar een oplossing te zoeken.’
Tot slot concludeert CEBEON dat de term ‘krimp’ beelden op roept die moeilijk zijn te
verenigen met de economische dynamiek die het merendeel van de regio’s laat zien (ZuidLimburg). Evenmin doet het generieke label 'krimp’ recht aan de verscheidenheid tussen de
regio’s en de behoefte aan maatwerk.
Een uitgebreidere samenvatting en het gehele rapport vindt u op onze website.

Futures Literacy KnowLab
Samenleven in de Toekomst, dat is het thema wat we hebben meegegeven aan de sessies
die we met behulp van de UNESCO-methode Futures Literacy organiseren.
Hoe bezien we vergrijzing in 2050? Hebben we er voor gezorgd dat iedereen toegang heeft
tot mobiliteit en voorzieningen? En hoe zouden we dat hebben aangepakt?

Aan het eind van deze cursus beziet u de uitdagingen van vandaag in een nieuwe context en
kunt u met een nieuwe blik naar de toekomstplannen voor uw gemeente of provincie, of uw
zorg-, welzijns- of onderwijsinstelling kijken.
U kunt zich nog aanmelden voor de 3 online bijeenkomsten op 25 maart, 1 april en 8 april.

10 jaar jubileumactiviteiten
Op onze website vindt u een rubriek waaronder al onze activiteiten in het jubileumjaar zijn
verzameld. De 3 podcasts, de filmpjes (er volgen er meer) en de aankondiging voor het
Futures Literacy KnowLab. Verder zijn we bezig met een online cafe over Wonen na corona
en een wandelexcursie in Delfzijl. Daarover meer in een volgende nieuwsbrief.

Informatie over krimp vindt u op onze website
https://www.kennisvoorkrimp.nl/kknn
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