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Inleiding 
 

De Hoeksche Waard is één van de ‘anticipeerregio’s’ in Nederland: gebieden waar in de 
toekomst sprake zal zijn van een bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. De regio 

kan zich hier tijdig op voorbereiden en maatregelen treffen om de negatieve gevolgen te 

keren, als ook de aanwezige kansen te benutten. De regio is zich hier goed van bewust 

en wil, ondersteund door de provincie en het ministerie van BZK, aan de slag met een 

voortvarende aanpak. Daarbij speelt niet alleen de toekomstige demografische transitie 

een rol, maar ook de bezuinigingsopgaven waar de gemeenten voor staan.  

De Hoeksche Waard bevindt zich, evenals een aantal andere Zuid-Hollandse 

anticipeerregio’s in een bijzonder positie doordat het onder de rook van de nog steeds 
groeiende Zuidvleugel van de Randstad is gelegen. De regio is in feite de voortuin van de 

Stadsregio Rotterdam met 1,2 miljoen inwoners en de Drechtsteden met ruim 260.000 

inwoners. 

Natuurlijk begint de regio niet bij het spreekwoordelijke nulpunt. Er is in de samenwerking 

tussen de gemeenten en andere partijen al veel bereikt. Zo is een regionale structuurvisie 

opgesteld door het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. De visie richt zich met 

name op de beleidsgebieden ruimte, landschap en economie. De regionale structuurvisie 

kent zijn weerslag in het uitvoeringsprogramma 2010 – 2014, dat inzet op drie sporen: 

sectorale programma’s, integrale gebiedsprogramma’s en monitoring en 
kwaliteitsbeleving. In het licht van de demografische transitie is verder de regionale 

woonvisie van belang. Belangrijke stap in het proces is ook de brede bestuurlijke 

bijeenkomst ´Wonen met Zorg´ van 7 maart 2012 geweest.  

De voorliggende startnotitie is opgesteld in opdracht van het Ministerie van BZK en het 

SOHW. Het document is gebaseerd op documentatie afkomstig van het 

Samenwerkingsverband Hoeksche Waard en verschillende andere partijen, een 

kwantitatieve analyse vanuit de gegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

de sociale barometer en een deskresearch naar aanvullende documenten. Daarnaast 

hebben interviews met een groot aantal partijen plaats gevonden. Doel van het 

startdocument is input te leveren voor een (nog te organiseren) brede ‘dialoogtafel’ waar 

overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven aanschuiven om een 

gezamenlijke koers voor de Hoeksche Waard uit te stippelen in het licht van de 

demografische transitie. Deel kan dat in samenhang plaatsvinden met een aantal 

lopende dossiers in de regio. Het uiteindelijke doel is om tot een gezamenlijke aanpak te 

komen. 
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Het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelt in een afzonderlijk traject de 

‘Samenwerkingsscan’, waarin in het pilotgebied Hoeksche Waard  een inventarisatie en 

analyse van alle belangrijke spelers in de regio en samenwerkingsverbanden in de vorm 

van een interactieve kaart van de regio en een verdiepingsslag die als basis kan dienen 

voorhet komen tot vitale coalities in de regio worden opgesteld. Voor bestuurders en 

raadsleden in de regio wordt door het Ministerie van Binnenlandse zaken eveneens een 

masterclass georganiseerd, waarin deskundigen ingaan op de demografische transitie en 

de gevolgen daarvan voor de verschillende beleidsterreinen. 

Na de dialoogtafel zal het startdocument op basis van de uitkomsten van de dialoogtafel 

worden aangevuld. Dan zal ook worden beslist op welke wijze uitvoering kan worden 

gegeven aan de aanbevelingen die uit het startdocument en de dialoogtafel naar voren 

komen. Er kan dan gebruik worden gemaakt van het instrument ‘transitieatlas’, dat in 
opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken wordt uitgerold. Het gehele traject 

wordt begeleid door een kerngroep.  

De belangrijkste trends en ontwikkelingen op een rij 
 

De afgelopen decennia stonden in het teken van het “groeidenken”. Groei van inwoners, 
groei van de dorpen en groei van de economie leidden  tot een daarop toegesneden 

ruimtelijke ordening. In de Hoeksche Waard werd de groei echter de afgelopen 10 jaar al 

getemperd vanwege de breed gedragen wens om het landschap te sparen. De bouw van 

woningen mocht het migratiesaldo-0 niet overstijgen. Bovenregionale bedrijvigheid was 

niet welkom en de ontwikkeling van lokale en regionale groei werd vanuit een ruimtelijke 

en landschappelijke kader beoordeeld en ingeperkt.  Inmiddels blijkt de groei om te slaan 

in stabilisering en vervolgens krimp. Het gaat daarbij structureel om een demografische 

transitie en momenteel ook om economische stagnatie (uiteraard op een veel grotere 

schaal dan de regio). Tegelijkertijd  treedt een veranderende rol van de overheid op, 

ondermeer door bezuinigingen: van een hiërarchische, regisserende rol naar een 

participerende rol waarbij de verantwoordelijkheid meer naar het maatschappelijk 

middenveld, ondernemers en bewoners verschift. Dat leidt tot een verschuiving van 

aanbodgericht ordenen naar vraagericht ordenen, wat vraagt om een andere aanpak. De 

Hoeksche Waard wil met deze andere aanpak een begin maken.  

De huidige situatie en ontwikkelingen in de komende decennia kunnen als volgt worden 

gekarakteriseerd: 

 
 Demografie: vanaf 2015 zal de bevolking in de Hoeksche Waard volgens provinciale 

en rijksprognoses gaan dalen, in totaal met ca. 5.000 personen tot 2040. De 

bevolking van de Hoeksche Waard is in 2040 meer ‘ontgroend ‘ dan gemiddeld van 

Nederland als geheel. Ook de vergrijzing slaat een stuk harder toe: rond 2020 ligt 
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het aantal 65+ ers relatief een stuk hoger dan in Nederland, in 2040 zijn er met 

name meer oudere ouderen in de regio. De stedelijke gebieden om de Hoeksche 

Waard heen groeien nog wel. De demografische ontwikkeling leidt op een aantal 

terreinen tot een ‘mismatch’: 
 

aspect mismatch 

ontgroening  afnemend draagvlak scholen 

 afnemend draagvlak voorzieningen voor jongeren 

(bijvoorbeeld veldsporten, jongerencentra)  1) 

vergrijzing  afname beroepsbevolking (deels te compenseren met 

verhoging pensioengerechtigde leeftijd) 

 veranderende woningvraag 2) 

 toenemend draagvlak voorzieningen voor ouderen, met 

name gericht op vrije tijdsbesteding (cultuur, toerisme en 

recreatie, sommige sportvoorzieningen) 

 toenemend aantal potentiële vrijwilligers (mobiele, 

zelfredzame senioren) 

 toenemende zorgvraag (zorgafhankelijke, kwetsbare 

ouderen) 

bevolkingsdaling  dalende additionele woningbehoefte 2) 

 afname draagvlak voor voorzieningen 1) 3) 

 afname beroepsbevolking 

 afname financiële draagkracht gemeenten 

huishoudendaling 

 

 leegstand in de woningvoorraad 

afname  

beroepsbevolking 

 krapte op de arbeidsmarkt 

 beperking economische groei 4) 

1) tevens beïnvloed door bezuinigingen 

2) tevens beïnvloed door woningmarktcrisis 

3) tevens beïnvloed door autonome ontwikkelingen (schaalvergroting/internet) 

4) tevens beïnvloed door economische en financiële crisis 

 

 Economie, duurzaamheid en toerisme: Qua werkgelegenheid is de regio meer en 

meer afhankelijk van de economisch sterke omliggende regio’s: de drechtsteden en 
omgeving Rotterdam. Er is een spanning tussen natuurbehoud en (ruimtelijke) 

economische ontwikkeling in de regio. In 2012 is een sociaaleconomische visie door 

het SOHW vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma wordt nu vormgegeven. De regio 

heeft een toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht op de omliggende regio’s, maar 
door het type recreatie levert dit relatief weinig op voor de Hoeksche Waard.  
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 Onderwijs: Het afnemend aantal kinderen in de regio zal invloed uitoefenen op de 

draagvlak van de scholen in de toekomst. Het SOHW heeft zich uitgesproken over 

het belang het behoud van een basisschool voor de leefbaarheid in kernen.  

 

 Wonen: Tot 2030 stijgt het aantal huishoudens met 2.000; vanaf 2030 stabiliseert het 

aantal huishoudens en komt er een lichte daling. Woningbouwprogrammering blijkt 

een belangrijk thema voor de regio, waaraan prioriteit wordt gegeven. Er worden dan 

ook belangrijke stappen gezet. Wel zijn er nog enkele discussiepunten. Zo leeft het 

beeld dat er ‘retourmigratie’ is, van jonge gezinnen of 55+ ers, maar hier is nog geen 
harde onderbouwing voor. Er is door verschillende partijen aandacht voor nieuwbouw 

in de regio; de partijen zijn het echter niet eens of dit juist voor senioren of starters zal 

moeten gebeuren. Verder valt op dat de bestaande voorraad nauwelijks aandacht 

krijgt.  

 

 Zorg en welzijn: De vergrijzing en ontgroening zal leiden tot een toename in de vraag 

naar zorg en welzijn. Met het ‘PACT van mijn Hart’ zijn in de regio belangrijke 
stappen gezet. Het pact richt zich met het oog op de vergrijzing, op het 

levensloopbestendig maken van de Hoeksche Waard en het realiseren van 

woonservicezones. Binnen deze sector zijn ook ander, minder regionale 

ontwikkelingen van invloed. Het gaat bijvoorbeeld om decentralisatie van taken naar 

lagere overheden, het mobieler worden en langer vitaal blijven van ouderen, 

digitalisering en schaalvergroting in de zorg en het langer thuis blijven wonen van 

ouderen.  

 

 Voorzieningen: Voorzieningen zijn met name geconcentreerd in de meer 

dichtbevolkte noordrand van de regio. Kinderdagverblijven, bibliotheken, 

sportvoorzieningen en zwembaden zijn er relatief veel in de regio. In de toekomst 

zullen deze door een verminderd draagvlak onder druk komen te staan. Met name 

voorzieningen voor de oudere jeugd zijn op dit moment onvoldoende.  

 

 Bereikbaarheid: Een belangrijke ontwikkeling in de regio is de eventuele aanleg van 

de A4-Zuid. Er zijn lang diverse discussies over gevoerd, maar nog altijd is niet 

duidelijk of deze wordt aangelegd. Er is wel een regionaal verkeers- en vervoersplan 

(RVVP) in ontwikkeling. Het belang van bereikbaarheid wordt door diverse partijen 

erkend, ook als het gaat om (zorg)voorzieningen in het dunbevolkte gebied. 

 

 Natuur en landschap: De regio kent enkele unieke landschappelijke waarden, zoals 

het gebied Tiengemeten. Er bestaat een spanning tussen de landschappelijke 

kwaliteiten van de Hoeksche Waard en mogelijke ontwikkelingen op het gebied van 

economie, toerisme en landbouw. 
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 Actief burgerschap: Er is een actieve dorpsgemeenschap, maar burgers worden in 

vergelijking met de rest van de provincie niet erg veel betrokken bij het tot stand 

komen en uitvoeren van beleid. In tijden van krimp en bezuinigingen is het goed te 

bezien op welke vlakken de burger meer zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen, 

bijvoorbeeld door gebruik te maken van buurtcontracten.  

 

 Bestuur: In de komende jaren vind een verdere decentralisatie van taken en 

verantwoordelijkheden plaats in de richting van de lokale overheden. Extra taken 

maar met minder geld. Tevens kunnen de oplopende kosten van bestaande 

voorzieningen niet meer vanuit de groei gefinancierd worden (bijvoorbeeld 

grondopbrengsten woningbouw). Daarnaast is de burger mondiger dan in het 

verleden en worden de activiteiten van de overheid op een weegschaal gelegd. Dit 

vraagt veel van lokale en regionale besturen. 

 

Krachtenveldanalyse 

De gemeenten in de regio kennen al tijden een samenwerkingsverband: het 

samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. Hierin werken de gemeenten op verschillende 

vlakken intensief en minder intensief samen. Samenwerking tussen de gemeenten op 

gebied van jeugdbeleid verloopt bijvoorbeeld erg goed. Uit verschillende gesprekken is 

gebleken dat het mandaat en de uitvoeringsmacht van het samenwerkingsverband niet 

voor iedereen overtuigend is. Bezuinigingen bemoeilijken de samenwerking ook in enkele 

gevallen. Een ander punt waardoor de samenwerking op sommige vlakken bemoeilijkt 

wordt is dat niet elke gemeente in de regio de bevolkingskrimp erkent.  

 

Vanuit het maatschappelijk middenveld zijn ook enkele samenwerkingsverbanden 

ontstaan. Zo is er de ‘Groep van Acht’ die bestaat uit KvK, Corporatie HW wonen, CSG 

De Waard, Zorgwaard en LTO. Daarnaast is er het Platform Hoeksche Waards 

middenveld, en het Pact van mijn Hart.  Het laatstgenoemde samenwerkingsverband 

heeft een duidelijk afgebakend werkveld en concrete taken. Bij de twee eerstgenoemde 

samenwerkingsverbanden speelt de vraag in hoeverre ze elkaar overlappen. 

 

Er is landelijk een duidelijke tendens aanwezig dat gemeenten minder dan voorheen  een 

hiërarchische sturende rol vervullen, maar door een bundeling van krachten en nauwe 

samenwerking met het middenveld en ondernemers op gelijkwaardig niveau gaan 

functioneren in de vorm van een netwerksturing.  Ook in de Hoeksche Waard zal 

rekening gehouden moeten worden met deze ontwikkeling. Meerdere partijen worden 

‘mentaal eigenaar’ van de opgaven die er liggen.  Deze sturing vraagt om het delen van 
kennis, de bereidheid om op zoek te gaan naar gemeenschappelijke belangen en 

complementariteit en voor alles om vertrouwen in elkaar. Door co-creatie wordt meer 
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geïnvesteerd door partijen en door afstemming meer bereikt dan door het ieder voor zich 

realiseren van de eigen ambitie. 

 

Een nadere analyse wijst uit dat sprake is van een grote geslotenheid binnen de eigen 

sectoren. Samenwerkingsverbanden met partijen buiten de eigen sector zijjn beperkt. De 

samenwerking tussen partijen is grotendeels lokaal, dus binnengemeentelijk geregeld. 

Voor het succesvol anticiperen op de demografische transitie is uiteraard een regionale 

aanpak nodig. Publiek-private samenwerkingsverbanden zijn er in beperkte mate. Private 

partijen onderling weten elkaar goed te vinden, evenals de gemeenten. Ook is er wel 

sprake van samenwerkingsverbanden tussen overheidspartijen en actoren actief in de 

semi-publieke sfeer.   

 

De provincie Zuid-Holland geeft in haar ‘Beleidsagenda bevolkingsdaling’ aan dat zij met 

name er voor verantwoordelijk is dat voldoende bovenlokale afstemming van beleid 

plaatsvindt. De provincie geeft verder aan dat het aan is gemeenten om het 

maatschappelijk middenveld waar nodig bij het lokaal beleid te betrekken en de 

bovenlokale samenwerking tussen die partijen te bevorderen. 

 

Er is een regiofonds, waarmee de samenwerkende gemeenten bijdragen aan de 

ontwikkeling op regionaal niveau. Bijdrage geschiedt op basis van inwonertal en voor een 

groot deel vanuit ruimtelijke ontwikkelingen.  Voor de krimpaanpak is het van belang in 

toenemende mate gezamenlijk naar nieuwe financieringsvormen te kijken voor de regio. 

Veel opgaven spelen in verschillende gemeenten en samenwerking op bijvoorbeeld het 

gebied van voorzieningen kan voor de partijen een kostenbesparing opleveren.  

 

Dialoogvragen 
 
Gegeven de trends en ontwikkelingen in de regio en de krachtenveldanalyse, zijn de 

belangrijkste dialoogvragen als volgt te formuleren: 

 

 De verschillende partijen in de regio lijken veelal een andere opvatting van zowel de opgaven 

als hoe daarmee om te gaan te hebben. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat alle partijen in de 

regio eenzelfde visie op de problematiek delen, besef van urgentie hebben en gezamenlijk de 

opgaven in de regio gaan oppakken? Hoe kan dit proces geordend worden? 

 Hoe kan de woningmarkt in de regio worden afgestemd op de huidige huidige en toekomstige 

situatie als het gaat om woningbouwprogramma en kwaliteit van het bestaande aanbod?  

 Hoe kunnen de factoren waardoor de uitvoering van het Pact van mijn Hart nu stokt, worden 

weggenomen?  
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 Wat zijn de belangrijkste stappen om de gezamenlijke economische visie op de regio uit te 

werken, de dilemma’s op te lossen en tot een concreet, realistisch en gedragen 
uitvoeringskader te komen?  

 Hoe kan ook in de toekomst worden gezorgd voor een blijvende passende beroepsbevolking?  

 Hoe kan de samenwerking tussen gemeenten onderling en andere (semi-)overheden zo 

worden vormgegeven dat op het gebied van onderwijs-, sport-, cultuur-, zorg- en andere niet-

commerciële voorzieningen meer eenheid wordt bereikt? Is het denkbaar hiervoor de door het 

Ministerie van BZK ontwikkelde transitieatlas in te zetten? 

 Hoe kan de financiering van de transformatieopgave (die met name door de transitieatlas 

zichtbaar wordt gemaakt) worden geregeld en kunnen daarvoor ook nieuwe 

financieringsmodellen worden ontwikkeld  en waardenstromen gecreëerd? 

 

1. Naar een kansrijke agenda voor de Hoeksche Waard 
 

1.1 DE BEVOLKINGSTRANSITIE IN DE HOEKSCHE WAARD 

Nederland is zich aan het voorbereiden op de transitie van bevolkingsgroei naar 

bevolkingsdaling. In een drietal krimpregio’s (Oost Groningen, Zeeuws Vlaanderen en 
Parkstad Limburg) is de bevolkings- en huishoudendaling nu al een feit, in 20 andere zo 

geheten anticipeerregio’s, waaronder de Hoeksche Waard,  zal deze daling op termijn 
optreden. Het gaat daarbij niet alleen om de afname van de bevolking, maar ook om de 

verschuiving in de bevolkingssamenstelling als gevolg van ontgroening en vergrijzing. 

Het geheel laat zich samenvatten als een demografische transitie, die gevolgen zal 

hebben voor veel beleidsterreinen: wonen, zorg- en welzijn, onderwijs, andere 

voorzieningen en economie. Als hier niet tijdig op wordt geanticipeerd, kan de sociaal-

economische vitaliteit van de regio’s onder druk komen te staan en een verschraling van 
de leefbaarheid optreden. Het gaat er in deze regio´s om om in te spelen op de gevolgen 

van de transitie en de ongewenste effecten te beperken, maar ook om de aanwezige 

kansen te benutten en kwaliteit aan het gebied toe te voegen. Het Rijk faciliteert de 

provincies en regio’s om hen in positie te brengen om vervolgens te anticiperen op de 
transitie.  

De regio Hoeksche Waard bestaat uit de vijf gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, 

Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen en heeft ca. 85.000 inwoners. De Hoeksche Waard 
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bevindt zich, evenals een aantal andere Zuid-Hollandse anticipeerregio’s in een bijzonder 
positie doordat het onder de rook van de nog steeds groeiende Zuidvleugel van de 

Randstad is gelegen. De regio is in feite de voortuin van de Stadsregio Rotterdam met 

1,2 miljoen inwoners en de Drechtsteden met ruim 260.000 inwoners. 

De gemeenten, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de burgers zullen 

vanuit dezelfde visie moeten toewerken naar een blijvend krachtige regio. Hiervoor zijn 

vitale coalities van groot belang. Het gezamenlijk optrekken van deze partijen, samen 

met Rijk, de provincie en zo mogelijk de omliggende stedelijke regio’s is cruciaal voor een 
slagkrachtige uitvoering.  

Met de bijeenkomst ‘Wonen met zorg, nu en in de toekomst’ op 7 maart 2012 is een 
goede start gemaakt om met de regio gezamenlijk de transitie-opgave aan te pakken.   

Doel van het voorliggende startdocument is input te leveren voor een (nog te 

organiseren) brede ‘dialoogtafel’ waar overheden, maatschappelijke organisaties en het 

bedrijfsleven aanschuiven om een gezamenlijke koers voor de Hoeksche Waard uit te 

stippelen in het licht van de demografische transitie. Deel kan dat in samenhang 

plaatsvinden met een aantal lopende dossiers in de regio. Het uiteindelijke doel is om tot 

een gezamenlijke aanpak te komen. 

1.2 HET KADER: VISIES OP MEERDERE BELEIDSTERREINEN 

De toekomst van de regio wordt in belangrijke mate bepaald door de keuzes die in het 

kader van de regionale structuurvisie zijn gemaakt. De structuurvisie is opgesteld door 

het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard en richt zich op de beleidsgebieden ruimte, 

landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid.  

 

De structuurvisie en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma zijn in 2009 door de 

gemeenteraden op voorstel van de toenmalige Commissie Hoeksche Waard vastgesteld. 

Belangrijke elementen in de structuurvisie zijn: 

 Robuuste kreken 

 Groene dijken met extra ruimte voor recreatie 

 Duurzame landbouw: verdere ontwikkeling landbouw mits bijdrage aan 

behoud of versterking kernkwaliteiten landschap 

 Dorpenland: leefbaarheid op peil 

 Vitale economie: concentratie van bedrijven op één groot regionaal 

bedrijventerrein 

 Noordrand: integrale ontwikkeling: bedrijventerrein en woningbouw, 

groenblauwe structuur, vrije tijd, cultuur en sport.  

 Zuidrand aan de delta: watersport, woningbouw, verblijfsrecreatie 
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 Regionaal wegennet: samenhangend; goede aansluiting 

bovenregionale infrastructuur 

 

De structuurvisie geeft aan dat op termijn de natuurlijke groei negatief is, doordat het sterftecijfer 

hoger komt te liggen dan het geboortecijfer. Het vertrek van jongeren uit de regio wordt als feit 

erkend, maar door een geschikt woningaanbod moeten zij in een latere leeftijdsfase weer kunnen 

terug keren naar de Hoeksche Waard. Op basis van het uitgangspunt zijn rode contouren rond de 

kernen voor de toekomstige woningbouw getrokken, waarbij tevens rekening is gebouwd met een 

extra ruimte voor woningbouw op basis van 30% planuitval. De structuurvisie gaat daarmee niet uit 

van een bevolkingsdaling, die feitelijk al sinds 2005 is opgetreden en die na 2015 zich versneld zal 

voortzetten (zie bijlage 1 van de startnotitie).  

 

Het uitvoeringsprogramma 2010 – 2014 zet in op drie sporen: sectorale programma’s, integrale 
gebiedsprogramma’s en monitoring en kwaliteitsbeleving. 

 

In het licht van de demografische transitie zijn verder de regionale woonvisie en het 

daarbij behorende uitvoeringsprogramma van belang (vastgesteld door alle 

gemeenteraden in begin 2010). 

 

De regionale woonvisie geeft aan dat centraal staat de vitaliteit en verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit en het behoud van het dorpse karakter. Met het contourenbeleid is de kwantiteit  van de 

woningbouwopgave niet meer leidend. Ook in de regionale woonvisie wordt uitgegaan van een 

bevolkingsdaling. De behoefte wordt conform de regionale structuurvisie op 3.250 woningen in de 

periode 2015- 2020 geraamd.  Bij een migratiesaldo 0 zou de behoefte bijna 4.000 woningen in 

deze periode bedragen. De capaciteit bedraagt 4.600 woningen. 

De gemeenten werken momenteel het woningbouwprogramma nader uit (zie paragraaf 

2.2).  

In het in 2010 vastgestelde ‘Pact van mijn Hart’ hebben alle betrokken partijen die 

verenigd zijn in de Kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg Hoeksche Waard hun ambities en 

gewenste samenwerking vastgelegd om te komen tot een levensloopbestendige 

Hoeksche waard. In het ‘Pact van mijn hart’, dat in september 2010 is ondertekend door 
alle betrokken partijen, is vastgelegd welke doelen er gezamenlijk voor ogen staan. 

 

Het Pact beoogt vraag en het aanbod met betrekking tot Wonen, Welzijn en Zorg zo op elkaar af te 

stemmen dat vitale dorpskernen in de Hoeksche Waard ontstaan. Hierbij is samenwerking tussen 

alle partijen noodzakelijk om menskracht, middelen en energie zo effectief en efficiënt mogelijk in te 

zetten.  

 

De volgende strategische doelen zijn daarvoor benoemd: 
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 het gezamenlijk komen tot een regio met een optimale leef- en woonomgeving voor jong en 

oud;  

 gezamenlijk te werken aan een voldoende aanbod van levensloopbestendige en andere voor 

senioren en mensen met een beperking geschikte woningen en woonvormen, in combinatie 

met de benodigde voorzieningen en dienstverlening op in ieder geval de terreinen van zorg en 

welzijn; senioren en mensen met een beperking kunnen hierdoor binnen de eigen regio 

zelfstandig blijven wonen, gebruikmakend van een voor ieder gelijkwaardig kwaliteitsniveau; 

 het onderling op elkaar afstemmen van de afzonderlijke activiteiten van de betrokken partijen 

en daar waar nodig samenwerken, waarbij de inwoner centraal staat.  

De prestatieafspraken in het ‘Pact van mijn Hart’ worden vertaald naar een uitvoeringsprogramma. 
Betrokkenen zijn daarbij gemeenten, belangenorganisaties, woningcorporaties, zorgaanbieders en 

welzijnswerk. 

 

De Sociaal Economische Visie richt zich op het behouden en versterken van de 

economische ontwikkeling van de Hoeksche Waard met een goed evenwicht tussen de 

economische, sociale en ecologische aspecten.  Naast het formuleren van economische 

kerndoelen voor de regio gaat het om het ontwikkelen van een beleidsstrategie voor het 

omgaan met krimp en het stimuleren van functiemenging. Het betreft een analyse, 

beleidskader en uitvoeringsprogramma.  

 

Het beleidskader schetst het beeld van de gewenste sociaal-economische ontwikkeling van de 

Hoeksche Waard tot 2030. In de visie wordt ingezet op enkele kansrijke beleidsthema’s en 
speerpunten, die onderling kunnen profiteren van elkaar. De regio zet in op sterke werklocaties, 

kansen voor recreatie en toerisme, zorgeconomie en bio-economie, alsmede op de versterking en 

het behoud van voorzieningen.  

Een belangrijk element in de visie is de wens om de uitgangspunten voor het regionale 

bedrijventerrein Noordrand te herijken. Gezien het overaanbod aan bedrijventerreinen zou dit nu 

ook opengesteld moeten worden voor bedrijven van buiten de Hoeksche Waard.  

Om de kansen voor recreatie en toerisme, zorgeconomie en bioeconomie te benutten zijn meer 

promotie van de regio, het creëren van mogelijkheden voor watersport en verblijfsrecreatie, het 

opstellen van een regionale businesscase op het gebied van zorg-wellnes-toerisme en het 

verkennen van de kansen voor de bio-economie. 

Een goede infrastructuur en bereikbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden om te komen tot een 

sociaal en economische sterke Hoeksche Waard. 
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Het uitvoeringsprogramma bestaat uit de eerder genoemde drie speerpunten, die uitgewerkt zijn in 

12 acties. Ede aanbevelingen moeten nog concreet worden uitgewerkt. 

1.3 STATUS VAN HET STARTDOCUMENT 

Dit werkdocument bevat een schets van de situatie voor wat betreft de bevolkingstransitie 

en de gevolgen daarvan in de Hoeksche Waard. Deze schets is gebaseerd op 

documentatie afkomstig van het Samenwerkingsverband Hoeksche Waard en 

verschillende andere partijen, een kwantitatieve analyse vanuit de gegevens van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en de sociale barometer en een deskresearch naar 

aanvullende documenten. Een literatuurlijst is opgenomen in bijlage 5.  

Daarnaast hebben interviews met een groot aantal partijen plaats gevonden. Voor een 

overzicht van de geïnterviewde partijen wordt verwezen naar bijlage 6. De resultaten van 

de gesprekken zijn door het startdocument weergegeven maar hebben specifiek een plek 

gekregen onder de kopjes ‘reflectie’.  

De krachtenveldanalyse in hoofdstuk drie van dit hoofdstuk biedt een beeld van de 

onderlinge samenwerkingsverbanden, verhoudingen en aandachtspunten van de 

verschillende partijen in de regio. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelt in 

een afzonderlijk traject de ‘Samenwerkingsscan’, waarin in pilotgebied Hoeksche Waard  
een inventarisatie en analyse van alle belangrijke spelers in de regio en 

samenwerkingsverbanden in de vorm van een interactieve kaart van de regio en een 

verdiepingsslag die als basis kan dienen voorhet komen tot vitale coalities in de regio 

worden opgesteld.  

De startnotitie is een dynamisch document dat de komende tijd op basis van nieuwe input 

nog kan worden aangevuld. Bestuurlijke vaststelling dient nog plaats te vinden.  

Het document dient als input voor de dialoogtafel.  Aan de dialoogtafel nemen de 

bestuurders van de gemeenten deel evenals de de vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties en ondernemersorganisaties. Na de dialoogtafel zal het 

startdocument op basis van de uitkomsten van de dialoogtafel worden aangevuld. Dan 

zal ook worden beslist op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan de 

aanbevelingen die uit het startdocument en de dialoogtafel naar voren komen. Er kan dan 

gebruik worden gemaakt van het instrument ‘transitieatlas’, dat in opdracht van het 

Ministerie van Binnenlandse zaken wordt uitgerold.  Op basis van een breed scala aan 

kwantitatieve en kwalitatieve afwegingen, worden ruimtelijke consequenties van saneren, 

toevoegen of samenvoegen van voorzieningen en optimalisering van het regionale 

voorzieningenaanbod weergegeven. 
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Voor bestuurders en raadsleden in de regio wordt door het Ministerie van Binnenlandse 

zaken eveneens een masterclass georganiseerd, waarin deskundigen ingaan op de 

demografische transitie en de gevolgen daarvan voor de verschillende beleidsterreinen. 

Doel van de bijeenkomst is het vergroten van de bewustwording over de krimp en het 

bevorderen van de samenwerking om tot een gezamenlijke aanpak te komen. 

Het gehele traject wordt begeleid door een kerngroep.  

1.4 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 wordt per thema (wonen, zorg en welzijn, economie, onderwijs, overige 

voorzieningen, bereikbaarheid en burgerschap) een beknopt overzicht gegeven van de 

verschillende trends en ontwikkelingen die in de regio aan de orde zijn en die een rol 

spelen bij de demografische transitie. Per beleidsveld wordt daarbij ook een reflectie 

gegeven van de partijen uit het veld en vindt een gevoeligheidsanalyse plaats.  

In het derde hoofdstuk wordt een analyse gegeven van het regionale krachtenveld en de 

wijze waarop de partijen met elkaar samenwerken. Ook wordt in het kort ingegaan op de 

financiële aspecten. 

Tot slot wordt in hoofdstuk 4 als conclusie een sterkte- en zwakteanalyse van het gebied 

gegeven op basis van de analyse en worden naar aanleiding daarvan vragen 

geformuleerd die in de dialoogtafel aan de orde kunnen komen. 
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2. De  belangrijkste trends en ontwikkelingen  

Op basis van diverse documenten van de provincie en de gemeenten in de regio, 

kwantitatieve informatie (zie bijlage 1) en belangrijkste landelijke trends wordt een schets 

gegeven van de regio en de rol die de demografische transitie speelt, evenals van de 

mogelijke kansen die er zijn om in te spelen op deze transitie. 

2.1 DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 
 

Kwantitatieve informatie:  

 De regio is dunbevolkt: 283 inwoners per km
2. 

 De regio kent ca 85.000 inwoners. 

 Vanaf 2015 zet de bevolkingsdaling definitief in; de prognose van zowel het ministerie van 

BZK (PRIMOS-prognose) laat zien dat in de periode 2015 – 2040 de bevolking met ca. 5.000 

personen zal afnemen. 

 Het aantal inwoners tot 65  jaar daalt gestaag, terwijl tot 2020  het aantal 65-plussers 

toeneemt met ruim 40%. Na 2020 neemt het aantal 75-plusser  fors toe, in de periode 2020-

2030 met ca.75%. 

 Wanneer wordt gekeken naar de indexcijfers van de verschillende bevolkingscategorieën 

vanaf 2005, valt op dat in 2040 ca. 27% minder 0-19 jarigen zijn in de Hoeksche Waard, 

terwijl dit voor Nederland als geheel slechts 4% afneemt. Het aantal 65-74 jarigen ligt in 2020 

ruim 75% hoger dan in 2005 in de regio; terwijl dit voor Nederland als geheel ruim 50% is. In 

2040 zijn de percentages voor de Hoeksche Waard en Nederland echter weer ongeveer 

gelijk. Voor 75-plussers tot slot is de ontwikkeling in de regio erg sterk: de bevolkingsgroep is 

in 2040 in de regio ruim 195% groter dan in 2005. Landelijk is dit cijfer 140%.  

 Het aantal huishoudens neemt tot 2025 nog toe (tot ca. 37.000), waarna het tot 2030 constant 

blijft. Na 2030 treedt een lichte daling van het aantal huishoudens op.  

 

 De Hoeksche Waard krijgt de komende jaren te maken krijgt met een opgave als 

gevolg van de ontgroening en vergrijzing. Het Samenwerkingsverband spreekt van 

een ´driedubbele vergrijzing´, waarbij: 

- het aantal ouderen toeneemt door de autonome demografische ontwikkeling;  

- hun relatieve aandeel neemt toe doordat jongeren wegtrekken, enerzijds als 

gevolg van werk en studie anderzijds doordat het steeds lastiger wordt in de regio 

een betaalbare starterswoning te vinden;  

- sprake is van de vestiging van ouderen doordat de Hoeksche Waard een 

aantrekkelijk, rustig gebied is nabij stedelijke agglomeraties.  



 

15 

 

 

 Uit onderzoek blijkt dat ruim een derde van de huishoudens in de regio binnen nu en 

vijf jaar zou willen verhuizen. 88% wil binnen de Hoeksche Waard verhuizen, maar 

12% wil de regio verlaten. De verhuisgeneigdheid is het grootst onder de groep tot 

35 jaar. Daarvan wil 53% binnen vijf jaar verhuizen, waarvan 92% in de regio wil 

blijven. Dat betekent dat 8% van de groep verhuisgeneigden tot 35 jaar de regio 

binnen vijf jaar zou willen verlaten (ruim 4% van de totale populatie tot 35 jaar). De 

verhuisgeneigdheid naar buiten de regio is onder jonge bewoners het grootst, maar 

dat is absoluut gezien een kleine groep. Landelijk heeft van de leeftijdsgroep  tot 35 

jaar 62% verhuisplannen binnen twee jaar. In de Hoeksche Waard ligt het 

percentage dus lager.  

 

 De natuurlijke groei van de bevolking  door geboorte en sterfte kan als een vast 

gegeven worden beschouwd, de migratieontwikkeling door vestiging en vertrek is tot 

op zekere hoogte stuurbaar. In het rapport van bureau Companen ‘Demografische 
ontwikkeling in de Hoeksche Waard’ (2011) is de migratieontwikkeling uitgebreid 
geanalyseerd. Geconcludeerd wordt dat de regio in het verleden voldoende potentie 

voor een migratiesaldo 0 had, maar dat het sinds 2005 optredende vertrekoverschot 

in belangrijke mate is veroorzaakt door onvoldoende woningbouw. Inmiddels is 

echter een omslagpunt bereikt, waardoor krimp onontkoombaar is. In de eerste 

plaats is er het vertrek van jongeren, omdat zij een opleiding (HBO, universiteit) 

elders volgen. Het migratiesaldo van de leeftijdsgroep 25-49 jaar (veelal 

tweepersoonshuishoudens en gezinnen met kinderen) wordt in belangrijke mate 

bepaald door de woningbouw. In het verleden was bij deze groep sprake van een 

vestigingsoverschot in de Hoeksche Waard. De omslag sinds 2005 hangt samen 

met de beperkte nieuwbouw in de Hoeksche Waard, maar ook met de omvangrijke 

woningbouw elders (nabij gelegen Vinex-locaties). Het is nu minder aantrekkelijk 

geworden voor gezinnen om zich in de Hoeksche Waard te vestigen door de 

beschikbaarheid van groene woonmilieus in de Vinex locaties, de betere 

mogelijkheden buiten de Hoeksche Waard om voor beide partners een baan te 

vinden en de ruimere mate van kinderopvang. 

 

 De migratie van senioren komt in het rapport van Companen niet expliciet aan de 

orde. Het tijdschrift van het CBS ‘Bevolkingstrends’ (2e
 kwartaal 2009) geeft aan dat 

gemiddeld niet meer dan 1,7% van de 55-plussers terug keert naar de eigen regio. 

In de Hoeksche Waard ligt dit percentage zelfs nog iets lager.     

 

 De Hoeksche Waard is een landelijke regio, die gelegen is tussen twee stedelijke 

gebieden: de Stadsregio Rotterdam Rijnmond en de Drechtsteden. De 

bevolkingsontwikkeling in deze regio’s is dan ook van betekenis voor de Hoeksche 

Waard. De bevolkingsprognose van de provincie Zuid-Holland (2011) laat voor de 
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stedelijke gebieden een verdere bevolkingsgroei zien, tegen een bevolkingsdaling in 

de Hoeksche Waard: 

 

 gebied 

aantal inwoners relatieve groei 

2010 2020 2030 2010-2020 2020-2030 

Stadsregio Rotterdam 1.198.300 1.222.200 1.239.000 2,0 % 1,4 % 

- waarvan Rotterdam 592.300 609.100 635.500 2,8 % 4,3 % 

Drechtsteden 264.400 271.900 278.600 2,8 % 2,5 % 

Hoeksche Waard 85.500 83.200 80.500 -2,7 % -3,2 % 

  

De Hoeksche Waard is niet de enige plattelandsregio die krimpt. Ook de andere 

Zuid-Hollandse anticipeerregio’s, zoals Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, 

Alblasserwaard-Vijf Herenlanden, de Krimpenerwaard en Rijnland zullen te maken 

krijgen met ontgroening en vergrijzing en uiteindelijk een bevolkingsdaling. 

 

Reflectie 

 

Uit de interviews met gemeenten, het maatschappelijk middenveld en ondernemers komt naar 

voren dat de partijen verschillen van mening of de Hoeksche Waard in de toekomst te maken krijgt 

met bevolkingskrimp.  Voor velen is het een – op onderzoek en feiten gebaseerd – gegeven, waar 

men tijdig op wil anticiperen. Anderen beginnen zich bewust te worden van de op handen zijnde 

bevolkingskrimp, maar stellen dat het nog geen uitgemaakte zaak is of die zal optrede. Zij wijzen op 

de nabije ligging ten opzichte van de Stadsregio Rotterdam en de Drechtsteden en het 

aantrekkelijke woonklimaat. Vasthouden aan een migratiesaldo 0 (waarbij overigens de bevolking 

op termijn toch enigszins daalt door een sterfteoverschot) is volgens haalbaar door aan een aantal 

‘knoppen’ te draaien: het stimuleren van de woningbouw (onder andere gericht op de 
retourmigratie) en het creëren van meer werkgelegenheid (door de realisering van een 

bovenregionaal bedrijventerrein in de Noordrand). Bij de thema’s wonen en economie wordt hier 
nader op ingegaan. 

 

Tegelijkertijd moet worden geconcludeerd dat de Hoeksche Waard één van de zes regio’s is die 
met bevolkingsdaling krijgt te maken. Dat betekent dat de regio weinig instroom vanuit deze andere 

regio’s mag verwachten en bovendien dat de spoeling voor de Hoeksche Waard dun is als het gaat 
om een retourmigratie van de steden naar het platteland. 

 

2.2 GEVOLGEN VAN DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE 

De demografische transitie uit zich op verschillende wijzen en in verschillende gradaties. 

In de eerste instantie treden ontgroening en vergrijzing op, ontwikkelingen die zich ook 



 

17 

 

buiten de krimp- en anticipeerregio’s voordoen. In tweede instantie kan sprake zijn van 
een bevolkingsdaling, maar blijft (door de gezinsverdunning) het aantal huishoudens nog 

stijgen. In derde instantie kan ook sprake zijn van een daling van het aantal huishoudens. 

Parallel aan de ontgroening/vergrijzing en bevolkingsdaling neemt de beropesbevolking 

af.  

De Hoeksche Waard wordt momenteel al geconfronteerd met ontgroening, vergrijzing, 

bevolkingsdaling en een afname van de beroepsbevolking. Een huishoudendaling treedt 

pas op lange termijn (na 2030) op.  Daarmee ontstaat een mismatch op verschillende 

terreinen: 

 

aspect mismatch 

ontgroening  afnemend draagvlak scholen 

 afnemend draagvlak voorzieningen voor jongeren 

(bijvoorbeeld veldsporten, jongerencentra)  1) 

vergrijzing  afname beroepsbevolking (deels te compenseren met 

verhoging pensioengerechtigde leeftijd) 

 veranderende woningvraag 2) 

 toenemend draagvlak voorzieningen voor ouderen, met 

name gericht op vrije tijdsbesteding (cultuur, toerisme en 

recreatie, sommige sportvoorzieningen) 

 toenemend aantal potentiële vrijwilligers (mobiele, 

zelfredzame senioren) 

 toenemende zorgvraag (zorgafhankelijke, kwetsbare 

ouderen) 

bevolkingsdaling  dalende additionele woningbehoefte 2) 

 afname draagvlak voor voorzieningen 1) 3) 

 afname beroepsbevolking 

 afname financiële draagkracht gemeenten 

huishoudendaling 

 

 leegstand in de woningvoorraad 

afname  

beroepsbevolking 

 krapte op de arbeidsmarkt 

 beperking economische groei 4) 

5) tevens beïnvloed door bezuinigingen 

6) tevens beïnvloed door woningmarktcrisis 

7) tevens beïnvloed door autonome ontwikkelingen (schaalvergroting/internet) 

8) tevens beïnvloed door economische en financiële crisis 

Door tijdig te anticiperen op de demografische transitie kunnen negatieve effecten zoveel 

mogelijk worden voorkomen. Als voorbeeld: het tijdig ontwikkelen van een spreidingsplan 

voor basisscholen voorkomt dat door onverwachte sluitingen van scholen die onder de 
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instandhoudingsnorm komen een suboptimale  spreiding van de overblijvende scholen 

ontstaat. 

Overigens hoeven de geschetste gevolgen niet alleen veroorzaakt te worden door de 

demografische transitie: de woningvraag wordt sterk beïnvloed door de 

woningmarktcrisis, het afnemend draagvlak voor winkelvoorzieningen wordt ook door 

steeds meer internetaankopen veroorzaakt, bij de afname van door de overheid 

gefinancierde/gesubsidieerde voorzieningen (cultuur, sport, welzijn) spelen ook de 

bezuinigingen bij de overheid een rol, de economische activiteiten worden sterk 

beïnvloed door de economische en financiële crisis, enz. De effecten van krimp worden 

vaak dus door ander ontwikkelingen structureel of conjunctureel versterkt. 

De voorgaande paragraaf (waarin wordt gerefereerd aan het rapport van Companen) 

heeft uitgewezen dat de ligging in de directe nabijheid van de Stadsregio Rotterdam en 

de Drechtsteden nog niet betekent dat de Hoeksche Waard mag rekenen op aanzienlijke 

vestigingsstromen, die de krimp zullen keren. Krimp ontkennen of bestrijden is daarmee 

geen realistische optie. Krimp begeleiden en daarbij zoveel mogelijk profiteren van de 

gunstige ligging ten opzicht van de Zuidvleugel van de Randstad wel. Door de kansen die 

hieruit voortvloeien optimaal te benutten en de noodzakelijke maatregelen te nemen om 

negatieve gevolgen van de krimp te beperken, kan de vitaliteit van de regio worden 

gewaarborgd.  

De nabijheid van de Zuidvleugel (regio Rotterdam-Den Haag) maken het complex om de 

toekomstige opgaven in de Hoeksche Waard in beeld te brengen. Er moet zowel 

rekening gehouden worden met demografische krimp in de regio als met de effecten van 

de groei in de Zuidvleugel. Daarnaast is het economisch perspectief (groei of krimp?) 

onzeker. Dit vraagt om adaptief plannen, dus het goed volgen van ontwikkelingen en hier 

op inspelen c.q. op anticiperen..  

Een belangrijke te beantwoorden vraag is in hoeverre het regionale beleid (zoals 

verwoord in de regionale structuurvisie en woonvisie) en de initiatieven van het 

maatschappelijk middenveld en ondernemers al inspelen op deze kansen.  Door dit 

beleid en de initiatieven aan te leggen tegen een economisch denkmodel, ontstaan 

mogelijk nieuwe perspectieven voor de regio. Het model is ontleend aan het essay “Wie 
neemt het op voor de stedelijke economie?” dat Public Result in 2010 heeft opgetseld in 
opdracht van het toenmalige ministerie van VROM.  

Toegespitst op de Hoeksche Waard kunnen op basis van het model vier lijnen worden 

onderscheiden die als toetssteen voor het regionale beleid kunnnen fungeren: 
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1. Het benutten en versterken van de regionale economie door de voorwaarden te scheppen voor 

het behoud van de eigen economische activiteiten en door de relatie met de economische 

activiteiten in de Zuidvleugel van de Randstad te versterken. Gezien de karakteristiek van de 

regio (Nationaal Landschap) en de door het beleid gestelde prioriteiten zal de focus daarbij 

vooral liggen op een goede balans tussen economie en duurzaamheid.  

2. Het komen tot een goede afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven om kwantitatief en 

kwalitatief evenwicht te brengen in vraag en aanbod op de arbiedsmarkt. Het gaat daarbij 

zowel om de opleiding van jongeren als ‘een leven lang leren’.  
3. Het creëren van een optimaal vestigingsklimaat voor huishoudens die in de Hoeksche Waard 

willen wonen. De woonmilieus in de Hoeksche Waard onderscheiden zich van de stedelijke 

woonmilieus in de Zuidvleugel van de Randstad, wat voor een aantal huishoudens 

aantrekkelijk is. Ook goede voorzieningen en bereikbaarheid zijn  van belang. Daarmee kan de 

trend van bevolkingsdaling niet worden gekeerd , maar wel enigszins beperken. 

4. Het versterken van de in de Hoeksche Waard aanwezige sociale structuren, waardoor de 

leefbaarheid wordt bevorderd. Een groter beroep op de ‘civil society’ (zowel de burger als het 
middenveld en ondernemers) kan verder een gedeeltelijke compensatie vormen voor een 

terugtredende overheid en een bijdrage leveren aan het in stand houden van voorzieningen.   
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In de volgende paragrafen komen de verschillende aspecten die hierbij een rol spelen 

nader aan de orde. 

2.3 ECONOMIE, DUURZAAMHEID EN TOERISME 
 

Economie en arbeidsmarkt kwantitatief: 

 Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt iets lager dan gemiddeld in Nederland. Het verschil 

wordt echter kleiner.  

 Het percentage huishoudens met een uitkering ligt bijna 2 procentpunt lager in de Hoeksche 

Waard dan gemiddeld in Nederland. 

 De economische groei was nagenoeg 0% in de Hoeksche Waard in 2010 (COROP), tegen 

landelijk 2%. 

 De groot- en detailhandel is in vergelijking met geheel Nederland relatief een grote sector in 

de regio; datzelfde geldt voor de bouwnijverheid en industrie.  

 Tot 2008 bleef het aantal arbeidsplaatsen op constant niveau van 25.000, in de twee jaar 

daarna is sprake geweest van een licht groei van de werkgelegenheid. 

 Sinds 2008 blijft het aantal nieuwe vestigingen dat er elk jaar in de regio bij komt op een 

constant niveau, terwijl het aantal bedrijfsopheffingen toeneemt. Desondanks ligt het aantal 

nieuwe vestigingen nog steeds boven het aantal bedrijfsbeëindigingen. 

 Uit een onderzoek onder ruim 30 ondernemers in de Hoeksche Waard is gebleken dat ca. 45 

% moeite met de afzet verwacht als gevolg van krimp. Een klein gedeelte (5%) heeft 

aangegeven moeite te krijgen personeel. Ca. 10 % zal met beide problemen krijgen. Het 

overgrote merendeel van de ondernemers die problemen als gevolg van de 

bevolkingstransitie verwachten, zou willen samenwerken om met de gevolgen om te gaan.  

 

 Het aantal arbeidsplaatsen in de Hoeksche Waard is laag ten opzichte van het 

inwonertal en de beroepsbevolking. Er is dan ook een grote uitgaande pendel: veel 

bewoners van de Hoeksche Waard werken buiten het eiland.  

 

 Strategische doelen in het uitvoeringsprogramma 2010-2014 van de regionale 

structuurvisie zijn  op het gebied van de arbeidsmarkt zijn: 

- Versterking economische vitaliteit 

- Ontwikkeling onderscheidende werkmilieus voor verschillende typen bedrijvigheid  

- Ontwikkeling Regionaal Bedrijventerrein 

- Landschappelijke inpassing en kwaliteitsborging nieuwe bedrijventerreinen  

- Vergroting biodiversiteit en duurzaamheid van werkgebieden  

- Stimuleren van duurzame grondgebonden landbouw voor behoud van het open 

landschap 

 



 

21 

 

 Strategische doelen in het uitvoeringsprogramma 2010-2014 op het gebied van 

duurzaamheid zijn: 

- Duurzaamheid als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkeling  

- Sluitend maken van kringlopen  

- Gebruik maken van aanwezige natuurlijke energiebronnen 

- Vergroten van de biodiversiteit  

- Klimaatadaptatie  

- Vergroten van participatie van organisatie en publiek bij realisatie 

duurzaamheidsbeleid 

 
 Strategische doelen in het uitvoeringsprogramma 2010-2014 op het gebied van 

toerisme zijn: 

- Verbetering van de externe bereikbaarheid en de interne toegankelijkheid voor 

recreatie en toerisme  
- Bevordering van de toeristische ontwikkeling van de regio 
- Aanleg van een regionaal netwerk van fiets- en wandelpaden, ruiter- en 

menroutes en kanoroutes met ondersteunende voorzieningen  

 

 Eén van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma is het Regiopark Noordrand 

Hoeksche Waard, wat een groen kader moet bieden voor de verschillende stedelijke 

ontwikkelingen die hier zijn voorzien. Het park houdt rekening met waterbeheer, 

recreatie, duurzame energie en natuur. Het moet een sterk ‘merk’ worden wat de 
Hoeksche Waard verbindt met zijn omgeving. Economisch is de ambitie in te zetten 

op grootschalige land- en tuinbouw met een innovatief karakter maar ook toerisme 

en recreatiemogelijkheden. Een masterplan voor dit regiopark is nog in ontwikkeling. 

Het park heeft een prijs gewonnen in het kader van ‘Mooi Nederland’.  
 

 Onderdeel van het Regiopark Noordrand is het voormalige Suikerunie-terrein. Door 

herbestemming van de oude fabrieksschoorsteen kan het een herkenningspunt voor 

het Regiopark worden. Recent is zowel door de provincie als de gemeente 

Binnenmaas besloten het terrein te herontwikkelen tot natte bedrijvigheid en 

glastuinbouw.  

 

 In het rapport ‘Ruimtelijke verkenning naar alternatieven voor de Hoeksche Waard’ 
uit 2007 van het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Planbureau, is gesteld dat er 

buiten de Hoeksche Waard alternatieven zijn voor het destijds geplande 

bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Rotterdam vindt dat in dit rapport 

onvoldoende rekening is gehouden met het Rotterdamse belang en stelt dat buiten 

deze locaties nog 120 ha in de Hoeksche Waard nodig is. De aangedragen locaties 

buiten de regio, Dordrecht en Noord-Brabant, dragen niet bij aan de economische 
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vitaliteit en werkgelegenheid in de regio Rotterdam. Ook de provincie Zuid-Holland 

heeft vraagtekens geplaatst bij de uitkomsten van het onderzoek. 

 

 Het streven is om de glastuinbouw te concentreren in de Noordrand. Het zou een 

kansrijke ontwikkeling kunnen zijn, maar de beschikbaarheid van voldoende 

arbeidskrachten is een probleem. De inzet van bijstandsgerechtigden is tot nu niet 

succesvol gebleken. 

 

 Naar de mening van het LTO zal door schaalvergroting (waaronder GPS 

toepassingen) het aantal bedrijven en werkgelegenheid in de landbouw met ca 2% 

afnemen, (landelijk 3%). Voor vrijkomende gebouwen zal een nieuwe bestemming 

moeten worden gezocht. 

 

 Met het project ‘agrolab’, dat is ontwikkeld  project in het kader van de 
Innovatieregeling Mooi Nederland, wil de Hoeksche Waard komen tot een 

omschakeling  van de landbouw tot een meer duurzame en energiebewuste 

productiewijze. Het kan een proeftuin worden voor biomassa. Het bedrijfsleven, 

overheden en TU Delft hebben afspraken gemaakt voor een Bio Process Facility 

(een raffinaderij voor de verwerking van biomassa)  in de Zuidvleugel van de 

Randstad. Daartoe kan in de Hoeksche Waard  een aantal compacte agro-

energieclusters op strategische plekken worden aangelegd. 

 

 De economische vitaliteit van de Hoeksche Waard is belangrijk. Naast dat bedrijven 

zorgen voor werkgelegenheid zorgen zij voor vitaliteit in de dorpen. Jaarmarkten, 

verenigingen en plaatselijke horeca kunnen niet zonder de betrokkenheid van 

actieve ondernemers uit de omgeving. 

 

 De STEC Groep heeft een sociaaleconomische visie met uitvoeringsprogramma 

voor de regio ontwikkeld, die in juni 2012 is vastgesteld door het DB van het SOHW. 

In september vindt een eerste discussiebijeenkomst plaats over de uitwerking van 

het uitvoeringsprogramma in de het PFO economie. Het maatschappelijk 

middenveld wordt hierbij betrokken. Eind 2012 wordt een integrale en pfo 

overstijgende startnotitie “uitwerking sociaal economische visie” vastgesteld inclusief 
prioritering, financiële dekking, benodigde capaciteit en betrokkenheid van het 

maatschappelijk middenveld.  

 

 In de sociaaleconomische visie wordt geconcludeerd dat voor de economische 

ontwikkeling van de regio het slim lijkt in te zetten op bedrijventerreinen, kantoren en 

voorzieningen. Op deze sectoren kan de regio de meeste invloed uitoefenen en zijn 

de economische effecten het grootst. Met de ontwikkeling van het regionale 

bedrijventerrein is de regio op dit beleidsveld al actief, maar meer regionale 
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samenwerking lijkt volgens de opstellers noodzakelijk. Daarnaast liggen er kansen 

op het gebied van de zorgeconomie (zowel vanuit het oogpunt van werkgelegenheid 

als vanuit de bevolkingstransitie) en toerisme en recreatie. De regio wil meer visie op 

de zorgeconomie. Belangrijk is regionale afstemming en keuzes durven maken 

(bijvoorbeeld tussen locaties). Voor het toerisme en de recreatie kan de 

aantrekkelijkheid van de regio verder worden benut, onder andere door het 

realiseren van verblijfsrecreatie en mogelijkheden voor de Het economisch effect 

van toerisme is groot, de omzet in de sector is fors. Ook het maatschappelijk nut van 

dit thema is duidelijk, een ruim aanbod aan horeca en voorzieningen is bijvoorbeeld 

ook positief voor de bewoners van de regio. Dit verbetert het imago van de 

Hoeksche Waard als geheel.  

 

 Bij het stimuleren van toerisme en recreatie is een dilemma dat onderhoud en 

beheer van het landschap de regio veel kosten (met name als de Hoeksche Waard 

de status van Nationaal Landschap kwijt raakt), terwijl de economische spin-off van 

bijvoorbeeld fietsen en wandelen gering is (naar schatting maximaal € 25 per 
recreant per dag). Daarnaast vindt onvoldoende regiopromotie plaats. Ook dit kost 

veel geld en het blijft moeilijk hiervoor financiering te vinden. 

 

 De sociaaleconomische visie maakt duidelijk dat er een regionaal overaanbod aan 

bedrijventerreinen is, het type bedrijfsruimten onvoldoende afgestemd is op de 

(lokale) vraag en de kantorenleegstand in de Hoeksche Waard bovengemiddeld is. 

Voorgestelde maatregelen zijn dan ook: 

- uitwerking van de bedrijventerreinenprogrammering; 

- herijking van de uitgangspunten voor regionaal bedrijventerrein Noordrand; 

- herbestemming en gebruik van lege panden en VAB’s; 

- het opstellen van een plan voor beheer en herstructurering van bestaande 

werklocaties in de regio. 

 

 In de sociaaleconomische visie zijn 

belangrijke randvoorwaarden 

genoemd voor een economisch 

sterke regio: een goede infrastructuur 

en bereikbaarheid van de regio (naast 

de A29 het doortrekken van de A4 

Zuid) (belangrijk voor de economie, 

maar vaak lastig beïnvloedbaar), 

evenals een arbeidsmarktbeleid 

gericht op arbeidsmarktactivering, 

voldoende onderwijs en een 

aantrekkelijk woonklimaat.  
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 Van aanbod denken naar vraagdenken vraagt ook om een andere positionering van 

het bedrijfsleven in de maatschappij. De wens van de ondernemers moet centraler 

komen te staan. Van het nee, tenzij overstappen op het ja, mits. 

Reflectie 

 

Door verschillende partijen wordt gewaarschuwd voor de momenteel dalende werkgelegenheid in 

de Hoeksche Waard. Uiteraard speelt de huidige slechte economische conjunctuur hierin een rol, 

maar daarnaast gaat het om bedrijven die uit de regio vertrekken omdat ze geen 

groeimogelijkheden hebben. De uitbreiding op bestaande bedrijventerreinen is aan banden gelegd 

vanwege de realisering van het Regiopark Noordrand. Omdat dit terrein vooralsnog niet wordt 

aangelegd, ontstaat een impasse. Er wordt op gewezen dat sprake is van een al langer 

voortdurende ontwikkeling. In het verleden waren er goede groeikansen voor de regio, maar die zijn 

door een te weinig actief beleid en weinig samenwerking tussen de gemeenten aan de regio 

voorbijgegaan. 

 

Een aantal geïnterviewden is van mening dat de nadruk die op natuur en landschap wordt gelegd, 

een belemmering is voor de economische ontwikkeling van de regio. Het gaat daarbij zowel om de 

realisering van bedrijventerreinen in de Noordrand als de ontwikkeling van de landbouw. Het punt 

zou een rol spelen in de minder goede relatie tussen de gemeenten en de ondernemers. Andere 

geïnterviewden wijzen er op dat juist natuur en landschap de kernkwaliteiten van de regio zijn die 

moeten worden benut, bijvoorbeeld om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te realiseren. 

 

De regio zou zich voor de economische ontwikkeling volgens enkele partijen meer op het stedelijk 

gebied rond de Hoeksche Waard moeten richten, met name de havenactiviteiten in Rotterdam en 

de Drechtsteden (aansluiten bij het programma ‘Shipping Valley’ van de Kamer van Koophandel: 
stimuleren water-/scheepsgebonden bedrijfsactiviteiten). 

 

Een andere partij ziet de kansen vooral liggen in de ICT, zakelijke dienstverlening, 

toeleveringsindustrie, Agrolab en ‘footloose’ bedrijvigheid (vanwege goedkope locaties). Er liggen 
ook kansen met duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld glastuinbouw koppelen aan woningbouw in 

verband met de energielevering.  

 

Over de economische waarde van toerisme en recreatie zijn de meningen verdeeld. Het gebied 

wordt waardevol geacht voor de dagrecreatie vanuit de stedelijke omgeving, maar de economische 

waarde hiervan is beperkt (maximaal € 25,- per recreant per dag). Met name voor jongeren zijn er 

te weinig recreatiemogelijkheden. De meningen over het perspectief van het toerisme zijn verdeeld. 

Sommige partijen stellen dat de Hoeksche Waard vergeleken met bijvoorbeeld met Voorne Putten 

veel minder potenties heeft, anderen zien goede kansen voor de watersport en verblijfsrecreatie.  
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De kansen liggen vooral rond het Hollands Diep en de Binnenmaas. Ook wordt gepelt voor een 

grootschalig attractiepunt (vergelijkbaar met Drievliet of Duinrell in de Haagse regio) omdat dit in de 

Rotterdamse regio ontbreekt. Daarbij zal steeds de afweging moeten worden gemaakt tussen 

enerzijds toerisme en anderzijds landschap en natuur. Toeristische ontwikkelingen zullen nooit de 

aanwezige kwaliteiten mogen aantasten, temeer omdat daarmee ook de toeristische potenties 

worden aangetast. Daarbij wordt bijvoorbeeld gewezen op de ontwikkeling rond het eiland 

Tiengemeten, dat steeds meer bezocht wordt. 

 

De realisering van infrastructuur (verbetering N217, doortrekken A4) wordt als een belangrijke 

voorwaarde voor de versterking van de economie gezien. Ook het beter promoten van de regio ten 

behoeve van de economische ontwikkeling en het toerisme wordt als een belangrijke voorwaarde 

gezien, al zal het bijeen krijgen van voldoende middelen hiervoor een probleem zijn. 

  

Gevoeligheidsanalyse economie, duurzaamheid en toerisme 

 Het stimuleren van de economie is naast een aantrekkelijk woon- en leefmilieu een 

belangrijke bepalende factor voor de toekomst van de Hoeksche Waard. Tot op zekere 

hoogte is sprake van een vicieuze cirkel: meer bedrijvigheid vraagt om meer werknemers, 

terwijl potentiële werknemers pas in de regio blijven wonen of terugkeren als die 

werkgelegenheid er is. Evenals bij het wonen is het de vraag of met meer bedrijvigheid 

jongeren bereid zijn in de Hoeksche Waard te blijven wonen of er naar toe terug te keren.  

 Het stimuleren van de economie is van belang voor de vitaliteit van de dorpen. Actieve 

betrokkenheid van ondernemers geeft een impuls aan de leefbaarheid van de dorpen. 

 Een belangrijk punt hierbij is de scholing van de beroepsbevolking: in toenemende mate is 

sprake van hoogwaardige werkgelegenheid, die vraagt om voldoende geschoolde 

arbeidskrachten. Opvallend is dat de economische sector en de onderwijssector in de 

Hoeksche Waard nog weinig samen lijken te werken. Hoe kan deze samenwerking worden 

versterkt? (Op dit punt wordt in de volgende paragraaf, onderwijs, verder ingegaan). 

 Kenmerkend voor de Hoeksche Waard is dat het om een krimpregio gaat, die onder de rook 

ligt van twee belangrijke economische centra (Rotterdam en de Drechtsteden) en ook dichtbij 

West-Brabant (Moerdijk, Breda) ligt. Ongeacht de keuze die voor het soort werkgelegenheid 

wordt gemaakt (industrie en scheepsbouw gerelateerd dan wel meer kleinschalige 

werkgelegenheid in de dienstensector), lijkt het dan ook noodzakelijk de samenwerking met 

deze regio’s te intensiveren om tot een goede onderlinge afstemming te komen die een 
gezamenlijke meerwaarde heeft. Hoe wordt deze samenwerking vormgegeven? 

 Versterking van de samenwerking tussen de gemeenten enerzijds en anderzijds het 

bedrijfsleven is een voorwaarde om tot een goede economische ontwikkeling te komen. 
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 Dat maakt het ook mogelijk om een meer daadkrachtig beleid te ontwikkelen en een aantal 

kwesties definitief op te lossen: het kiezen van een duidelijk economisch profiel (zie 

bijvoorbeeld het voorgaande punt), een regionaal of bovenregionaal bedrijvenpark in de 

Noordrand en een goede afstemming van de belangen van bedrijvigheid, landbouw, toerisme 

en natuur/landschap. Het niet doorhakken van deze knopen is één van de grootste 

belemmeringen om tot een goede economische ontwikkeling te komen. De vraag is nu voor 

welke oplossingen gekozen wordt. 

 Bij het stimuleren van het toerisme kan naast verblijfsrecreatie en watersport ook worden 

gedacht aan een attractiepunt met een bovenregionale functie gezien het ontbreken hiervan in 

de Rotterdamse regio. Uiteraard vergt dit een goed haalbaarheidsonderzoek en het 

formuleren van strikte randvoorwaarden op het terrein van bereikbaarheid, milieu en 

landschappelijke inpassing. De vraag is hoe dit het beste te doen, bij verblijfsrecreatie kan 

misschien ook aan duurzaam, zakelijk toerisme worden gedacht, omdat dit past bij het 

karakter van de Hoeksche Waard en de nabije ligging van Rotterdam en Drechtsteden.  

 Een nog onderbelicht terrein is dat van het zorgtoerisme en de zorgeconomie in het 

algemeen. Het kan daarbij gaan om behandeling, herstel, preventie en vakantie. Ook hier lijkt 

samenwerking met instellingen in de regio Rotterdam en de Drechtsteden een voor de hand 

liggende zaak. De vergrijzing is hierbij uiteraard een grote kans, aan de andere kant kunnen 

de bezuinigingen in de (gezondheids-)zorg een bedreiging vormen. Hoe kan deze kans 

verzilverd worden? 

 Verbetering van de bereikbaarheid wordt vaak als voorwaarde voor de economische 

ontwikkeling genoemd. Geconstateerd moet worden dat die naar het noorden goed is en dat 

verbetering naar het zuiden (doortrekken van de A4) een kwestie van lange adem wordt. De 

vraag is of de inspanningen zich vooralsnog niet beter kunnen richten op het verbeteren van 

de digitale bereikbaarheid door het aanleggen van een snel glasvezelkabelnet. 

 

2.4 ONDERWIJS 
 

Onderwijs kwantitatief: 

 Volgens cijfers van het Ministerie van OCW zijn er in de Hoeksche waard 5 basisscholen met 

50 of minder leerlingen en nog eens 9 scholen met minder dan 100 leerlingen (peildatum 1 

oktober 2011). Enkele scholen in buurtschappen zitten onder de opheffingsnorm van 23 

leerlingen, maar worden gebruik makend van de discretionaire bevoegdheid van de minister 

in stand gehouden. 
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 Het percentage leerlingen in de theoretische leerweg van VMBO ligt op ruim 25% in de 

Hoeksche Waard; dit is ca. 5 procentpunt hoger dan in Nederland als geheel. Het percentage 

HAVO-leerlingen is ca. 2 procentpunt hoger. 

 Het percentage VWO-leerlingen in de Hoeksche Waard ligt ca. 7 procentpunt lager dan in 

Nederland als geheel. 

 De onderwijssector is voor wat betreft het aantal banen klein in de regio Hoeksche Waard.  

 De gemiddelde afstand tot VMBO, HAVO en VWO-scholen is in de Hoeksche Waard erg 

hoog.  

 Er zijn één VMBO-school, twee HAVO/VWO scholen en een dependance van een 

praktijkschool. Er is geen hoger onderwijs in de regio. 

 Het afnemende percentage kinderen (4 t/m 11 jarigen) in de toekomst zal het 

draagvlak voor de huidige 44 basisscholen in de regio doen afnemen. Het zou 

kunnen gebeuren dat basisscholen in kleine(re) kernen onder de wettelijke 

opheffingsnorm komen.  

 De vergrijzing in de regio kan ervoor zorgen dat er in de toekomst een krapte op de 

arbeidsmarkt ontstaat. Bedrijven in de regio kunnen in zo’n geval niet meer aan 
voldoende (geschoold) personeel komen de regio zal voor werk en inkomen 

afhankelijker worden van het omliggende gebied.  

 Als één van de kernopgaven voor sociale samenhang en leefbaarheid in de regio 

wordt genoemd het waarborgen dat er per dorp een basisschool is, zo nodig in 

combinatie met andere voorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van een brede 

school. Daarnaast het zorg dragen voor kwalitatief goed onderwijs en stimulering 

van de samenwerking tussen onderwijs, welzijn en gezondheidsvoorzieningen.  

 Eén van de kernopgaven voor de jeugd in de Hoeksche Waard 

(programmabegroting SOHW) is het doen van een onderzoek naar de 

mogelijkheden voor hoger onderwijs en werkgelegenheid in de regio op terrein van 

verpleging, verzorging en dienstverlening. 

Reflectie 

Uit de gespreksronde langs de gemeenten en het middenveld komt naar voren dat onderwijs niet 

hoog op de agenda staat bij de diverse partijen. Aangegeven wordt dat gemeenten het van belang 

achten dat scholen in stand gehouden moeten worden, ook in kleine kernen. Een 

onderwijsinstelling geeft aan dat kleine scholen niet minder kwaliteit hoeven te hebben dan grote 

scholen. De kansen voor brede scholen worden gering geacht, omdat hiervoor geen financiële 

middelen beschikbaar zijn.  
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Gemeenten nemen nog geen daling waar in het aantal leerlingen en zij maken zich weinig zorgen 

hierover. Alleen de gemeente Oud-Beijerland constateert een afname van het aantal jonge 

kinderen. Het aantal kinderen dat naar de peuterspeelzaal gaat, is in 2012 flink afgenomen (75 

minder dan een jaar eerder).  

Een onderwijsorganisatie geeft aan dat het van groot belang is dat (een dependance van) het MBO 

in de regio wordt gevestigd. Werkgevers hebben vooral een tekort aan goed geschoold technisch 

personeel. Met een MBO vestiging zou ook de uitstroom van jongeren naar het omliggend stedelijk 

gebied mogelijk kunnen worden verminderd, aangezien ze nu vaak buiten de regio stage lopen en 

vervolgens een baan vinden.  

Vanuit het middenveld wordt onderwijs niet als belangrijk issue aangedragen, wel spelen 

Zorgwaard en SSO in op de ontwikkelingen rondom de maatschappelijke stage. Zij willen zoveel 

mogelijk gebruik maken van scholieren als vrijwilliger. Meer aandacht hebben het middenveld en de 

gemeenten voor jongeren in het algemeen, met name waar het gaat om het realiseren van goede 

voorzieningen en retourmigratie.  

 

Gevoeligheidsanalyse onderwijs 

 Gezien de toekomstige daling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs (een 

ontwikkeling die al in het verleden in gang is gezet), zullen de onderwijsorganisaties zich in 

samenwerking met de gemeenten moeten gaan bezinnen op een optimale spreiding van de 

scholen in de regio. Belangrijke criteria zijn daarbij bereikbaarheid (waarbij voor sommigen 

nabijheid misschien een rol speelt), kwaliteit en keuzevrijheid in onderwijssystemen 

denominatie. Een belangrijk discussiepunt is of kleine scholen in kleine kernen nog wel open 

gehouden kunnen worden en wat het eventueel sluiten van scholen in deze kernen voor 

gevolgen voor de leefbaarheid hebben. De vraag is hoe bij herstructurering van het 

onderwijsaanbod tegelijkertijd de slag kan worden gemaakt in de richting van brede scholen, 

waarbij ook andere activiteiten worden ondergebracht, zoals kinderopvang/VVE, ontmoeting, 

cultuur en sport. 

 Wil de regio haar economische positie handhaven en het liefst versterken, dan is een goede 

afstemming tussen het voortgezet-/beroepsonderwijs en de in de regio aanwezige 

werkgelegenheid van belang. Hierbij kan gedacht worden aan de zorg, maar ook aan het 

landbouwonderwijs, logistiek, ICT en de maakindustrie. Hoe kan de samenhang tussen 

onderwijs en economie worden versterkt?  

 Ook is een bovenregionale afstemming met het onderwijs in de Stadsregio Rotterdam en de 

Drechtsteden aan de orde. Door samenwerking van onderwijsinstellingen binnen en buiten de 

regio kunnen doorgaande leerlijnen tot aan het niveau van HBO en WO ontstaan. De vraag is 
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of het mogelijk is daarbij ook dependances van ROC’s en HBO opleidingen in de Hoeksche 
Waard te vestigen. 
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 De regio leent zich goed voor ZZP-ers en kleine bedrijfjes (bijvoorbeeld in vrijkomende 

agrarische bebouwing), zou het mogelijk zijn onderwijs te richten op het stimuleren van het 

zelfstandig ondernemerschap en bijvoorbeeld in samenwerking met het bedrijfsleven stages 

gaan aanbieden? 

2.5 WONEN 
 

Kwantitatieve informatie  

 Het aantal huishoudens (in 2010 35.000) zal vanaf 2030 licht gaan dalen. In de periode 2010 - 

2025 vindt er nog een stijging plaats van 2.000 huishoudens. 

 De regio telt 35.315 woningen, waarvan een kleine 30% huurwoning is en ruim 70% 

koopwoning.  

 In de regionale woonvisie is uitgegaan van de toevoeging van 217 woningen per jaar in de 

periode  2005-2020 (bij migratiesaldo 0: 263 woningen). De feitelijke groei van de 

woningvoorraad  in de periode 2005 t/m 2011 is hierbij iets achtergebleven: 194 woningen per 

jaar. Veel van deze woningen zijn in de gemeente Binnenmaas gerealiseerd. 

 Volgens de PRIMOS-prognoses stijgt de woningvoorraad tussen 2010 en 2030 nog met  

2.000, wat in overstemming  is met de groei van het aantal huishoudens. Daarbij daalt het 

aantal huurwoning als gevolg van verkoop en herstructurering licht, terwijl het aantal 

koopwoningen stijgt. 

 De Hoekse Waard kent één (gefuseerde) woningcorporatie: HW Wonen. Deze 

woningcorporatie telt circa 10.000 woningen. 

 

 In regionaal verband werken de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard intensief met 

elkaar samen op het gebied van wonen. In 2010 is het woonbeleid vastgelegd in de 

Regionale Woonvisie en is gezamenlijk een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. 

Hieruit is gebleken dat de verhuisgeneigdheid van de bevolking relatief groot is, 

maar zich met name binnen de regio concentreert (tot ruim 90%).  

 Strategische doelen uit het uitvoeringsprogramma 2010-2014 van de regionale 

structuurvisie zijn voor het wonen: 

- verbeteren leefbaarheid in de kernen en de dijklinten;  

- ontwikkeling van hoogwaardige woonmilieus voor alle doelgroepen;  

- landschappelijke inpassing en kwaliteitsborging dorpsuitbreidingen; 

- vergroting biodiversiteit en duurzaamheid van woongebieden. 

 De ‘Monitor woningbouwprogramma Hoeksche waard’ concludeert dat het moeilijk is 
om aan de ambities van de woonvisie te voldoen (migratie saldo 0). Er worden 

daarvoor drie voorstellen gedaan: 
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- Prioriteren, temporiseren en eventueel herprogrammeren van de projecten om te 

voldoen aan de woonvisie, de woningbehoefte en om te komen tot een 

gelijkmatig planaanbod. 

- Komen tot een set van maatregelen om de woningmarkt op de korte termijn in 

beweging te krijgen. 

- Herbezinning op enkele uitgangspunten van de regionale woonvisie, zowel op de 

kwantitatieve als kwalitatieve programmatische uitgangspunten (aandeel 

eengezinswoningen). Uitgangspunt moet zijn om tot een realistische planning 

over de jaren te komen, aansluitend bij de vraag en marktrisico’s. 

 In september 2012 zijn in het portefeuillehoudersoverleg ruimte de uitgangspunten 

voor de woningbouwprogrammering vastgelegd. De woningbouw moet aansluiten bij 

de (lokale en bovenlokale) vraag vanuit de markt en onderlinge concurrentie moet 

zoveel mogelijk worden tegengegaan. Ook wordt aansluiting gezocht bij de dorps- 

en wijkvernieuwing. Tot slot is afstemming met beleidsterreinen als economie en 

samenleving van belang. De voorkeur gaat uit naar kleine plannen met een 

onderscheiden woonkwaliteit om tot een flexibel aanbod te kunnen komen. Grote 

plannen worden zoveel opgeknipt in kleinere delen. Nauwe samenwerking met 

marktpartijen is essentieel bij de verwezenlijking van het woningbouwprogramma. 

Dit vraagt van de gemeenten, zowel individueel als gezamenlijk, om continu in 

overleg te blijven met marktpartijen over de situatie op de woningmarkt en gevolgen 

voor woningbouwprojecten en programmering. Hett vraagt tevens flexibele 

afspraken met marktpartijen en flexibele omgang met projecten om snel te kunnen 

schakelenOm meer balans in de migratie te krijgen, wordt voor de komende jaren 

uitgegaan van een bouwniveau van gemiddeld 200 woningen per jaar. 

 Binnen het  dossier wonen wordt de meeste aandacht geschonken aan de 

nieuwbouw terwijl de opgave voor de tokeomst liggen binnen de bestaande bouw. 

Dit vraagt een sterke rol van de overheid in goede samenwerking met de 

woningbouwcoorparatie. De private markt is op dit moment nog gefocst op 

nieuwbouw en mikt hierbij op de snelle verkoopterwijl dit niet altijd het beste is voor 

de bestaande voorrraad  voor de toekomst. 

 

 Er wordt nu gewerkt aan een nieuw regionaal woningbouwprogramma. Daartoe zijn 

de projecten van de 5 gemeenten doorgelicht en de risico’s per project 
geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten van de quick scan is een flexibele 

werklijst van kansrijke projecten vastgesteld die een bestuurlijke hardheid hebben 

(gemiddeld aantal 290 woningen per jaar). Deze lijst dient als vertrekpunt voor de 

regionale afstemming van lokale plannen en verdere fasering en prioritering op 

lokaal/regionaal niveau. Er komt een vervolg in de vorm een afsprakenkader en een 

actualisering van de regionale woonvisie (vaststelling door raden). De 
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gemeenteraden zullen de kwantiatieve en kwalitatieve doelstellingen vaststellen en 

afspraken maken over de regionale programmering. In het voorbereidingstraject 

worden zowel de gemeenteraden en externe partijen betrokken (los van de te 

houden dialoogtafel). 

 

 Tijdens een expertmeeting met partijen uit de regio is een aantal mogelijke kansen 

benoemd om de woningmarkt uit het slop te halen: 

- Het richten van de nieuwbouw op specifieke woonmilieus. Gemeenten zullen dan 

wel het stellen van vestigingseisen (voor zover ze dat nog doen) achterwege 

moeten laten.   

- Het beter afstemmen van vraag en aanbod op de woningmarkt, bijvoorbeeld door 

een betere prijs-kwaliteitverhouding. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door 

meer samenwerking tussen de verschillende partijen in de bouwketen en het 

eerder betrekken van potentiële kopers bij het ontwikkelproces.  

- Het betrekken van particuliere beleggers bij stagnerende projecten. 

- Het meer faseren van projecten.  

 

 De gemiddelde WOZ-

waarde van de 

woningen lag in de 

Hoeksche Waard in 

2009 op € 264.000 en 

daarmee bijna 18% 

hoger dan voor de 

provincie Zuid-

Holland als geheel. 

Dit verschil in 

woningwaarde heeft 

te maken met de 

kwaliteit van het 

woningbezit. In de Hoeksche Waard zijn relatief veel eengezinswoningen aanwezig 

(vooral twee-onder-één-kappers, vrijstaande woningen en boerderijen) waarvan de 

woningwaarde veel hoger is dan voor de meergezinswoningen die met name in de 

(grote) steden staan. Samen met de landschappelijke kwaliteiten en goede 

(auto)bereikbaarheid van de regio liggen hier kansen voor inwoners van het 

omliggende gebied. Tussen de kernen zijn de verschillen in de ontwikkeling van de 

WOZ-waarde beperkt (zie figuur). Dit duidt erop dat de marktpositie van deze kernen 

niet sterk verschilt.  
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 In de periode 2004-2009 is de gemiddelde waarde van de woningen in de Hoeksche 

Waard iets meer gestegen dan in Zuid-Holland. De bovengemiddelde stijging van de 

WOZ-waarde  in de Hoeksche Waard duidt erop dat het woningaanbod in deze regio 

schaarser is dan elders; er is in de markt meer ruimte om woningen te bouwen. De 

regio heeft ook altijd, zie onder meer de Regionale Woonvisie, de ambitie gehad om 

te bouwen voor een migratiesaldo = 0. Het is de afgelopen jaren echter niet gelukt 

voldoende te bouwen om dit te behalen. 

 

 In 2011 was ruim 90% van de woningen van HW Wonen beschikbaar voor 

huishoudens met een laag inkomen. Dat zal op termijn afnemen naar ca. 60-70% bij 

ongewijzigd Rijksbeleid. HW Wonen zal een deel van de woningportefeuille 

aanpassen aan de wensen van midden- en hogere inkomens, door 

huuraanpassingen door te voeren voor woningen uit het duurdere segment en door 

de prijs van deze huizen op te hogen bij mutaties. De kwaliteit van de voorzieningen 

zoals de badkamer en keuken stijgt mee. 

 

 HW Wonen anticipeert in haar beleid op de toekomstige demografische transitie. 

Vanwege de stagnerende huishoudenontwikkeling wil de corporatie nog slechts een 

beperkt aantal woningen bouwen. De nadruk zou daarbij op voor senioren geschikte 

huisvesting moeten komen te liggen, in combinatie met zorg en welzijn (zie ook de 

volgende paragraaf). Dit leidt tot doorstroming, waardoor in de bestaande voorraad 

woningen voor andere doelgroepen vrijkomen. De corporatie wil vooral in de grotere 

kernen bouwen. In de kleinere kernen dient de voorraad op peil te blijven, terwijl in 

de buurtschappen bezit wordt afgestoten. De gemeenten hebben een andere visie: 

HW zou meer moeten bouwen en ook meer gespreid over de kernen. 
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Reflectie 

 

De interviews met gemeenten, het maatschappelijk middenveld en ondernemers hebben duidelijk 

gemaakt dat de woningbouwprogrammering een belangrijk thema voor de regio vormt, waarbij de 

meningen uiteenlopen. Essentieel hierbij is of met de woningproductie de demografische transitie 

(met name vestiging en vertrek) beïnvloed kan worden, of dat de woningproductie zich moet 

voegen naar een autonome trend, waarbij jongeren wegtrekken en niet of nauwelijks meer op latere 

leeftijd terug keren. Sommige geïnterviewden gaan er van uit dat  jongeren in ‘de gezinsfase’ terug 
keren naar de Hoeksche Waard, mits spraken is van een aantrekkelijk, betaalbaar woningaanbod. 

Anderen stellen dat met name hoger opgeleiden niet meer zullen terug keren. Ook verschilt de 

mening over de retourmigratie van 55-plussers. Opvallend is dat migratiebewegingen en 

achterliggende motieven hiervoor niet worden gemonitord. Het blijven daarmee meningen en geen 

feiten, terwijl deze essentieel zijn om te kunnen bepalen of en hoe het woningbouwprogramma de 

demografische ontwikkeling te kunnen beïnvloeden. 

 

Samenhangend met het voorgaande punt lopen de meningen uiteen over de spreiding van de 

woningbouw. Gemeenten zijn vaak voorstander van het bouwen in alle kernen, inclusief de kleinere 

kernen. HW Wonen is daarentegen voorstander van concentratie van de woningbouw in de grotere 

kernen. 

 

Daarnaast geven de gemeentelijke bestuurders aan dat zij binnen de mogelijkheden die de rode 

contouren bieden, woningbouw mogelijk willen maken. De ontwikkelaars kunnen daarmee zelf 

kiezen waar ze willen gaan bouwen.  

 

Uit de interviews komt de wens naar voren om te komen tot een flexibele programmering van de 

woningbouw. In het verleden zijn te harde afspraken gemaakt per afzonderlijke gemeente, 

waardoor het bij een stagnatie in één gemeenten bleek  niet was in een andere gemeente snel 

compensatie te bieden. Dit vraagt dus om voortdurende onderlinge afstemming. 

 

Eveneens verschillen de meningen in de interviews over de samenstelling van het 

woningbouwprogramma. De gemeenten vinden woningbouw voor starters en jonge gezinnen 

belangrijk om hen aan de Hoeksche Waard te binden, HW Wonen geeft de voorkeur aan bouwen 

voor senioren, omdat daarmee een doorstroming op gang wordt gebracht waardoor ook starters en 

jonge gezinnen een passende woning krijgen. 

 

Uit de interviews is tot slot naar voren gekomen dat de aandacht vooral naar de nieuwbouw uit 

gaat. Ten opzichte van de bestaande voorraad gaat het daarbij om marginale aantallen. Juist in het 

licht van de demografische transitie is de toekomst van de bestaande voorraad van essentieel 

belang, zeker als het gaat om het particuliere woningbezit. 
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Gevoeligheidsanalyse wonen 

 Hoewel de meningen over de gewenste woningproductie in de interviews verschillen, worden 

met de nieuwbouwprogrammering belangrijke stappen gezet in de regio. Het lijkt dat de regio 

afkoerst op een netto woningbouwprogramma van circa 200 woningen per jaar. Daarmee wordt 

de te verwachten bevolkingsdaling geaccepteerd, hoewel de meningen over krimp uiteenlopen. 

 De spreiding van het nieuwbouwprogramma is een punt dat de aandacht vergt. De regio 

ontwikkelt momenteel expliciete criteria. Daarmee wordt meer sturing aan de toekomstige 

woningbouw gegeven. De vraag is hoe het door bestuurders geformuleerde idee om 

ontwikkelaars binnen de rode contouren de vrije keus te geven te bouwen waar zij willen, zich 

daarmee verhoudt. Het idee kent in ieder geval twee risico’s. In de eerste plaats dat bij een 
tegenvallende woningproductie ruimtelijk niet goed afgeronde plannen worden gerealiseerd. In 

de tweede plaats dat door onvoldoende duidelijkheid aan ontwikkelaars te geven de plannen 

elkaar gaan ‘gijzelen’: ontwikkelaars zullen een afwachtende houding innemen vanwege de 
risico’s en dus in het geheel niet bouwen. Hoe gaat de regio om met deze risico’s? 

 Bij de criteria zouden ook  andere aspecten een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld de afstemming 

tussen de woningbouwprogrammering en het in stand houden van voorzieningen. Het gaat 

daarbij niet om het idee dat met woningbouw voorzieningen in stand kunnen worden gehouden, 

maar wel om het omgekeerde: woningbouw op locaties waar met een redelijke mate van 

zekerheid het voorzieningenniveau in stand blijft. In dat kader is het de vraag of het zinvol is in 

kleine kernen te blijven bouwen.   

 Een ander discussiepunt is voor welke doelgroepen dient te worden gebouwd. Het gaat daarbij 

zowel om woonmilieus als woningtypen. De aanwezige differentiatie in woonmilieus, kan 

misschien sterker geprofileerd worden: wonen in Oud Beijerland met veel voorzieningen en 

onder de rook van Rotterdam trekt andere mensen aan en vraagt om andere woningbouw dan 

landelijk wonen in Korendijk of Strijen. Bij de differentiatie naar woningtype  zijn twee 

strategieën denkbaar: het bouwen van betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen  

om daarmee de krimp (deels) te keren of het bouwen van levensloopgeschikte woningen voor 

senioren om daarmee hun toekomstige zorgbehoefte te beperken. Door doorstroming komen 

dan ook woningen voor bijvoorbeeld starters vrij. De vraag is of de vrijkomende woningen 

gezien de hoge WOZ waarde betaalbaar voor starters zijn. Dat laatste punt kan deels worden 

ondervangen met startersleningen. 

 Gezien de vergrijzing zal vooral  ingezet moeten worden op het kwalitatief op peil houden van 

de bestaande woningvoorraad en deze zo veel mogelijk levensloop geschikt maken (indien 

mogelijk in combinatie met energiebesparende maatregelen). Vooral voor de particuliere 

voorraad ontbreken een heldere visie en aanpak op dit vlak. Een actieplan dat zich richt op 
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voorlichting en communicatie, ondersteuning door HW Wonen, zelfwerkzaamheid en burenhulp 

van de bewoners is daarbij een optie. Hoe staan de regio en HW Wonen hierin? 
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2.6 ZORG EN WELZIJN 
 

Zorg en welzijn kwantitatief: 

 De regio beschikt over 41 huisartsen, wat neer komt  op gemiddeld 1 huisarts per 2.100 

inwoners. Het landelijk gemiddelde ligt op 1 FTE huisarts per 2.340 inwoners. Er zijn 8 

apotheken, of te wel 1 per 10.600 inwoners. Alleen de gemeente Korendijk beschikt niet over 

een apotheek. De afstanden tot een huisarts of apotheek liggen in de Hoeksche Waard niet 

boven het landelijk gemiddelde. 

 De regio beschikt niet over een eigen ziekenhuis  De afstand tot het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis (Rotterdam of Dordrecht) ligt in Hoeksche Waard boven het landelijke gemiddelde, 

maar vanuit alle kernen is een ziekenhuis binnen 15 autominuten bereikbaar. 

 De ‘driedubbele vergrijzing’ (zie demografie) zal leiden tot een toename in de vraag naar zorg 
en welzijn.  Tot 2020 neemt het aantal 65-plussers sterk toe, na 2020 het aantal 75-plussers. 

De ervaring elders leert dat een kwart van de 65-plussers als ‘kwetsbaar’ kan worden 
aangemerkt. Het gaat daarbij uiteraard vooral om 75-plussers. 

 Zorgwaard beschikt over voorzieningen in negen kernen met verschillende vormen van 

intramurale en extramurale zorg voor een aantal doelgroepen, waaronder de  

woonservicezone in Puttershoek. In Oud-Beijerland worden nieuwe zorgvoorzieningen 

gerealiseerd (De Gravin, Zorgwaard en de Rembrandt) en oude gerenoveerd (de Open 

Waard).  

 Het aantal bedden in verpleeg- en verzorgingshuizen in de Hoeksche Waard ligt volgens de 

Sociale Barometer afgemeten aan het aantal inwoners lager dan in de provincie gemiddeld. 

 Het aantal inwoners dat mantelzorg verleent, ligt in de regio hoger dan gemiddeld in Zuid-

Holland.  

 

 De nieuwe generaties ouderen – op korte termijn de babyboomers – verschillen van 

de voorgaande generaties: gezonder, zelfredzamer, vaak in een betere financiële 

positie (al is daar momenteel wel onzekerheid over). Maar ook meer uitgesproken in 

voorkeuren, wat leidt tot gedifferentieerde woon- en leefstijlen – en kritischer. Dat 

betekent dat ook als het om wonen-zorg-welzijn gaat, meer maatwerk nodig is. Een 

algemene tendens is de verschuiving van ziekte naar zorg, van zorg naar 

gezondheid en van gezondheid naar lifestyle. 

 

 Desondanks leidt de omvangrijke vergrijzing tot een toenemende zorgvraag, vooral 

als het om psychogeriatrische zorg gaat. Er is een spanningsveld tussen enerzijds 

de groeiende zorgvraag en anderzijds de noodzaak van kostenbeheersing en het 

dreigend tekort aan personeel in de zorg. Daarom wordt steeds meer de nadruk op 

preventie en zelfredzaamheid gelegd. De opgave is om mensen te stimuleren om 

samen met hun eigen netwerk oplossingen te vinden voor hun problemen. De taak 

van mantelzorgers en (zorg-)vrijwilligers wordt daarmee steeds belangrijker. Als 
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professionele zorg noodzakelijk is, zal daarbij meer en meer sprake zijn van digitale 

ondersteuning.  

 In het ‘PACT van mijn Hart’ (2009) zijn afspraken gemaakt tussen de gemeenten, 
woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en een aantal andere 

organisaties. Het richt zich met het oog op de vergrijzing op  het 

levensloopbestendig maken van de Hoeksche Waard en het realiseren van 

woonservicezones. De vraag naar zowel beschut wonen (kleinschalig intramuraal) 

als beschermd wonen (zelfstandig wonen met diensten) neemt sterk toe. In het Pact 

zijn concrete afspraken gemaakt over de aantallen intramurale woningen in de 

toekomst, clusterwoningen en met name een groot aantal kwaliteitsafspraken over 

zorg en welzijn. Zo dienen er 400 clusterwoningen bij te komen en 2.200 woningen 

voor senioren en mensen met een beperking in woonservicezones en door middel 

van  woningaanpassingen. HW Wonen draagt zorgt voor 50% van de benodigde 

aanpassingen in de bestaande voorraad en 70% van de nieuwbouw van 

zelfstandige woningen. 

 De programmabegroting van SOHW geeft aan dat in de periode 2010-2015 de 

gemeenten in samenwerking met andere partijen minimaal één en mogelijk twee 

zorg-/welzijnskruispunten in de regio realiseren. 

 De scheiding van wonen en zorg en daarmee de extramuralisering zet de komende 

jaren door. De zorgzwaartecategorieën ZZP1 en ZZP2 voor somatische zorg worden 

per 2014 afgeschaft, wat betekent dat meer senioren zorg aan huis zullen ontvangen 

in plaats van intramuraal. De verwachting is dat op termijn ook ZZP3 en ZZP4 

worden afgebouwd, wat er toe leidt dat voor mensen die wat zwaardere somatische 

zorg nodig hebben meer verzorgde woonvormen moeten worden gerealiseerd. Een 

soortgelijke ontwikkeling zal zich mogelijk ook in de gehandicaptenzorg gaan 

voordoen. Het ministerie van VWS heeft verder in 2012 bepaald dat de capaciteit 

van het kleinschalig beschermd wonen (waaronder voor psychogeriatrische 

ouderen) niet meer mag groeien. Dat betekent dat meer sprake zal zijn van 

begeleiding in de thuissituatie. Veel aanbieders steken in op zelfstandig wonen 

geclusterd nabij voorzieningen. 

 De schaalvergroting in de zorg in combinatie met bezuinigingen en toenemende 

personeelstekorten leidt tot een concentratie van zorgvoorzieningen. Daarnaast leidt 

tot de bevolkingsdaling tot het verlies aan andere voorzieningen in met name de 

kleine kernen. Dat betekent met dat senioren en mensen met een beperking in de 

kleine kernen meer naar de grotere kernen zullen trekken. Anderzijds zijn de 

afstanden in Hoeksche Waard vrij beperkt, waardoor volgens de zorginstellingen 

zorg aan huis geleverd kan blijven worden. Ook de digitalisering van de zorg biedt in 
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toenemende mate een oplossing.  Een aantal partijen gaat met de digitalisering aan 

de slag. 

 De natuur- en landschapskwaliteiten van de regio bieden kansen voor  het 

ontwikkelen van de ‘zorgeconomie’. Het kan gaan om zorgtoerisme (genezen in 
inspirerende, rustige omgeving) of permanent verblijf van ouderen en anderen met 

een beperking. Door de schaalvergroting in de landbouw zullen meer boerderijen vrij 

komen, die mogelijk als huisvesting geschikt zijn.  

 

 De drie grote decentralisaties, waarbij de huidige taken van het Rijk naar de 

gemeenten worden overgeheveld (een aantal regelingen van de AWBZ, de 

Jeugdzorg en mogelijk de Wet werken naar vermogen), leiden enerzijds tot extra 

kostenverhogingen voor de gemeenten maar bieden anderzijds kansen voor de 

gemeenten om hun zorg- en welzijnsbeleid te optimaliseren. Het gaat daarbij om 

bundeling van financiële middelen,  ketenoptimalisatie en de inzet van (zorg-) 

vrijwilligers. 

 Opvallend is volgens de Sociale Barometer dat het aantal mantelzorgers in de regio 

hoger ligt dan gemiddeld in de provincie, terwijl gemeenten naar eigen zeggen daar 

in veel mindere mate beleid op hebben ontwikkeld en er ook minder basisfuncties 

beschikbaar zijn voor hen. Het is in te denken dat met actief beleid nog een flink 

vrijwilligers- en mantelzorgpotentieel aanwezig is in de regio.  
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 De vergrijzing biedt hierbij nieuwe kansen. Het aantal jonge, mobiele en vaak goed 

opgeleide senioren neemt tot 2020 sterk toe. Dit levert een potentieel aan nieuwe 

(zorg-)vrijwilligers, die tekorten aan zorgpersoneel deels kunnen ondervangen. Dat 

is wel aan een aantal randvoorwaarden gebonden: de vrijwilligers dienen hiervoor 

zelf bewust een keuze te maken en het moet dus niet als een ‘maatschappelijke 
verplichting worden gezien, de werkzaamheden dienen aan te sluiten bij de wensen 

van de senioren (beperkte tijdsinspanning en relatief kortlopende projecten) en voor 

alles dienen de verantwoordelijkheden goed te zijn afgebakend. Ook is een actieve 

ondersteuning door welzijnsorganisatie SSO noodzakelijk. 

 De regio is ook actief als het gaat om het welzijnsbeleid. De kernopgaven voor de 

‘zorgzame regio’ zijn volgens de programmabegroting van SOHW: 
- herijking van het welzijnsbeleid en afstemmen op nieuwe doelgroepen 

(kwetsbare burgers en burgers met beperkingen); 

- investeren in preventieve voorzieningen voor jeugd en ouderen; 

- verdere ondersteuning van de mantelzorg; 

- het versterken van een professioneel vangnet voor kwetsbare burgers. 

Eén van de kernopgaven voor de jeugd in de Hoeksche Waard is het doen van een 

onderzoek naar de mogelijkheden voor hoger onderwijs en werkgelegenheid in de 

regio op terrein van verpleging, verzorging en dienstverlening. 

 Het Meerjaren-uitvoeringsprogramma Samenleving richt zich voor de komende jaren 

op ondermeer de volgende speerpunten: 

- uitvoering beleid jeugd en cultuur, jeugdzorg (inclusief decentralisatie; wordt 

bovenregionaal opgepakt); 

- gezondheidsbeleid (wordt eveneens al regionaal op samengewerkt); 

- overheveling begeleiding van AWBZ naar Wmo; 

- individuele verstrekkingen Wmo (hiervoor is een regionale verordening) 

- collectief vraagafhankelijk vervoer 

- maatschappelijke stages en passend onderwijs.  

 

Reflectie 

 

De interviews met gemeenten en het maatschappelijk middenveld (HW Wonen, Zorgwaard en 

welzijnsorganisatie SSO) laten zien dat zorg en welzijn hoog op de agenda staat, mede in het licht 

van de vergrijzing. Op dit terrein blijft het niet bij beleidsvorming, maar vindt ook programmering en 

deels al uitvoering plaats. Desondanks bestaat er enige zorg bij de voortgang van de uitvoering van 

de plannen. 
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De partijen zijn zich goed bewust van de kansen en bedreigingen die er zijn op het terrein van zorg 

en welzijn. Zo wordt het probleem onderkend dat de financiering van ambitieuze projecten (voor 

zover die al niet zijn gerealiseerd of binnenkort worden opgeleverd) in de huidige tijd moeilijk ligt. 

Dat kan leiden tot temporisering of bijstelling van de ambities. 

 

De partijen onderkennen de noodzaak om tot meer vrijwilligers in de zorg te komen. Daarbij wordt 

ook gemikt op jongeren in de vorm van de verplichte maatschappelijke stages. De jonge senioren 

zijn een nieuwe doelgroep van vrijwilligers, waarop de gemeenten, Zorgwaard en SSO zich meer 

willen richten.  

 

De partijen zien ook de kansen die er zijn met de drie transities: de overgang van onderdelen van 

de AWBZ naar de Wmo, de inmiddels gerealiseerde overgang van de jeugdzorg van de provincie 

naar de gemeenten en  de (momenteel controversieel verklaarde) invoering van de Wet werken 

naar vermogen. Zorgwaard en SSO pleiten er voor dat de gemeenten deze transities proactief en in 

onderlinge wisselwerking gaan oppakken. De transities zijn daarmee een belangrijk onderwerp voor 

de dialoogtafel. SSO wil bij de transities vooral inzetten op meer vrijwilligers en op het collectief 

maken van thans nog individuele voorzieningen (bijvoorbeeld voor de begeleiding die thans nog in 

de AWBZ zit). 

 

Zorgwaard en SSO gaan steeds nauwer samenwerken om tot een ‘totaalproduct’ te komen en 
maken een cultuuromslag door. De professionals bij SSO moeten nog wennen aan hun nieuwe 

ondersteunende rol, de traditionele welzijnswerker verdwijnt en er wordt steeds meer een beroep 

gedaan op de vrijwilligers. Primair wordt ingezet op de hoog opgeleide, gemotiveerde senioren. 

Vanuit welzijn moet meer worden aangesloten bij hun ambities. Belangrijke stimuli zijn aandacht, 

waardering en het geven van verantwoordelijkheid. Daarnaast richten Zorgwaard en SSO zich op 

de jonge vrijwilligers (waaronder maatschappelijke stages in de zorg). Door werkervaring wordt het 

makkelijker voor ze om een baan te vinden.    

 

De digitalisering van de zorg is een thema dat zowel de gemeenten als Zorgwaard en SSO willen 

oppakken. 

 

Gevoeligheidsanalyse zorg en welzijn 

 De Hoeksche Waard speelt als het gaat om zorg en welzijn actief in op de demografische 

transitie, waarbij het in dit geval vooral om de vergrijzing gaat. Het pact ‘Pact van mijn Hart’ 
dat afspraken vastlegt op gebied van wonen, welzijn en zorg, biedt een sterk kader voor een 

levensloopbestendige regio.  Hoe kan nu doorgepakt worden op de uitvoering en het proberen 

de aanwezige obstakels (zoals de financiële regelgeving) te nemen? 
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 Als gevolg van fusies beschikt de regio over een krachtige zorginstelling in de vorm van 

Zorgwaard en een krachtige welzijnsorganisatie in de vorm van SSO. Beide organisaties 

werken regiodekkend en bovendien zeer nauw samen. Hoe kunnen andere partijen hier bij 

aansluiten? 

 Gebaseerd op het percentage banen in de zorgsector, kan gezegd worden dat er wellicht in 

de toekomst een groot tekort op de arbeidsmarkt voor zorg ligt. Op het terrein van zorg en 

welzijn lijkt (afgezien van de maatschappelijke stages) de rol van de scholen nog vrij beperkt 

te zijn. Op welke wijze kan de rol van de scholen vergroot worden? 

 Schaalvergroting in de zorg i.c.m. de bevolkingstransitie en de invloed daarvan op 

bereikbaarheid kan betekenen dat op termijn alleen in de grotere kernen bijvoorbeeld een 

huisarts en andere haalfuncties aanwezig kunnen zijn.  Dat leidt mogelijk tot een verhuizing 

van mensen die afhankelijk van deze zorg zijn naar de grotere kernen. Brengfuncties (zoals 

zorg aan huis) zijn volgens Zorgwaard wel gewaarborgd. Waar nodig kan aanvullend digitale 

zorg worden geleverd, mits de infrastructuur (glasvezelkabel) beschikbaar komt. Is deze 

ontwikkeling in de regio in gang gezet? 

 Een nog onderbelicht aspect is de mate waarin de zorgeconomie in de regio kan worden 

ontwikkeld. De nabije ligging ten opzichte van Rotterdam en de Drechtsteden is hierbij 

mogelijk een kans, evenals de vrijkomende agrarische bebouwing als gevolg van de 

schaalvergroting in deze sector. Welke ontwikkelingen zien zorgpartijen, corporaties en de 

regio op het gebied van zorgboerderijen? 

 

2.7 VOORZIENINGEN  
 

Voorzieningen kwantitatief: 

 De regio kent gelet op het inwonertal een compleet voorzieningenaanbod, dat echter vooral 

aan de noordrand is geconcerteerd. De gemiddelde afstanden tot bijvoorbeeld een zwembad, 

bibliotheek en sporthal zijn daardoor iets  hoger dan gemiddeld in Nederland  

 

 De belangrijkste concentratie van winkelvoorzieningen is in Oud-Beijerland. Er is sprake van 

een redelijk koopkrachtbinding en in de niet dagelijkse sector ook van koopkracht toevloeiing. 

Oud-Beijerland heeft verzorgende functie voor de gehele Hoeksche Waard, terwijl ook 

mensen uit de Stadsregio Rotterdam er komen winkelen. 

 

Uit de Sociale Barometer van de Provincie Zuid-Holland, die de gemeenten in de regio hanteren als 

input voor beleidsontwikkeling, komen de volgende opvallende zaken naar voren: 
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 De barometer geeft aan dat de regio op bijna alle vlakken bovengemiddeld scoort in 

vergelijking tot de gehele provincie. Wel valt op dat relatief weinig inwoners tevreden zijn over 

de voorzieningen voor jeugd in de regio. Wellicht hangt dit samen met het relatief grote aantal 

meldingen van jeugdoverlast in de Hoeksche Waard.  

 Wat betreft burgerschap (in de zin van actieve betrokkenheid) scoort de regio Hoeksche 

Waard onder het gemiddelde van Zuid-Holland. De buurt wordt minder betrokken bij de 

aanpak van leefbaarheid en minder mensen zijn actief betrokken bij het verbeteren van de 

buurt.  

 De gemiddelde afstand tot kinderdagverblijven en BSO ligt anno 2010 reeds hoog t.o.v. de 

gehele provincie.   

 De regio Hoeksche Waard kent maar liefst ruim 14 bibliotheken per 100.000 inwoners; voor 

de provincie ZHL ligt dat slechts op 5,5.  

 Ondanks dat de gemiddelde afstand tot een zwembad in de regio hoger is dan in Nederland, 

ligt het aantal zwembaden per 100.000 inwoners in vergelijking met de provincie ruim twee 

keer zo hoog. 

 

 De sociaaleconomische visie heeft als ambitie voor de Hoeksche Waard in 2030 

aantrekkelijk winkellandschap dat past bij de aard en schaal van de regio en dat 

profiteert van de toename van recreatie en toerisme. Daarnaast moet door slim 

beleid de verschraling van maatschappelijke voorzieningen, waar mogelijk, worden 

tegengegaan.  

 

 De detailhandel staat momenteel onder druk, waarbij het niet alleen om stagnerende 

bestedingen als gevolg van de economische crisis gaat. Zo neemt het internet 

winkelen toe, vindt een concentratie van fun shopping in de grotere binnensteden 

plaats en gaat de overige retail zich meer op grotere perifere locaties concentreren. 

Met name voor de winkels in de kleinere kernen, die bovendien vaak met 

bedrijfsopvolgingsproblemen te maken hebben, is de toekomst minder rooskleurig. 

Uiteraard spelen deze ontwikkelingen nog sterker als sprake is van krimp. 

 

 Ook bij andere voorzieningen spelen processen als schaalvergroting en concentratie 

(bijvoorbeeld in multifunctionele accommodaties). Waar het om door de overheid 

gesubsidieerde voorzieningen gaat, spelen ook de bezuinigingen een belangrijke rol. 

 

 Als reactie op het afnemend aanbod aan commerciële voorzieningen in de kleinere 

kernen zijn er op verschillende plekken in het land niet-commerciële alternatieven 

ontstaan, bijvoorbeeld bewoners die een coöperatie beginnen of woningcorporaties 

die een winkel met beperkte openingstijden openen en gerund door mensen met 
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een beperking. Ook mobiele winkels gaan een nieuwe toekomst tegemoet.  Bij 

andere voorzieningen spelen burgerinitiatieven eveneens een rol, zoals het 

overnemen van buurthuizen door bewoners  in Tilburg. 

 

 Met name voor de noordrand van de Hoeksche Waard geldt dat het Zuidplein in 

Rotterdam dichtbij is, waarmee een zeer goed  voorzieningenniveau is gewaarborgd. 

 

 Gegeven de demografische opbouw van de regio, is te verwachten dat in het kader 

van de bevolkingstransitie in de toekomst de grootste opgaven zullen liggen op het 

gebied van: 

- kinderdagverblijven, die in de toekomst te maken krijgen met een verder 

afnemende vraag vanwege de ontgroening van de bevolking, terwijl de afstand 

tot deze voorzieningen in 2010 gemiddeld al vrij hoog  lag;  

- peuterspeelzalen, waarbij in 2012 al sprake was van een daling van het aantal 

kinderen (dit staat dus los van de teruggang in de kinderopvang als gevolg van 

een geringere overheidsbijdrage); 

- bibliotheken, met name omdat het aantal bibliotheken per 100.000 inwoners nu 

erg hoog ligt; 

- andere sportvoorzieningen, waarbij als gevolg van de vergrijzing sommige 

sporten minder deelnemers gaan krijgen (bijvoorbeeld de veldsporten) en andere 

meer (bijvoorbeeld golfen en tennis); 

- zwembaden: dit aantal ligt nu een stuk hoger dan in de provincie Zuid-Holland. 

Het is niet duidelijk hoe dit zich verhoudt tot de toekomstige ontwikkeling van de 

vraag.   

 

 Binnen het SOHW is nog geen afstemming over de toekomstige spreiding van de 

voorzieningen in het licht van de demografische transitie.  In de kadernotitie over het 

meerjarenuitvoeringsprogramma samenleving wordt wel voorgesteld gemeenten 

(met lokale speelruimte) intensiever te laten samenwerken op het gebied van o.a. 

vrijwilligersbeleid en sportaccommodaties.  
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 De sociaaleconomische visie stelt voor in te zetten op een verbetering van de 

kwaliteit van het aanbod van de detailhandel (hiervoor wordt een detailhandelsvisie 

opgesteld) en keuzes en afspraken te maken tussen gemeenten en partijen in de 

Hoeksche Waard over het voorzieningenniveau.  

 

Reflectie 

De geïnterviewde partijen geven aan dat een heldere visie op de voorzieningenstructuur in de 

Hoeksche Waard noodzakelijk is.  

Sommige partijen geven aan dat de regio vooral over te weinig voorzieningen voor jongeren 

beschikt. Dat kan leiden tot overlast en het vertrek van jongeren uit de regio. Met name in Oud- 

Beijerland zouden er meer voorzieningen voor jongeren moeten komen.  

Een andere partij enadrukt het belang van een goed voorzieningenniveau als voorwaarde voor het 

vergroten van de toeristische functie van de regio.  

Gevoeligheidsanalyse voorzieningen 

 Een belangrijk toekomstig aandachtspunt voor de regio is het komen tot een heldere 

voorzieningenanalyse en –plan. Hoe gaat de regio om met regionale afstemming van 

voorzieningen?  

 Toerisme is deels afhankelijk van de voorzieningen die er voor de ‘eigen bevolking’ zijn in de 

regio. Bij het realiseren  van toeristische ambities moet de relatie  met het aanbod aan 

commerciële en niet-commerciële voorzieningen in beschouwing worden genomen. Welke 

mogelijkheden zijn er om bestaande voorzieningen nog beter in te zetten voor toeristisch-

recreatieve doeleinden? 

2.8 BEREIKBAARHEID 
 

 Strategische doelen in het uitvoeringsprogramma 2010-2014 op het gebied van 

bereikbaarheid zijn: 

- Verbeteren externe bereikbaarheid (auto en OV)  

- Verbeteren interne bereikbaarheid (auto, OV en fiets)  

- Verbetering van de leefbaarheid (terugdringen en voorkomen van 

verkeersoverlast)  

- Voldoen aan de eisen van ‘duurzaam veilig’  
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- Ontwikkeling van een samenhangend regionaal wegennet, met een duidelijker 

scheiding tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer en tussen 

autoverkeer en langzaam verkeer  

- Terugdringen en voorkomen van ecologische en landschappelijke versnippering 

door wegen 

 

 De A29 doorkruist de regio 

Hoeksche Waard; Een 

belangrijke ontwikkeling is de 

eventuele aanleg van de A4-

Zuid. Er zijn lang diverse 

discussies over gevoerd, maar 

nog altijd is niet duidelijk of deze 

wordt aangelegd. Argumenten 

van voorstanders gaan over een 

verminderde filedruk in de regio 

Rotterdam; tegenstanders 

geven de doorkruising van het 

polderlandschap Hoeksche Waard als argument. De regio geeft aan dat voor de 

kruising van het Spui alleen een tunneloptie uit het oogpunt van landschap en 

leefbaarheid acceptabel lijkt. Als de A4-Zuid er komt, is het voor hen belangrijk dat 

dit ook bijdraagt aan het oplossen van een aantal verkeersproblemen binnen de 

Hoeksche Waard: het verbeteren van de externe bereikbaarheid, de ontlasting van 

de aansluiting van de N217 op de A29 en een betere interne spreiding van de 

verkeersdruk. 

 

 Er is een regionaal verkeers- en vervoersplan (RVVP) in ontwikkeling. Op dit 

moment is in grove lijnen duidelijk welke thema’s in dit plan aan de orde zullen 
komen: 

- Langzaam verkeer en recreatie: fietsnetwerk en recreatieverkeer.  

- Wegenstructuur: toekomstige wegenstructuur (bijvoorbeeld de N217 en 

rondwegen langs dorpen) en onderzoek naar omstandigheden waarbij de 

eventuele toekomstige aanleg van de A4 Zuid aanvaardbaar zou zijn voor de 

Hoeksche Waard.  

- Goederenvervoer en landbouwverkeer: m.n. veiligheid en overlast.  

- Openbaar vervoer: Welke rol kan het openbaar vervoer spelen binnen de 

Hoeksche Waard en als vervoersverbinding naar bijvoorbeeld Rotterdam? Waar 

kunnen het best P + R voorzieningen worden aangelegd?  

- Leefbaarheid en milieu:  verkeersveiligheid, lawaai en luchtkwaliteit. 
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 Openbaar vervoer is beperkt door streekbussen (Arriva) en veerdiensten naar o.a. 

Zwijndrecht, Dordrecht, Moerdijk en Willemstad.  

 

 Als één van de kernopgaven voor sociale samenhang en leefbaarheid 

(programmabegroting SOHW) wordt genoemd het opzetten van een flexibel 

openbaarvervoerssysteem voor burgers die niet mobiel zijn (kinderen en ouderen 

met beperkingen en andere kwetsbare burgers).  

 

 Er zijn pogingen ondernomen om voor de regio één beleid te ontwikkelen voor 

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Voor een aantal gemeenten voldeed de 

voorgestelde regeling niet aan de verwachtingen en zij ontwikkelen nu eigen 

regelingen. Een aantal andere gemeenten ontwikkelt gezamenlijk een nieuwe 

regeling.  

Reflectie 

Uit de interviews met gemeenten en het middenveld blijkt dat mobiliteit en bereikbaarheid een 

onderwerp is dat leeft in de Hoeksche Waard, maar dat er verschillend over wordt gedacht. Het 

thema is ook heel breed aan bod gekomen, het gaat van de digitale bereikbaarheid voor 

zorgvoorzieningen tot de pontjes die een belangrijke bijdrage leveren aan de toeristisch-recreatieve 

sector.  

De partijen die erkennen dat er bevolkingsdaling op zal treden,  geven aan dat het mogelijk is dat er 

in de toekomst voorzieningen gesaneerd zullen worden. Belangrijk is het dan wel dat 

voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, voldoende bereikbaar blijven voor  alle 

inwoners van de Hoeksche Waard. Het gaat dan zowel om digitale bereikbaarheid als om fysieke 

bereikbaarheid. Voor dat laatste is de aanleg van een snel glasvezelkabelnet essentieel. Fysieke 

bereikbaarheid kan worden bereikt door nabijheid, maar ook door het organiseren van vervoer. 

De verbinding met Rotterdam is goed, maar voor andere omliggende gebieden kan het water een 

barrière vormen. Voor het toerisme volstaan de pontjes, maar een economische relatie met 

Voorne-Putten is moeilijk op te bouwen omdat er geen vaste verbinding is. Ook wordt de suggestie 

gedaan om een meer dekkend vervoersnet over het water te realiseren.  

Het aanleggen van nieuwe wegen lijkt onder de partijen niet hoog op de agenda de staan, wel 

wordt gesteld dat wanneer er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd dit niet ten koste mag gaan 

van de bereikbaarheid van boerenbedrijven en akkers.  
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Gevoeligheidsanalyse bereikbaarheid 

 In vergelijking met veel andere anticipeer- of krimpregio’s ligt de regio Hoeksche Waard zeer 
centraal. Met name als het gaat om de economische vitaliteit  kan hier meer gebruik van 

gemaakt worden. Het biedt overigens kansen op tal van economische sectoren: met de 

nabijheid van o.a. Rotterdam is er een groot potentieel afzetgebied. Op welke wijze kan de 

Hoeksche Waard beter gebruik maken van de ligging? 

 De aanleg van de A4-Zuid zou de externe bereikbaarheid van de Hoeksche Waard verder 

doen toenemen. Tegelijkertijd worden bestaande wegen ontlast, waardoor ook de interne 

bereikbaarheid wordt verbeterd. Wel is nog de vraag hoe en wanneer de doortrekking van de 

A4 er ooit zal komen. 

 Door de vergrijzing van de bevolking en de te verwachten afname van het 

voorzieningenniveau zal de bereikbaarheid van de voorzieningen een steeds belangrijker punt 

worden. Mogelijkheden om hierin te voorzien zijn de ontwikkeling van een goed en sluitend 

collectief vraagafhankelijk vervoer. Op dit punt is nog te weinig voortgang geboekt. Daarnaast 

is een snel glasvezelkabelnet een belangrijke voorwaarde voor het digitalisering van 

voorzieningen. Hoe ver is deze ontwikkeling in de regio gevorderd? 

 

2.9 NATUUR EN LANDSCHAP 
 

 Strategische doelen in het uitvoeringsprogramma 2010-2014 op het gebied van 

natuur, recreatie en toerisme zijn: 

- Uitbouw van het kreken- en dijkenstelsel tot een samenhangende groenblauwe 

structuur, met een functie voor natuur, recreatie, waterbeheer en veiligheid 

- Ontwikkeling van een zo veel mogelijk aaneengesloten ‘groene zoom’ van 
natuur- en recreatiegebieden om de Hoeksche Waard  

- Vergroting van de biodiversiteit en de recreatieve waarde van het agrarisch 

gebied  

- Versterking van de cultuurhistorische identiteit van het Nationaal Landschap  

- Behoud en herstel van archeologische resten, monumenten en historische 

landschapselementen 

- Stimuleren van landschapsontwikkeling door nieuwe landgoederen 

- Marketing en promotie van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard als 

toeristische bestemming 

- Geven van voorlichting over de natuur, het landschap, de landbouw en de 

cultuurhistorie aan inwoners en andere geïnteresseerden  
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 De regio krijgt de komende tijd in het kader van het deltaprogramma te maken met 

drie deelprogramma’s: Rijnmond-Drechtsteden, de Zuidwestelijke Delta en Rivieren. 

In 2014 worden er een aantal belangrijke deltabeslissingen genomen die mogelijk 

van invloed zijn op de Hoeksche Waard. 

 

 De Provincie Zuid-Holland wil op drie plekken in de Hoeksche Waard voorzieningen 

voor windenergie realiseren. Het gaat om het Bedrijventerrein Hoeksche Waard, de 

Westersepolder in Cromstrijen en de Hogezandse Polder in Numansdorp. 

Reflectie 

In de interviewronde geven zowel het middenveld als de gemeenten aan dat er een spanning 

bestaat tussen de landschappelijke kwaliteiten van de Hoeksche Waard en mogelijke 

ontwikkelingen op het gebied van economie, toerisme en landbouw. Daarnaast worden ook juist de 

kansen genoemd die het landschap biedt om sectoren te versterken.  

In de interviews wordt het voorbeeld van Tiengemeten aangedragen als succesvol voorbeeld van 

een steeds populairder wordende recreatiebestemming die geld oplevert, maar tegelijkertijd 

natuurdoelstellingen onderbouwt.  

Door de positie van de Hoeksche Waard onder de rook van Rotterdam, heeft de regio een functie 

als Groene Long. Voor bewoners van de verstedelijkte gebieden rondom de Hoeksche Waard kan 

het dienst doen als toevluchtsoord van rust en ruimte.  

Als nadeel wordt aangedragen dat de huidige bestemmingsplannen een belemmering vormen voor 

verblijfsrecreatie. Er kan niet zomaar gebouwd worden in de Hoeksche Waard. Ook bedrijven die 

willen uitbreiden ondervinden hier hinder van. 

 

Gevoeligheidsanalyse natuur en landschap 

 De structuurvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma zetten duidelijk in op behoud en 

ontwikkeling van natuur en landschappelijke kwaliteiten in de regio. Hoe kan de regio dit punt 

meer vermarkten bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en dus meer de aansluiting te 

zoeken met de versterking van het economisch profiel in de regio (conform 

sociaaleconomische visie)? 

 De status van de Hoeksche Waard als nationaal landschap staat onder druk vanwege de 

voorgenomen decentralisatie van het Natuur- en Landschapsbeleid van het Rijk naar de 

provincies in 2014. Deze overheveling gaat gepaard met een korting op de beschikbare 

gelden. Dit is een bedreiging voor het landschap, waarvoor oplossingen gevonden moeten 

worden. Mogelijk kan hiervoor – in samenwerking met de provincie – een oplossing worden 
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gevonden, waarbij ook de Stadsregio Rotterdam en de Drechtsteden betrokken worden. Wat 

is er voor nodig deze samenwerking op gang te brengen? 

 Tegelijkertijd biedt de decentralisatie ook kansen omdat de planologische restricties 

wegvallen. Voor bedrijven die zich als duurzaam willen profileren is het een aantrekkelijke 

vestigingsplek. Daarnaast kan kleinschalige productie van streekproducten een mogelijke 

bijdrage leveren aan het in stand houden van het landschap. Hoe kunnen duurzame bedrijven 

naar de Hoeksche Waard worden getrokken? 

 

2.10 ACTIEF BURGERSCHAP 

 De gevolgen van de bevolkingsdaling zullen vooral voor de inwoners van de kleinere 

kernen in de regio voelbaar worden, of het nu gaat om de onderwijsvoorzieningen, 

de bibliotheek of de lokale supermarkt. Om de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit van 

de kernen in stand te houden zal in de komende jaren meer gevraagd worden van 

bewoners en maatschappelijke organisaties. Veel maatschappelijke vraagstukken 

spelen zich immers af in de directe leefomgeving van de inwoners.  
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 De vergrijzing is in dit opzicht een positieve factor: er komen veel jonge, goed 

opgeleide senioren met veel vrije tijd  ‘op de markt’. Tegelijkertijd is de nieuwe 
oudere anders dan voorgaande generaties: kritischer, individualistischer en druk met 

vrienden, familie en hobby’s, waardoor hun inzet als vrijwilliger mogelijk beperkter is. 
Het vrijwilligerswerk zal in ieder geval meer gericht moeten zijn op kortlopen 

projecten, die passen bij de wensen van de vrijwilliger. 

 Het recente onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

(WRR) ‘Vertrouwen in burgers’ heeft duidelijk gemaakt dat meer dan vaak wordt 
gedacht burgers bereid zijn zich in te zetten voor de samenleving. Slechts een 

beperkt aantal burgers voelt zich daarbij aangesproken door de wijze waarop de 

overheid hen wil betrekken. De kern van succesvolle participatie van burgers ligt in 

vertrouwen, zowel van beleidsmakers in burgers als van burgers in beleidsmakers. 

Een behoorlijke dosis vertrouwen is essentieel voor de representatieve democratie 

en onderlinge betrokkenheid, een gepaste dosis wantrouwen is noodzakelijk voor 

corrigerende tegenmacht en maatschappelijke vernieuwing.  Het is daarom van 

belang dat er goede schakels tussen burgers en beleidsmakers aanwezig zijn. 

Daarnaast is respect erg belangrijk: burgers willen serieus genomen worden. Tot slot 

is het van belang dat beleidsmakers een evenwicht vinden tussen het loslaten en 

steunen van de burger. De belangrijkste aanbedvelingen  uit het rapport zijn ook van 

toepassing op de Hoeksche Waard: 

- Creëer tegenspel: beleidsmakers moeten niet bang zijn voor tegenspel. het houdt 

hen scherp en geeft hun de mogelijkheid om de creativiteit en het 

oplossingsvermogen van de samenleving aan te boren. Een absolute 

voorwaarde voor tegenspel is goede informatie van beide kanten.   

- Versterk alledaagse invloed: burgers voelen zich betrokken bij hun leefomgeving, 

die zich niet beperkt tot hun fysieke woonomgeving maar via virtuele 

verbindingen steeds 'groter' wordt. overheden laten kansen liggen door te 

eenzijdig het vizier te richten op participatie op buurtniveau.  

- Stimuleer maatschappelijk verkeer: niet iedereen is gewend of instaat zelfstandig 

vorm te geven aan zijn betrokkenheid. Soms is gerichte inzet nodig van 

professionele frontlijnwerkers (agenten, welzijnswerkers, buurtconciërges) en 

goed toegeruste vrijwilligers. Zij kunnen fungeren als verbinders tussen 

burgers en overheden.  

- Bouw steunpilaren: de manieren waarop burgers beleidsmakers proberen te 

beïnvloeden, zijn toegenomen. traditionele belangenbehartigers (zoals 

politieke partijen, maatschappelijke instellingen, vakbonden en ngo's) blijven 

belangrijk, maar zullen zich meer moeten instellen op een wisselende 

achterban. Daarnaast moeten beleidsmakers ruimte bieden voor nieuwe 
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vormen van belangenbehartiging, via nieuwe ngo's, maatschappelijk 

ondernemen en nieuwe verbanden van burgers.   

 Actief burgerschap kan ook breder worden ingezet, waarbij burgers de 

samenwerking zoeken met andere organisaties, zoals woningcorporaties, 

zorginstellingen en welzijnsinstellingen. De sterke binding van de inwoners aan de 

eigen gemeente en de regio in de Hoeksche Waard bieden hiervoor goede 

aanknopingspunten. Ook de kernen spelen een belangrijke rol. De gemeente kan 

hierin een stimulerende en faciliterende rol spelen.  

 Kernopgaven voor stimuleren sociale samenhang en leefbaarheid èn ondersteuning 

vrijwilligersbeleid volgens de programmabegroting van het SOHW zijn o.a.: 

- Het samen met maatschappelijke partners realiseren van aantrekkelijke, 

bereikbare maatschappelijke basisvoorzieningen voor burgers met een beperkte 

mobiliteit (passend onderwijs en zorgvoorzieningen voor ouderen); 

- Het creëren van voldoende ontmoetingsplaatsen en het combineren van 

voorzieningen in multifunctionele gebouwen; 

- Afstemmen van aanbod van sport, welzijn en cultuurvoorzieningen op de vraag 

en behoeften in gemeenten en dorpen (maatwerk). Daar waar nodig opschalen 

van voorzieningen met een regionale functie; 

- Het stimuleren en professioneel ondersteunen van vrijwilligers en hun 

organisaties. 

 Kernopgaven voor een toekomst voor de jeugd zijn volgens de programmabegroting 

van het SOHW o.a.: 

- Een aantrekkelijke, veilige en gezonde omgeving voor de jeugd creëren binnen 

buurten en wijken; 

- Verder stimuleren van laagdrempelige en samenhangende hulp bij de opvoeding 

en problemen bij opgroeien. 

 

Reflectie 

Sommige partijen geven aan dat voor wat betreft burgerschap er een wereld te winnen valt in de 

regio. Nu zijn nog relatief weinig mensen betrokken bij het verbeteren van hun buurt, terwijl hun 

inzet voor de toekomst belangrijk kan zijn bij het leefbaar houden van de bebouwde omgeving.  

Gevoeligheidsanalyse voorzieningen 

 Gezien de demografische transitie, de bezuinigingen en de terugloop van het 

voorzieningenniveau zal meer aandacht geschonken moeten worden aan de rol van de burger 

en de inzet van vrijwilligers. Welke stappen worden gezet door gemeenten, SSO, 

maatschappelijke instellingen en verenigingen om hier voor een plan te ontwikkelen?   
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3. Krachtenveldanalyse 

 

3.1 SAMENWERKING TUSSEN PARTIJEN IN DE HOEKSCHE WAARD 

Om goed zicht te krijgen op de mogelijkheden die er zowel binnen als buiten de regio 

aanwezig om in het kader van de demografische transitie de krachten te bundelen, is van 

een uitgebreide analyse gemaakt van alle relevante actoren in de regio en de wijze 

waarop zij samenwerken. De analyse is gebaseerd op interviews met een aantal actoren 

en een analyse van samenwerkingsverbanden tussen de actoren
1
.  Daarbij is ook 

gekeken naar het gebied waarin de organisaties werkzaam zijn en de mate waarin deze 

met elkaar samenvallen. Door de uitkomsten van de analyses te koppelen aan de te 

realiseren doorbraken, die nodig zijn om de demografische transitie in goede banen te 

leiden, kunnen in hoofdstuk 4 conclusies worden getrokken welke organisaties en 

samenwerkingsverbanden cruciaal zijn om de doorbraken te realiseren. De conclusie kan 

ook zijn dat voor een bepaalde doorbraak  de samenwerking van partijen versterking of 

uitbreiding behoeft. 

Gemeenten  

 

 De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard werken intensief met elkaar samen en 

hebben daartoe het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard  opgericht. Het SOHW 

is opgebouwd uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en de voorzitter. Deze 

worden ondersteund door een ambtelijke organisatie. De taak van SOHW het 

behartigen van gemeenschappelijke belangen van de vijf gemeenten op de 

beleidsgebieden ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid. 

‘Lokaal wat kan, regionaal wat moet’ is daarbij het credo. De bestuurlijke 
samenwerking binnen de regio wordt in 2013 geëvalueerd. Bij partijen leeft het beeld 

dat de omschakeling van de visie naar uitvoering moeizaam verloopt. . Er is een 

discussie gaande over de mandatering van het SOHW en de verbindende rol die 

deze vervult.  

 Onder andere onder invloed van bezuinigingen ontstaan er meer spanningen binnen 

de regio: 

                                                      
1
 De analyse van samenwerkingsverbanden heeft plaats gevonden in het kader van de voor het  

  ministerie van BZK ontwikkelde ‘Samenwerkingsscan’. Hierover wordt uitgebreid gerapporteerd in  
  een afzonderlijke notitie. De belangrijkste conclusies zijn opgenomen in de startnotitie. 
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- Oud-Beijerland is de belangrijkste plaats in de regio als het aankomt op 

voorzieningen en is ook de grootste kern. Het domineerde vaak de 

samenwerking, maar nu de Gemeente Binnenmaas is ontstaan hebben zij 

eveneens een dominante positie. Dit levert soms spanningen op. 

- Een voorbeeld is dat in Strijensas tegen de afspraken in toch camperplaatsen zijn 

ontwikkeld en dat de gemeente Binnenmaas als enige gemeente niet meer 

meebetaalt aan de landelijke databank toeristische voorzieningen.  

 

 Een bestuurskrachtmeting van de provincie en een financiële analyse zullen in 2013 

uitsluitsel geven in hoeverre een gemeentelijke herindeling in de regio gewenst is. 

Fusies van gemeenten zullen echter altijd van onderaf moeten komen. 

 

 Partijen in de regio zitten niet altijd op één lijn als het gaat om toekomstige 

ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme. Niet iedereen is van mening 

dat dit een nuttige en economisch relevante sector is om op in te zetten in de 

toekomst.  

 Samenwerking tussen de gemeenten op gebied van jeugdbeleid verloopt erg goed. 

Er is door de vijf gemeenteraden in de regio een gezamenlijk jeugdbeleid 2011-2014 

vastgesteld, met daaronder een uitvoeringsprogramma. Eén van de meest in het 

oog springende resultaten tot nu toe is het CJG Hoeksche Waard in Oud-Beijerland. 

 Hoewel voor een aantal regionale instellingen regionale financieringsafspraken zijn 

gemaakt, zijn in het kader van bezuinigingen deze afspraken doorbroken. De 

bezuiniging van één gemeente raakt zo de regionale voorzieningen voor de gehele 

Hoeksche Waard en kan grote invloed hebben op de afspraken en de samenwerking 

(ook op andere vlakken).  

 

 Verbreden van de samenwerking met o.a. Rotterdam, Drechtsteden, de BAR-

gemeenten, Voorne-Putten en Goeree wordt door sommigen als een kans gezien. 

Anderen geven aan dat de (economische) relatie met Voorne-Putten op dit moment 

nog nihil is. 

 

Maatschappelijk middenveld 

 Naast de bestuurlijke samenwerking is er vanuit het maatschappelijk middenveld de 

‘Groep van Acht’, die bestaat uit KvK, Corporatie HW wonen, CSG De Waard, 

Zorgwaard, LTO, Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Rabobank en een 

bestuurlijke vertegenwoordiging van het SOHW. Het samenwerkingsverband is nog 

zeer pril en actiegericht. 
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 Het Platform Hoeksche Waards middenveld (Coöperatie HoekscheWaardDuurzaam; 

Erfgoedkoepel Hoeksche Waard | Hoekschewaards Landschap (HWL); LTO-Noord, 

afdeling De Hoeksche Waard; Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW) 

Streekcommissie Hoeksche Waard; VVV Zuid Holland Zuid, afdeling Hoeksche 

Waard) is ontstaan uit het idee dat betrokken partijen tot een aantal jaar geleden 

intensief werden betrokken bij de idee- en ontwikkelfase van plannen. Dat gebeurt 

nu steeds minder: 

- Het platform wil een efficiëntere gebiedsgerichte samenwerking tussen en met 

gemeenten en organisaties voorwaarde is om de Hoeksche Waard als geheel te 

versterken en vindt dat de kracht van het middenveld, met zijn brede 

gebiedskennis en expertise op verschillende vakgebieden, beter ingezet kan 

worden.  

- Het platform biedt aan de regio een structurele bijdrage aan een gezamenlijke 

inzet door kennisbundeling en actieve participatie; en aan de overheid 

partnerschap, waarbij alle partijen afzonderlijk hun eigen verantwoordelijkheid en 

inbreng behouden. 

 Zowel het Platform als de Groep van Acht zijn initiatieven uit het maatschappelijk 

middenveld. Het Platform richt zich met name op ruimtelijke vraagstukken; de Groep 

van Acht heeft een meer programmatische agenda.  

 Tijdens de expertmeeting (georganiseerd door SOHW) over de woningmarkt in de 

Hoeksche Waard is een aantal uitgangspunten voor samenwerking tussen de 

gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars/ bouwers, makelaars en overige 

partners, opgesteld:  

- Handel vanuit een eenduidige visie op de regio  

- Neem heldere besluiten in lijn met deze visie  

- Wees bereid concessies te doen ten gunste van het algemeen (regionaal) belang  

- Heb lef om de visie en besluiten die daarop volgen door te zetten en te 

verdedigen  

- Doen! Wees daadkrachtig, consequent en vertaal dit naar acties in projecten. Dat 

wil zeggen: heeft een project en productie voor de gemeente prioriteit, dan moet 

je als gemeente ook bereid zijn om alle mogelijke middelen in te zetten om het 

project uit te voeren.  

 Het PACT van mijn Hart over wonen, zorg en welzijn is door de vijf gemeenten, 

woningcorporaties, welzijnsinstellingen, zorgaanbieders en belangenorganisaties 

ondertekend en bevat concrete, heldere doelen en afspraken over kwantiteit, 

kwaliteit en financiering in de tijd weergegeven. Bij sommigen leeft wel de gedachte 

dat er in de uitvoering hiervan nog weinig stappen zijn gezet. 
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 Wat helpt in de samenwerking in de regio is dat er bij veel partijen al lange tijd 

dezelfde mensen actief zijn. Dit wekt vertrouwen onderling. Bij gemeenten is het 

soms lastig dat zij onderhevig zijn aan verkiezingen van elke vier jaar.  

 Van belang is dat de betrokkenheid vanuit het maatschappelijk veld zoals die tijdens 

de conferentie ‘Wonen met zorg’ is getoond in het vervolg wordt behouden en benut 

bij de opgaven die in de Hoeksche Waard voorliggen. Tijdens de conferentie is 

voorgesteld om de communicatie over de thans lopende projecten zoals de 

regionale woningbouwprogrammering en in het kader van concrete vervolgacties in 

het verlengde van de conferentie hierop te richten. 

 De relatie tussen gemeenten en HW Wonen is over het algemeen goed. Wel zijn er 

twee spanningsvelden. Het eerste betreft huidige vraag naar sociale huurwoningen 

en de toekomstige (financiële) positie van HW Wonen. Gemeenten zien graag 

nieuwbouw van sociale huur omdat er nog vraag naar is, maar de corporatie let 

vooral op hun financiële positie. Ander spanningsveld is dat HW Wonen zich wil 

terugtrekken uit de kleine kernen; dit strookt echter niet met het kleine kernenbeleid 

van de gemeenten. Andere partijen in het maatschappelijk middenveld spreken van 

een ‘terugtrekkende beweging’ van de corporatie. 

 Enkele partijen hebben hun ongenoegen uitgesproken over de thematiek van de 

discussie rondom de bevolkingstransitie in de Hoeksche Waard die lange tijd 

centraal stond. Het economische aspect zou onderbelicht zijn.  

 In de kadernotitie over het meerjarenuitvoeringsprogramma samenleving wordt een 

aantal mogelijke kaders gesteld waarbinnen de samenwerking op het beleidsveld 

‘samenleving’ kan worden vormgegeven. Het gaat om onderstaande drie vormen 
van samenwerking

2
:  

- Gemeenschappelijk regionaal beleid met uniforme uitvoering 

- Gezamenlijk optrekken maar lokaal maatwerk mogelijk 

- Individueel optreden, maar onderling afstemmen beleid.  

 Als één van de kernopgaven voor sociale samenhang en leefbaarheid wordt 

genoemd de stimulering van de samenwerking tussen onderwijs, welzijn en 

gezondheidsvoorzieningen (programmabegroting SOHW).  

 De regio heeft de wens uitgesproken een boegbeeld voor de regio aan te nemen.  

                                                      
2
 Voor de inhoud van de samenwerking wordt verwezen naar de paragrafen ‘Zorg en Welzijn’ en ‘Overige 

voorzieningen en burgerschap’.  
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Rol van de provincie 

 De provincie Zuid-Holland geeft in hun ‘Beleidsagenda bevolkingsdaling’ aan dat zij 
met name ervoor verantwoordelijk is dat voldoende bovenlokale afstemming van 

beleid plaatsvindt. De provincie richt zich daarbij vooral op dat gemeenten een 

heldere strategie daarvoor ontwikkelen en die afstemmen met andere gemeenten. 

Dit zal concreet zichtbaar moeten worden bij de beleidsontwikkeling (bijvoorbeeld 

woonvisies), begroting en in keuzes ten aanzien van het peil van het 

voorzieningenniveau door gemeenten. De provincie geeft verder aan dat het aan is 

gemeenten om het maatschappelijk middenveld waar nodig bij het lokaal beleid te 

betrekken en de bovenlokale samenwerking tussen die partijen te bevorderen. De 

concrete rolopvatting van de provincie: 

- Gemeenten moeten waar nodig tijdig anticiperen op bevolkingsdaling en dat de 

provincie een verbindende rol heeft, die wordt ondersteund door een 

toezichthoudende of kaderstellende rol op grond van wettelijke taken. 

- De provincie neemt het onderwerp in een selectie van beleidsvelden mee in 

bestaande onderzoeken, agenda’s, programma’s, werkconferenties en monitors. 
Er wordt geen separaat uitvoeringsprogramma gemaakt; de beleidscyclus stopt 

procedureel voor dit onderwerp met de beleidsagenda bevolkingsdaling, die het 

karakter heeft van een agenda die gaat landen in sectorale beleidscycli. 

- De provincie bevordert dat gemeenten een, met andere regiogemeenten 

afgestemde, strategie ontwikkelen om te anticiperen op bevolkingsdaling en om 

te gaan met verwante trends. 

 

Reflectie bestuurskracht 

 Veel zaken die al bereikt zijn in de regio (zoals de regionale structuurvisie) zijn 

ontwikkeld en geïnitieerd door het samenwerkingsverband van de vijf gemeenten. 

Tegelijkertijd lijkt er (soms onderhuids) sprake te zijn van een animositeit tussen met 

name de twee grootste gemeenten (Oud-Beijerland en Binnenmaas). Zo is er 

bijvoorbeeld verschil van inzicht over de toekomst van het regionale bedrijventerrein: 

Oud-Beijerland voelt voor een bovenlokale invulling, Binnenmaas meer voor een 

lokale invulling. Om de gevolgen van de demografische transitie in goede banen te 

leiden en de kansen die er liggen optimaal te benutten, is het uiteraard van belang 

dat ‘alle neuzen dezelfde kant op staan’. 

 De samenwerking tussen de gemeenten raakt ook de positie van het SOHW . Bij 

een sterkere samenwerking tussen de gemeenten zou ook het mandaat aan het 

SOHW vergroot kunnen worden, waardoor haar slagkracht vergroot kan worden en 
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zij een sterkere verbindende rol naar buiten (maatschappelijk middenveld, 

ondernemers, andere regio’s) kan spelen. 

 Het PACT van mijn Hart is een sterk samenwerkingsverband met heldere doelen, 

ambities en programmering. Gegeven de kernopgaven van de regio die o.a. in de 

programmabegroting worden meegenomen, ontbreekt er aan het PACT nog een 

samenwerking met onderwijsinstellingen.  

 Het samenwerkingsverband tussen de ’Groep van acht’ en het bestuurlijke 
samenwerkingsverband zijn onderling nog niet sterk verbonden. Door dit verder te 

verbinden kunnen de agenda settende kracht van het bestuurlijke 

samenwerkingsverband en het actiegerichte karakter van de ‘bende van vijf’ 
gecombineerd worden en voor de regio de beste toekomst worden behaald. Wel 

dient er gewaakt te worden dat het beste van deze twee werelden bewaakt wordt. 

Een optie is daarbij voorbeeld te nemen aan hoe het samenwerkingsverband in de 

Achterhoek is georganiseerd: de drie o’s.  

 Er lijkt een overlap te zijn tussen het Platform Middenveld Hoeksche Waard en de 

Groep van Acht. Hoewel ze vanuit een verschillende achtergrond zijn ontstaan en 

ook verschillende posities ten opzichte van de gemeente innemen, streven ze 

grotendeels dezelfde doelen na en zijn sommige actoren in beide gremia 

vertegenwoordigd. De vraag is of ze naast elkaar zouden moeten blijven bestaan, 

dan wel hun krachten moeten bundelen. 

 Er is landelijk een duidelijke tendens aanwezig dat gemeenten minder dan voorheen  

een hiërarchische sturende rol vervullen, maar door een bundeling van krachten en 

nauwe samenwerking met het middenveld en ondernemers op gelijkwaardig niveau 

gaan functioneren in de vorm van een netwerksturing.  Ook in de Hoeksche Waard 

zal rekening gehouden moeten worden met deze ontwikkeling. Meerdere partijen 

worden ‘mentaal eigenaar’ van de opgaven die er liggen.  Deze sturing vraagt om 
het delen van kennis, de bereidheid om op zoek te gaan naar gemeenschappelijke 

belangen en complementariteit en voor alles om vertrouwen in elkaar. Door co-

creatie wordt meer geïnvesteerd door partijen en door afstemming meer bereikt dan 

door het ieder voor zich realiseren van de eigen ambitie. 

 Over het algemeen is er sprake van een grote geslotenheid binnen de eigen 

sectoren. Samenwerkingsverbanden met partijen binnen de eigen sector zijn vaak 

sterker dan met partijen buiten de eigen sector. Sleutelspelers binnen de Hoeksche 

Waard, op basis van het aantal samenwerkingsrelaties buiten de eigen sector, zijn 

HW Wonen en Zorgwaard. Deze twee partijen vervullen een intersectorale 

brugfunctie tussen.     
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 De samenwerking tussen partijen is grotendeels lokaal, dus binnengemeentelijk 

geregeld. Voor het succesvol anticiperen op de demografische transitie is uiteraard 

een regionale aanpak nodig, waarbij ook een gezamenlijk regionaal beleid wordt 

ontwikkeld. De individuele gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid en 

werken vanuit die eigen verantwoordelijkheid samen met andere partijen. Op het 

terrein van bovenlokale samenwerking is dan ook nog veel te winnen. 

 Publiek-private samenwerkingsverbanden zijn er in beperkte mate. Private partijen 

onderling weten elkaar goed te vinden, evenals de gemeenten. Ook is er wel sprake 

van samenwerkingsverbanden tussen overheidspartijen en actoren actief in de semi-

publieke sfeer.   

 Bovenregionale partijen waar samenwerkingsverbanden mee zijn, zijn voornamelijk 

actief op het gebied van economie en zorg. Veelal zijn dit partijen die een lokale 

afdeling in de Hoeksche Waard hebben (bijv. LTO-Noord en de Rabobank) of 

partijen met (zorg)voorzieningen in de Hoeksche Waard (zoals Careyn en Bavo-

Europoort).  

 Uit de samenwerkingsscan komt naar voren dat overheidspartijen in de Hoeksche 

Waard geen samenwerkingsverbanden hebben met overheidspartijen buiten de 

Hoeksche Waard. Overheidspartijen zijn alleen lokaal of regionaal actief. Dit is een 

belangrijke leemte die nog opgevuld kan worden.  

 Opvallend aan de sector onderwijs is dat deze zeer geïsoleerd is, binnen deze 

sector is er maar één actor (CSG De Waard) met samenwerkingsrelaties buiten de 

eigen sector.  

 Een lacune is samenwerking met burgers, actoren hebben geen relaties met 

vrijwilligersorganisaties, dorpsraden of bewonersorganisaties. Huurdersverenigingen 

in de Hoeksche Waard hebben onderling wel een samenwerkingsverband, maar 

buiten de eigen sector niet. Vrijwilligersorganisaties in de Hoeksche Waard zijn 

lokaal en individueel actief, er is geen overkoepelend vrijwilligersorgaan of 

vrijwilligersteunpunt in de Hoeksche Waard. 

 De rol van de provincie vraagt om een nadere uitwerking. Het gaat in de eerste 

plaats om interventiekracht, bijvoorbeeld bij een  overaanbod aan plancapaciteit voor 

de woningbouw (waarbij eventuele planschade uiteraard wel een issue is). In de 

tweede plaats is een nader standpuntbepaling nodig voor de toekomst van de regio, 

bijvoorbeeld het alsnog toestaan van bovenregionale bedrijvigheid in de Noordrand.  



 

61 

 

3.2 FINANCIËN 

 Gezien de toekomstige opgaven in de regio als gevolg van de bevolkingstransitie, de 

voor gemeenten haast weggevallen bouwopbrengsten en de economische situatie is 

het essentieel dat regionale financiering en samenwerking daarin goed van de grond 

komt. Er kan slimmer worden omgegaan met budgetten in de regio door bijvoorbeeld 

het delen van voorzieningen en / of diensten (shared services) en innovatieve 

financieringsvormen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan  Fondsvorming (revolving fund), 

waarbij gemeenten fondsen werven bij private partijen en/ of hogere overheden 

(provincies, het Rijk, de Europese Unie) om investeringen te kunnen doen. 

Opbrengsten die voortkomen uit investeringen, vloeien weer terug in het fonds, 

waarmee nieuwe investeringen gedaan kunnen worden. Een andere mogelijkheid is 

een revolving fund op buurtniveau: waarde die in de buurt gegenereerd wordt, vloeit 

weer terug in de buurt. Dit maakt inzichtelijk voor bewoners wat er met hun geld 

gebeurt en biedt mogelijkheden voor participatie. Nieuwe verdienmogelijkheden voor 

gemeenten liggen bij tijdelijke bestemmingen. Leegstaande gebouwen en 

braakliggende grond kunnen gebruikt worden als expositieruimte voor artiesten, als 

kantoor voor jonge start-ups, als evenementenlocatie of als stadstuin. Waarde die 

hiermee gegenereerd wordt, kan zowel direct financieel zijn (in de vorm van huur), 

maar kan ook maatschappelijk zijn doordat het bewoners de mogelijkheid tot 

recreatie biedt en wellicht worden jongeren en creatieven aangetrokken. Ook kan de 

inzet van de civil society: gebruik maken worden van de kracht van de samenleving 

doordat burgers en ondernemers zich (materieel) belangeloos inzetten voor de 

buurt. Zo kan worden gedacht aan een samenwerking tussen bewoners bij de 

aanpak van het achterstallig onderhoud en eventuele verbetering van het eigen 

woningbezit, waarbij een ieder een bijdrage levert op het terrein waar hij of zij 

vakbekwaam is. 

 Er is een regiofonds, waarmee de samenwerkende gemeenten bijdragen aan de 

ontwikkeling op regionaal niveau. Bijdrage geschiedt op basis van inwonertal en 

voor een groot deel vanuit ruimtelijke ontwikkelingen.Daarnaast wordt het gevuld 

door opbrengsten uit bouwontwikkelingen (rode ontwikkelingen). Door tegenvallende 

variabele inkomsten moet er de komende jaren een forse bezuiziniging (50% op 

projecten) doorgevoerd worden. In 2013 komen de resultaten vrij voor een 

onderzoek tot nieuwe inkomstenbronnen te komen. Voor de periode 2013-2016 ziet 

het bestedingspatroon er voorlopig als volgt uit: 

- Totaal omvat het regiofonds voor de komende jaren voor ‘bestemming’ ruim 

€ 700.000  per jaar. Landschap neemt daar ca. 400.000 voor in beslag; ruimte 

ruim € 200.000. Economie en bestuur vullen het bedrag op; terwijl voor 

samenleving en veiligheid geen bedrag is gereserveerd; dit komt terug in de 

afzonderlijke gemeentebegrotingen.  
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- Daarnaast is er nog een begroting voor projecten; waarvan het Regiofonds 

eveneens ruim € 700.000 per jaar bekostigt. De programma’s landschap 
respectievelijk ruimte en economie doen daar beslag op. Een deel van de 

projectkosten wordt gefinancierd door gemeentelijke bijdragen o.b.v. inwonertal.  

- In 2013 kunnen minder projecten worden uitgevoerd dan voorzien in het 

uitvoeringsprogramma. Reden hiervoor is de mindere vulling van het Regiofonds 

in de voorgaande jaren vanuit de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Hoeksche 

Waard. 

 In het uitvoeringsprogramma van de regionale structuurvisie Hoeksche Waard wordt 

een aantal subsidies genoemd waar de regio voor in aanmerking komt, dit zijn de 

volgende regelingen: 

- Uit Europa: POP2 (Plattelands Ontwikkelings Programma), tot een maximum van 

€ 3,4 miljoen, dit gaat met name om duurzaamheidsprojecten. Voorbeelden van 
projecten zijn het doorontwikkelen van Tiengemeten en het aanleggen van paden 

en routes in het kader van toerisme en recreatie..  

- ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) in het kader van het Nationaal 

Landschap Hoeksche Waard. In totaal was er € 2,8 miljoen beschikbaar, waarvan 
75% door het Rijk en de provincie gefinancierd. Daar was in 2010 nog circa € 1,5 
miljoen van over. 

- Vanuit Europa zijn er ook de LEADER gelden, hiermee kunnen kleinschalige 

projecten gefinancierd worden. Aanvraag gebeurt door de uitvoerders zelf en 

wordt beoordeeld door de regio (bijvoorbeeld het Regionaal Monumentenloket).  

 Het ISV3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) van de provincie Zuid-Holland 

kent drie budgetten: Wonen, Bodem en Geluid. In het kader van de demografische 

transitie is vooral het budget Wonen (circa € 44 miljoen) van belang, maar dit zal 
voornamelijk naar de verstedelijkte gebieden in de provincie gaan. Op het gebied 

van geluid is voor de 5 gemeenten in totaal € 655.000 beschikbaar. Dit komt vooral 
ten goede aan geluidhinder, wat voor de landschappelijke kwaliteiten van de 

Hoeksche Waard van belang is.  

 Het SvN (Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse gemeenten) biedt een 

aantal mogelijke financieringsinstrumenten voor gemeenten. Genoemd kunnen 

worden de duurzaamheidslening, starterslening op maat, lening particuliere 

woningverbetering, lening voor groot onderhoud VVE’s, maatwerkleningen 

(bijvoorbeeld voor levensloopbestendig maken of woon-/ zorgcombinaties) en het 

samenbrengen en beheren van financieringsstromen.  

  

 Europese middelen en instrumenten als EFRO en JESSICA worden wellicht moelijk  

voor de Hoeksche Waard, omdat het met name gaat om stedelijke ontwikkelingen.  
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4.  Aanpak van het demografische transitiebeleid 

4.1 STERKTE-ZWAKTE ANALYSE 

In onderstaand schema wordt de stand van de regio kort en bondig weergegeven. Het 

geeft kort weer wat de aanwezige sterktes en zwaktes zijn van de regio, welke kansen 

aanwezig zijn en welke bedreigingen op de regio afkomen. De elementen uit de SWOT 

die is opgesteld in het kader van het woningbehoefteonderzoek zijn hierin eveneens 

meegenomen. 

 

STERKTES 

 Unieke natuurlijke en landschappelijke 

waarden 

 Ligging nabij Stadsregio Rotterdam en 

Drechtsteden 

 Goede autobereikbaarheid 

 Sterke dorpsgemeenschappen 

 Veilig wonen/ weinig criminaliteit 

 Hoge WOZ-waarden in vergelijking tot Zuid-

Holland 

 Actief verenigingsleven 

 Sterk samenwerkingsverband PACT van 

mijn hart 

 Fusie welzijnsorganisaties 

 Regelvrije zones voor ruimtelijke 

ontwikkeling of bedrijvigheid 

ZWAKTES 

 Woningaanbod jongeren(betaalbaarheid en 

beschikbaarheid) 

 Voorraad levensloopbestendige woningen 

 Geen eenduidig economisch profiel  

 Voorzieningenniveau niet erg hoog, met 

name op gebied van voortgezet onderwijs 

 Minder goede bereikbaarheid openbaar 

vervoer 

 Onbekendheid van het gebied buiten de 

regio 

 Onvoldoende bestuurlijke samenwerking en 

samenwerking met maatschappelijk 

middenveld en ondernemers 

KANSEN 

 Versterken samenwerking binnen de regio 

tussen gemeenten en met maatschappelijk 

middenveld en ondernemers 

 Benutten mogelijkheden samenwerking met  

Stadsregio Rotterdam en Drechtsteden op 

het terrein van economie, toerisme en 

recreatie 

 Versterken samenwerking onderwijs en 

bedrijfsleven, gericht hoger opleidingsniveau 

BEDREIGINGEN 

 Onvoldoende slagkracht in de besluitvorming 

en uitvoering door soms ontbreken van 

gezamenlijke visie en fragmentatie 

 Ontgroening: afname beroepsbevolking 

 Vergrijzing bevolking: toenemende 

zorgvraag 

 Onvoldoende betaalbare woningen voor 

starters door hoge WOZ waarde 

 Ontsluiting / bereikbaarheid auto en 
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 Benutten economische potenties Noordrand: 

bedrijventerrein en agrolab 

 Benutten kansen zorgtoerisme en 

zorgeconomie 

 Versterken toerisme en recreatie door 

verblijfsrecreatie, watersport en misschien 

bovenregionaal attractiepunt 

 Stimuleren duurzame ontwikkeling in de 

economie,  landbouw, toerisme en recreatie 

 Creëren van aantrekkelijke woonmilieus 

dicht bij de stad met mogelijke retourmigratie 

jongeren 

 Vergrijzing: nieuw potentieel aan vrijwilligers 

openbaar vervoer 

 Verstoring balans economisch belangen – 

natuur 

 Bezuinigingen gemeenten  

 

4.2. DIALOOGVRAGEN PER THEMA 

In deze paragraaf worden op basis van de gevoeligheidsanalyes per thema de 

dialoogvragen geformuleerd. Achtereenvolgens voor de thema’s wonen, zorg en welzijn, 
economie en toerisme, onderwijs, overige voorzieningen, actief burgerschap, 

bereikbaarheid, landschap en natuur en bestuurskracht. Met het oog op de 

interviewronde is rond een aantal belangrijke thema’s een twaalftal stappen voorwaarts 
geformuleerd, u vindt deze terug onder de bullets a t/m m ten behoeve van de 

dialoogtafel. 

Wonen 

Op dit moment hebben de gemeenten onderling alleen procesafspraken gemaakt. Het is 

van belang dat ook inhoudelijke afspraken worden gemaakt. 

 Hoewel de meningen over de gewenste woningproductie in de interviews verschillen, 

worden met de nieuwbouwprogrammering belangrijke stappen gezet in de regio. Het 

lijkt dat de regio afkoerst op een netto woningbouwprogramma van circa 200 

woningen per jaar. Daarmee wordt de te verwachten bevolkingsdaling geaccepteerd, 

hoewel de meningen over krimp uiteenlopen. 

 De spreiding van het nieuwbouwprogramma is een punt dat de aandacht vergt. De 

regio ontwikkelt momenteel expliciete criteria. Daarmee wordt meer sturing aan de 

toekomstige woningbouw gegeven. De vraag is hoe het door bestuurders 

geformuleerde idee om ontwikkelaars binnen de rode contouren de vrije keus te 

geven te bouwen waar zij willen, zich daarmee verhoudt. Het idee kent in ieder geval 

twee risico’s. In de eerste plaats dat bij een tegenvallende woningproductie ruimtelijk 
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niet goed afgeronde plannen worden gerealiseerd. In de tweede plaats dat door 

onvoldoende duidelijkheid aan ontwikkelaars te geven de plannen elkaar gaan 

‘gijzelen’: ontwikkelaars zullen een afwachtende houding innemen vanwege de 
risico’s en dus in het geheel niet bouwen. Hoe gaat de regio om met deze risico’s? 

 Bij de criteria zouden ook  andere aspecten een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld de 

afstemming tussen de woningbouwprogrammering en het in stand houden van 

voorzieningen. Het gaat daarbij niet om het idee dat met woningbouw voorzieningen 

in stand kunnen worden gehouden, maar wel om het omgekeerde: woningbouw op 

locaties waar met een redelijke mate van zekerheid het voorzieningenniveau in stand 

blijft. In dat kader is het de vraag of het zinvol is in kleine kernen te blijven bouwen. 

 Een ander discussiepunt is wat de kwalitatieve uitgangspunten voor de nieuwbouw 

moeten zijn om niet voor de leegstand te bouwen. Het gaat onder andere om de 

vraag voor welke doelgroepen dient te worden gebouwd. Het gaat daarbij zowel om 

woonmilieus als woningtypen. De aanwezige differentiatie in woonmilies, kan 

misschien sterker geprofileerd worden: wonen in Oud Beijerland met veel 

voorzieningen en onder de rook van Rotterdam trekt andere mensen aan en vraagt 

om andere woningbouw dan landelijk wonen in Korendijk of Strijen. Bij de 

differentiatie naar woningtyoe  zijn twee strategieën denkbaar: het bouwen van 

betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen  om daarmee de krimp (deels) 

te keren of het bouwen van levensloopgeschikte woningen voor senioren om 

daarmee hun toekomstige zorgbehoefte te beperken. Door doorstroming komen dan 

ook woningen voor bijvoorbeeld starters vrij. De vraag is of de vrijkomende woningen 

gezien de hoge WOZ waarde betaalbaar voor starters zijn. Dat laatste punt kan deels 

worden ondervangen met startersleningen. 

 Gezien de vergrijzing zal vooral  ingezet moeten worden op het kwalitatief op peil 

houden van de bestaande woningvoorraad en deze zo veel mogelijk levensloop 

geschikt maken (indien mogelijk in combinatie met energiebesparende maatregelen). 

Vooral voor de particuliere voorraad ontbreken een heldere visie en aanpak op dit 

vlak. Een actieplan dat zich richt op voorlichting en communicatie, ondersteuning 

door HW Wonen, zelfwerkzaamheid en burenhulp van de bewoners is daarbij een 

optie. Hoe staan de regio en HW Wonen hierin? 
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Zorg en welzijn 

 De Hoeksche Waard speelt als het gaat om zorg en welzijn actief in op de 

demografische transitie, waarbij het in dit geval vooral om de vergrijzing gaat. Het 

pact ‘Pact van mijn Hart’ dat afspraken vastlegt op gebied van wonen, welzijn en 
zorg, biedt een sterk kader voor een levensloopbestendige regio.  Hoe kan nu 

doorgepakt worden op de uitvoering en het proberen de aanwezige obstakels (zoals 

de financiële regelgeving) te nemen? 

 Als gevolg van fusies beschikt de regio over een krachtige zorginstelling in de vorm 

van Zorgwaard en een krachtige welzijnsorganisatie in de vorm van SSO. Beide 

organisaties werken regiodekkend en bovendien zeer nauw samen. Hoe kunnen 

andere partijen hier bij aansluiten? 

 Gebaseerd op het percentage banen in de zorgsector, kan gezegd worden dat er 

wellicht in de toekomst een groot tekort op de arbeidsmarkt voor zorg ligt. Op het 

terrein van zorg en welzijn lijkt (afgezien van de maatschappelijke stages) de rol van 

de scholen nog vrij beperkt te zijn. Op welke wijze kan de rol van de scholen vergroot 

worden? 

 Schaalvergroting in de zorg i.c.m. de bevolkingstransitie en de invloed daarvan op 

bereikbaarheid kan betekenen dat op termijn alleen in de grotere kernen bijvoorbeeld 

een huisarts en andere haalfuncties aanwezig kunnen zijn.  Dat leidt mogelijk tot een 

verhuizing van mensen die afhankelijk van deze zorg zijn naar de grotere kernen. 

Brengfuncties (zoals zorg aan huis) zijn volgens Zorgwaard wel gewaarborgd. Waar 

nodig kan aanvullend digitale zorg worden geleverd, mits de infrastructuur 

(glasvezelkabel) beschikbaar komt. Is deze ontwikkeling in de regio in gang gezet? 

 Een nog onderbelicht aspect is de mate waarin de zorgeconomie in de regio kan 

worden ontwikkeld. De nabije ligging ten opzichte van Rotterdam en de Drechtsteden 

is hierbij mogelijk een kans, evenals de vrijkomende agrarische bebouwing als gevolg 

van de schaalvergroting in deze sector. Welke ontwikkelingen zien zorgpartijen, 

corporaties en de regio op het gebied van zorgboerderijen? 

 

Economie en toerisme 

 Het stimuleren van de economie is naast een aantrekkelijk woon- en leefmilieu een 

belangrijke bepalende factor voor de toekomst van de Hoeksche Waard. Tot op 

zekere hoogte is sprake van een vicieuze cirkel: meer bedrijvigheid vraagt om meer 

werknemers, terwijl  potentiële werknemers pas in de regio blijven wonen of 
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terugkeren als die werkgelegenheid er is. Evenals bij het wonen is het de vraag of 

met meer bedrijvigheid jongeren bereid zijn in de Hoeksche Waard te blijven wonen 

of er naar toe terug te keren.  

 Een belangrijk punt hierbij is de scholing van de beroepsbevolking: in toenemende 

mate is sprake van hoogwaardige werkgelegenheid, die vraagt om voldoende 

geschoolde arbeidskrachten. Opvallend is dat de economische sector en de 

onderwijsector in de Hoeksche Waard nog weinig samen lijken te werken. Hoe kan 

deze samenwerking worden versterkt? (Op dit punt wordt in de volgende paragraaf, 

onderwijs, verder ingegaan). 

 Kenmerkend voor de Hoeksche Waard is dat het om een krimpregio gaat, die onder 

de rook ligt van twee belangrijke economische centra (Rotterdam en de 

Drechtsteden) en ook dichtbij West-Brabant (Moerdijk, Breda) ligt. Ongeacht de 

keuze die voor het soort werkgelegenheid wordt gemaakt (industrie en scheepsbouw 

gerelateerd dan wel meer kleinschalige werkgelegenheid in de dienstensector), lijkt 

het dan ook noodzakelijk de samenwerking met deze regio’s te intensiveren om tot 
een goede onderlinge afstemming te komen die een gezamenlijke meerwaarde heeft. 

Hoe wordt deze samenwerking vormgegeven? En welke kansen liggen er als het 

gaat om havengerelateerde activiteiten in de Hoeksche Waard, bijvoorbeeld in de 

vorm van een spin off van de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte? 

 Versterking van de samenwerking tussen de gemeenten enerzijds en anderzijds het 

bedrijfsleven is een voorwaarde om tot een goede economische ontwikkeling te 

komen. Dat maakt het ook mogelijk om een meer daadkrachtig beleid te ontwikkelen 

en een aantal kwesties definitief op te lossen. Het niet doorhakken van deze knopen 

is één van de grootste belemmeringen om tot een goede economische ontwikkeling 

te komen. De vraag is nu voor welke oplossingen gekozen wordt. Hoe kan deze 

samenwerking vorm worden gegeven? 

 Bij het  stimuleren van het toerisme kan naast verblijfsrecreatie en watersport ook 

worden gedacht aan een attractiepunt  met een bovenregionale functie gezien het 

ontbreken hiervan in de Rotterdamse regio. Uiteraard vergt dit een goed 

haalbaarheidsonderzoek en het formuleren van strikte randvoorwaarden op het 

terrein van bereikbaarheid, milieu en landschappelijke inpassing. De vraag is hoe dit 

het beste te doen, bij verblijfsrecreatie kan misschien ook aan duurzaam, zakelijk 

toerisme worden gedacht, aangezien dit past bij het karakter van de Hoeksche 

Waard en de nabije ligging van Rotterdam en Drechtsteden.  

 Een nog onderbelicht terrein is dat van het zorgtoerisme en de zorgeconomie in het 

algemeen. Het kan daarbij gaan om behandeling, herstel, preventie en vakantie. Ook 

hier lijkt samenwerkingen instellingen in de regio Rotterdam en de Drechtsteden een 
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voor de hand liggende zaak. De vergrijzing is hierbij uiteraard een grote kans, aan de 

andere kant kunnen de bezuinigingen in de (gezondheids-)zorg een bedreiging 

vormen. Hoe kan deze kans verzilverd worden? 

 Verbetering van de bereikbaarheid wordt vaak als voorwaarde voor de economsiche 

ontwikkeling genoemd. Geconstateerd moet worden dat die naar het noorden goed is 

en dat verbetering naar het zuiden (doortrekken van de A4) een kwestie van lange 

adem wordt. De vraag is of de inspanningen zich vooralsnog niet beter kunnen 

richten op het verbeteren van de digitale bereikbaarheid door het aanleggen van een 

snel glasvezelkabelnet. 

Gezien het bovenstaande stellen wij de volgende doorbraken voor op het terrein van 

economie en toerisme: 

 

Onderwijs 

 Gezien de toekomstige daling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs (een 

ontwikkeling die al in het verleden in gang is gezet), zullen de onderwijsorganisaties 

zich in samenwerking met de gemeenten moeten gaan bezinnen op een optimale 

spreiding van de scholen in de regio. Belangrijke criteria zijn daarbij bereikbaarheid 

(waarbij voor sommigen nabijheid misschien een rol speelt), kwaliteit en keuzevrijheid 

in onderwijssystemen denominatie. Een belangrijk discussiepunt is of kleine scholen 

in kleine kernen nog wel open gehouden kunnen worden en wat het eventueel sluiten 

van scholen in deze kernen voor gevolgen voor de leefbaarheid hebben. De vraag is 

hoe bij herstructurering van het onderwijsaanbod tegelijkertijd de slag kan worden 

gemaakt in de richting van brede scholen, waarbij ook andere activiteiten worden 

ondergebracht, zoals kinderopvang/VVE, ontmoeting, cultuur en sport. 

 Wil de regio haar economische positie handhaven en het liefst versterken, dan is een 

goede afstemming tussen het voortgezet-/beroepsonderwijs en de in de regio 

aanwezige werkgelegenheid van belang. Hierbij kan gedacht worden aan de zorg, 

maar ook aan het landbouwonderwijs, logistiek, ICT en de maakindustrie. Hoe kan de 

samenhang tussen onderwijs en economie worden versterkt? 

 Ook is een bovenregionale afstemming met het onderwijs in de Stadsregio 

Rotterdam en de Drechtsteden aan de orde. Door samenwerking van 

onderwijsinstellingen binnen en buiten de regio kunnen doorgaande leerlijnen tot aan 

het niveau van HBO en WO ontstaan. De vraag is of het mogelijk is daarbij ook 

dependances van ROC’s en HBO opleidingen in de Hoeksche Waard te vestigen. 
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 De regio leent zich goed voor ZZP-ers en kleine bedrijfjes (bijvoorbeeld in 

vrijkomende agragische bebouwing), zou het mogelijk zijn onderwijs te richten op het 

stimuleren van het zelfstandig ondernemerschap en bijvoorbeeld in samenwerking 

met het bedrijfsleven stages gaan aanbieden? 

Gezien het bovenstaande stellen wij de volgende doorbraken voor op het terrein van 

onderwijs: 

 

Overige voorzieningen 

 Een belangrijk toekomstig aandachtspunt voor de regio is het komen tot een heldere 

voorzieningenanalyse en –plan. Hoe gaat de regio om met regionale afstemming van 

voorzieningen?  

 Toerisme is deels afhankelijk van de voorzieningen die er voor de ‘eigen bevolking’ 
zijn in de regio. Bij het realiseren  van toerististische ambities moet de relatie  met het 

aanbod aan commmerciële en niet-commerciële voorzieningen in beschouwing 

worden genomen. Welke mogelijkheden zijn er om bestaande voorzieningen nog 

beter in te zetten voor toeristisch-recreatieve doeleinden? 

Gezien het bovenstaande stellen wij de volgende doorbraak voor op het terrein van het 

voorzieningenaanbod: 
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Transitieatlas Hoeksche Waard: voorsorteren op 2040  

De Transitieatlas is een bij de bouwstenen ondersteunend instrument dat momenteel wordt 

ontwikkeld door het ministerie van BZK in samenwerking met Public Result. Het doel van het 

instrument is een scala aan inhoudelijke criteria voor het saneren, toevoegen en samenvoegen van 

voorzieningen , maar ook woningbouw- en bedrijfslocaties te vertalen naar ruimtelijke beelden en  

te voorzien van een financiële onderbouwing.  Het gaat er daarbij om dat op regionaal niveau 

consensus wordt bereikt, waardoor sprake is van een geoptimaliseerd aanbod.  

In tweede instantie kan op lokaal niveau een verdere uitwerling samen met het het maatschappelijk 

middenveld, ondernemers en burgers plaatsvinden. De transitieatlas kan op basis van co-

financiering worden ingezet, waarbij BZK een deel van de kosten betaalt. 

 

Globaal wordt voor een integratie gedacht aan de volgende stappen: 

1. Het in beeld brengen van de opgave per bouwsteen / sector  

2. Het formuleren van criteria voor optimalisatie vanuit de bouwsteen 

3. Afstemming met andere beleidsterreinen 

4. Afweging (welke criteria zijn van belang) 

5. Keuzes en programmeren 

 

De verschillende ambities vragen om een goede onderlinge afstemming. Zo kunnen keuzes ten 

aanzien van de voorzieningenstructuur medebepalend zijn voor het woningbouwprogramma en 

omgekeerd. Ook de andere ambities beïnvloeden elkaar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

economie 
wonen, 

zorg, welzijn 

onderwijs 

voorzieningen 

toerisme 

woningbouw 
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Er is bij dit transitieproces een aantal zaken van belang: 

 Op welke wijze worden de burgers, gemeenteraden en raden van toezicht bij dit 

proces betrokken? 

 Op welke wijze kunnen de voordelen van bovenlokale oplossingen worden 

benadrukt ten opzicht van eigen (veelal duurdere) lokale oplossingen? 

 Welke alternatrieve financieringen of andere bijdragen (bijvoorbeeld de inzet van  

burgers) kunnen worden ingezet? 

 Op welke wijze kunnen gemaakte keuzen worden verwerkt in gedragen regionale 

strategieën en beleidsopties? 

 Op welke wijze kan het uiteindelijke besluitvormingsproces en optimalisatie over 

beleidsopties worden ondersteunt door een MKBA? 

 

Actief burgerschap 

 Gezien de demografische transitie, de bezuinigingen en de terugloop van het 

voorzieningenniveau zal meer aandacht geschonken moeten worden aan de rol van 

de burger en de inzet van vrijwilligers. Welke stappen worden gezet door gemeenten, 

SSO, maatschappelijke instellingen en verenigingen om hier voor een plan te 

ontwikkelen? En in hoeverre biedt het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid (WRR) ‘Vertrouwen in burgers’ aanknopingspunten voor de 
Hoeksche Waard? 

Bereikbaarheid 

 In vergelijking met veel andere anticipeer- of krimpregio’s ligt de regio Hoeksche 
Waard zeer centraal. Met name als het gaat om de economische vitaliteit  kan hier 

meer gebruik van gemaakt worden. Het biedt overigens kansen op tal van 

economische sectoren: met de nabijheid van o.a. Rotterdam is er een groot 

potentieel afzetgebied. Op welke wijze kan de Hoeksche Waard beter gebruik maken 

van de ligging? 

 De aanleg van de A4-Zuid zou de externe bereikbaarheid van de Hoeksche Waard 

verder doen toenemen. Tegelijkertijd worden bestaande wegen ontlast, waardoor ook 

de interne bereikbaarheid wordt verbeterd. Wel is nog de vraag hoe en wanneer de 

doortrekking van de A4 er ooit zal komen. 

 Door de vergrijzing van de bevolking en de te verwachten afname van het 

voorzieningenniveau zal de bereikbaarheid van de voorzieningen een steeds 

belangrijker punt worden. Mogelijkheden om hier in te voorzien zijn de ontwikkeling 

van een goed en sluitend collectief vraagafhankelijk vervoer. Op dit punt is nog te 

weinig voortgang geboekt. Daarnaast is een snel glasvezelkabelnet een belangrijke 
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voorwaarde voor het digitalisering van voorzieningen. Hoe ver is deze ontwikkeling in 

de regio gevorderd? 

Landschap en natuur 

 De structuurvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma zetten duidelijk in op behoud 

en ontwikkeling van natuur en landschappelijke kwaliteiten in de regio. Hoe kan de 

regio dit punt meer vermarkten bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en dus meer 

de aansluitng te zoeken met de versterking van het economisch profiel in de regio 

(conform sociaaleconomische visie)? 

 De status van de Hoeksche Waard als nationaal landschap staat onder druk 

vanwege de voorgenomen decentralisatie van het Natuur- en Landschapsbeleid van 

het Rijk naar de provincies in 2014. Deze overheveling gaat gepaard met een korting 

op de beschikbare gelden. Dit is een bedreiging voor het landschap, waarvoor 

oplossingen gevonden moeten worden. Mogelijk kan hiervoor – in samenwerking met 

de provincie – een oplossing worden gevonden, waarbij ook de Stadsregio 

Rotterdam en de Drechtstreden betrokken worden. Wat is er voor nodig deze 

samenwerking op gang te brengen? 

 Tegelijkertijd biedt de decentralisatie ook kansen omdat de planologische restricties 

wegvallen. Voor bedrijven die zich als duurzaam willen profileren is het een 

aantrekkelijke vestigingsplek. Daarnaast kan kleinschalige productie van 

streekproducten een mogelijke bijdrage leveren aan het in stand houden van het 

landschap. Hoe kunnen duurzame bedrijven naar de Hoeksche Waard worden 

getrokken? 

Bestuurskracht 

 Regierol: aan welke knoppen moeten de gemeenten draaien om de regio vitaal te 

houden en wat laat je aan anderen over? 

 Hoe geef kan de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten meer handen en 

voeten krijgen en hoe kan de slagkracht worden vergroot? 

 Hoe wordt er omgegaan om met verschillen in bestuurscultuur, denken en 

benaderingen? Ook relatie tussen gemeenten.  

 Hoe kan er slim worden omgegaan met de bezuinigingen waar elke gemeente mee 

te maken krijgt?  

 Hoe geef je de samenwerking met het maatschappelijk middenveld en de 

ondernemers vorm? Aandachtspunten: verwachtingspatronen, onderling begrip, open 

dialoog, naar elkaar toegroeien. 
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 Hoe gaan we gezamenlijk om met krimpopgave en hoe houden we regio 

aantrekkelijk voor Rotterdam en Dordrecht? 

Financiën 

Min of meer dwars op de genoemde opgaven staat de vraag hoe een goede financiële 

onderbouwing en vervolgings dekking kan worden verkregen. Bij de onderbouwing kan 

de transitieatlas een rol spelen. Voor de dekking kan natuurlijk in eerste instantie naar  

bestaande bronnen van de verschillende overheden (van lokaal tot Europees) worden 

gekeken, waarbij de inzet zoveel mogelijk gebundeld wordt. Daarnaast kan worden 

gedacht aan financiering door derden (ondernemers, maar bijvoorbeeld ook burgers die 

voorzieningen in stand willen houden) en aan nieuwe financieringsmodellen (zoals 

revolving funds). In de dialoogtafel dienen deze zaken nader aan de orde te komen. 

 

4.3    VINGEROEFENING VITALE COALITIES 

 

In de krachtenveldanalyse is geconstateerd dat de partijen binnen de Hoeksche Waard 

op verschillende wijzen samenwerking. Om aan de slag te gaan met de opgaven van de 

demografische transitie, is een sterke uitvoeringsorganisatie nodig die bestaat uit 

vertegenwoordigers  van zowel de overheden als het maatschappelijk middenveld en de 

ondernemersorganisaties. We hebben met de geformuleerde doorbraken a tot en met m  

een vingeroefening gedaan met mogelijke vitale coalities op basis van het krachtenveld. 

Daarbij is tevens een voorstel gedaan voor de organisatie(s) die als mentaal eigenaar 

(trekker(s)) kan/kunnen fungeren. 
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4.4    VINGEROEFENING UITVOERINGSORGANISATIE 

 

Om aan de slag te gaan met de opgaven van de demografische transitie, is een sterke 

uitvoeringsorganisatie nodig die bestaat uit vertegenwoordigers  van zowel de overheden 

als het maatschappelijk middenveld en de ondernemersorganisaties. Het is uiteraard aan 

de partijen in de regio om een samenwerkingsstructuur te ontwikkelen. Vanuit Public 

Result wordt de volgende suggestie gedaan: 

 SOHW is de organisatie die vanuit gemeenten (zolang sprake is van vijf 

afzonderlijke gemeenten in de Hoeksche Waard) de trekker is voor de opgaven 

vanuit de demografische transitie. Daartoe werkt SOHW in de regio samen met het 

maatschappelijk middenveld en ondernemersorganisaties. Buiten de regio werkt 

SOHW in het kader van de demografische transitie samen met de provincie Zuid-

Holland en het Rijk, met de andere Zuid-Hollandse anticipeerregio’s als het gaat om 

de uitwisseling van kennis en informatie en om een gezamenlijke 

belangenbehartiging en met de Stadsregio Rotterdam en de Drechtsteden als het 

gaat om de versterking van de economie en toerisme en recreatie. De provincie kan 

voor de regio overstijgende samenwerking naar verwachting een faciliterende en 

mogelijk soms regisserende rol spelen. 

 Het maatschappelijk middenveld en de ondernemers in de Hoeksche Waard 

bundelen hun krachten. Het is daarbij goed denkbaar dat het Platform Middenveld 

Hoeksche Waard en de Groep van Acht samengaan, gezien de overlap in 

deelnemende partijen en gezamenlijke belangen. Hoeksche Waard Duurzaam kan 

zich hierbij aansluiten. Het is in ieder geval van belang dat ook de 

onderwijsorganisaties deel gaan uitmaken van de bundeling. Elke deelnemende 

organisatie blijft uiteraard zelf de contacten buiten de regio onderhouden, al is ook 

hier een versterking van de samenwerking met organisaties in andere 

anticipeerregio’s denkbaar. Voor de Kamer van Koophandel ligt er de opgave om de 

economische samenwerking met de Stadsregio Rotterdam en de Drechtsteden te 

versterken. 

 Voor de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers kan aan een 

model worden gedacht, zoals dat bijvoorbeeld ook in de Achterhoek functioneert. 

In de Achterhoek hebben de drie o’s (ondernemers, overheid en onderwijs) het convenant 
‘Achterhoek 2020’ ondertekend. Vanuit de regionale samenwerking wordt aansluiting gezocht en 
coördinatie georganiseerd voor en van de inbreng van de acht gemeenten binnen de 

samenwerking in het drie O’s verband. De partijen stellen zich daarin tot doel dat zij door middel 
van samenwerking en de samenhang in door hen uit te voeren projecten, werken aan een 



 

75 

 

Achterhoek die in 2020 en daarna een duurzaam vitale regio (zowel economisch als 

milieutechnisch duurzaam) met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving is. Partijen zullen 

hiertoe starten door gezamenlijk projecten uit te voeren onder de thema’s Innovatieve en duurzame 
economie, Vitale leefomgeving, Slim en snel verbinden en Kansrijk platteland. Met het convenant 

zijn het doel van de Agenda 2020; strategie en uitvoering (structuur, besluitvorming, projecten en 

werkwijze); ondersteuning; juridische vormgeving en besluitvorming geregeld.    

 

 Het ‘Pact van mijn Hart’ blijft als samenwerkingsverband bestaan, gezien de 

concrete uitvoeringsopgaven die er op het terrein van wonen-welzijn-zorg liggen. 

Partijen die deel uitmaken van het Pact zijn ook vertegenwoordigd in de andere 

genoemde gremia. Vanuit het Pact zijn er ook relaties met partijen buiten de regio, 

die mogelijk in het kader van de  demografische transitie versterkt kunnen worden. 

 De drie genoemde gremia leveren vertegenwoordigers die gezamenlijk een 

‘kerngroep demografische transitie’ vormen. Om de kerngroep niet te groot te 

maken, voldoende slagkracht te geven en bovendien representatief te laten zijn voor 

de regio, wordt de volgende samenstelling voorgesteld: 

- twee gemeenten (Oud Beijerland en Cromstrijen) 

- HW Wonen 

- Kamer van Koophandel 

- LTO 

- Onderwijsgroep RSG Hoeksche Waard 

- provincie Zuid-Holland 

- ministerie van BZK 

 

Wat in het voorstel nog ontbreekt is de rol van de burger. Het sterker inzetten op 

burgerkracht betekent ook dat de burger een grotere rol kan gaan spelen bij niet alleen 

de uitvoering van de te realiseren opgaven, maar bij de beleidsmatige voorbereiding. Het 

recente rapport ‘Vertrouwen in burgers’ van Pieter Winsemius biedt goede 
aanknopingspunten, met als doel  een brug te slaan tussen de verantwoordelijkheden 

van de overheid, maatschappelijke organisaties en de actieve burgers. Juist in de relatief 

kleine gemeenschappen in de Hoeksche Waard liggen er kansen om innovatie methoden 

te ontwikkelen om de kernen leefbaar en de gemeenschappen sterk te houden. Voor 

welzijnsorganisatie SSO ligt er een belangrijke opgave om deze burgerkracht te 

organiseren en te koppelen aan de hierboven geschetste uitvoeringsorganisatie   

 

Met deze voorstellen wordt de slag gemaakt van een regisserende overheid naar een 

participerende overheid, waarbij deze aansluit bij initiatieven van de burger en 

organisaties en deze helpt te faciliteren. Taken, bevoegdheden en middelen liggen dan 
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niet meer in één hand bij de overheid. Er is ook geen doorzettingsmacht bij één actor, de 

partijen zijn van elkaar afhankelijk. Dat leidt tot een vorm van netwerksturing, waarbij het 

delen van kennis, de bereidheid om op zoek te gaan naar gemeenschappelijke belangen,  

complementariteit en voor alles het vertrouwen in elkaar centraal staan. Door co-creatie 

wordt meer geïnvesteerd door partijen en door afstemming meer bereikt dan door het 

ieder voor zich realiseren van de eigen ambitie. 

Onderstaand figuur brengt de samenwerkingsstructuur in beeld.  
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BIJLAGE 1: REGIONALE IDENTITEIT HOEKSCHE WAARD 
 

1. Bevolking 
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2. Wonen 
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3. Voorzieningen 

Aantal voorzieningen naar type regio Hoeksche Waard 

Voorziening Aantal

Supermarkten 134

Ziekenhuis 0

Zwembad 6

Verpleeghuis 4

Verzorgingstehuis 5

Sporthal 7

Huisarts 41

Kinderdagverblijf 18

Buitenschoolse opvang 28

Apotheek 8

Basisschool 44

Havo/VWO 2

VMBO 1

HBO 0  
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4. Onderwijs 

Percentage leerlingen naar leerweg, 2011 
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5. Economie 
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1) 
Huishoudens met tenminste een persoon die tot de potentiële beroepsbevolking behoort. 

   Personen die tot de potentiële beroepsbevolking behoren zijn alle personen tussen 15 en 65 jaar oud. 
     2) 

Hierbij gaat het om huishoudens die aanspraak maken op een of meerdere van de onderstaande 
uitkeringen:  

 -           Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO en Wajong) 

 -           Bijstandsuitkering (WWB) 

 -           WW-uitkering  

 -           Nabestaandenpensioen (Anw). 

 

Bron: CBS, 2008 
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Percentage leegstaande winkels regio in vergelijking  met landelijk gemiddelde 
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BIJLAGE 2: MECHANISMEN EN LEEFBAARHEIDSEFFECTEN BIJ BEVOLKINGSKRIMP 

Aangrijpingspunten om leefbaarheidsproblemen te voorkomen of tegen te gaan, kunnen worden 

gevonden bij de dempende omstandigheden (schuingedrukt in de figuur) en bij de rood gekleurde 

elementen in de twee bovenste zelfversterkende mechanismen: de beperkte kwaliteit van de 

woonomgeving en woningvoorraad en de beperkte opleidingsmogelijkheden, werkgelegenheid en 

carrièrekansen. Daarmee is overigens niet gezegd dat er in alle gevallen effectieve maatregelen zijn te 

verzinnen om hierop aan te grijpen. 

Bron: Atlas voor Gemeenten en Rigo, ‘Leefbaarheid in krimpgebieden, een verkenning van de relatie 

tussen bevolkingskrimp en leefbaarheid’, augustus 2011



 

87 

 

 

BIJLAGE 3: INSTRUMENTEN BEVOLKINGSDALING 

 

 Dialoogtafels 

Doel: gebiedsscan op basis van informatie vanuit de betreffende regio als ondersteuning bij 

analyse – diagnose – interventie. 

 MKBA Wonen 
Doel: als procesinstrument in te zetten om alle partijen gecommitteerd te krijgen. Verschillende 

beleidsopties worden doorgerekend op effecten en maatschappelijke kosten en baten. De MKBA 

Wonen is uitgevoerd in Parkstad, Eemsdelta en in voorbereiding in Achterhoek.  

MKBA Voorzieningen 

Doel: De MKBA is een intersectorale aanpak waarbij onderwijs, retail, zorg en voorzieningen 

worden doorgerekend op effecten en maatschappelijke kosten en baten. De MKBA 

Voorzieningen is uitgevoerd in Sluis (Oostburg) en toegezegd in Achterhoek. 

 Leefbaarometer – krimpbarometer 
Doel: inzicht in statistische gegevens op het gebied van bevolkingsdaling. De informatie binnen 

de Leefbaarometer komt op een lager schaalniveau (provinciaal gemiddelde) beschikbaar met 

het oog op bevolkingsdaling. De informatie zal rond maart beschikbaar zijn voor heel Nederland 

en kan worden gebruikt om herkenbaarheid te toetsen. Atlas voor gemeenten en RIGO zijn bezig 

een krimpbarometer te bouwen. Eind van dit jaar (2012) zal een eerste beeld gegeven kunnen 

worden. Een aantal specifieke indicatoren uit de Leefbaarometer zal hierin verder worden 

uitgewerkt. 

 Experimenten 
Doel: kennis verzamelen en delen over concrete experimenten op het gebied van 

krimpproblematiek. In 2011 zijn er 24 experimenten benoemd. De selectie voor nieuwe 

experimenten zal op verzoek van de andere departementen strenger zijn, m.n. op het gebied van 

burgerparticipatie. Met name vanuit het ministerie van OCW wordt verzocht om meer 

experimenten. 

 Grensoverschrijdend onderzoek 
Doel: inzicht te krijgen in de demografische ontwikkeling, effecten en kansen in de aan de 

landsgrenzen gelegen krimp- en anticipeerregio’s en de desbetreffende aangrenzende gebieden 
in Duitsland en België. 

 Handboek ‘Regievoeren op plancapaciteit’ Parkstad Limburg 
Doel: In vrijwel elke regio is er een stuwmeer van bouwplannen die niet is afgestemd op de 

(toekomstige) behoefte. Deze overcapaciteit moet worden gereduceerd. Het handboek dat is 

opgesteld voor Parkstad Limburg kan als voorbeeld voor andere gemeenten, regio’s en 
provincies dienen. 

 Juridische Expertpool Planschade (JEP) 
Doel: aanbieden van specialistisch juridisch advies aan gemeenten, regio’s of provincies die te 
maken hebben met planschadeclaims bij het intrekken van bouwtitels of die het risico op een 
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planschadeclaim willen verkleinen, maar binnen de eigen organisatie de specifieke expertise 

missen. 

 Financieringsconstructies 
Doel: presentatie van financieringsconstructies in de vorm van een Toolbox. 

 Economische conferenties 
Doel: het bij elkaar brengen van partijen om met elkaar te verkennen waar de kansen en 

potenties van (nieuwe) economieën en werkgelegenheid liggen. 

 RVOB (RijksVastgoed- en OntwikkelingBedrijf) 
Doel: het in kaart brengen van grondposities. Grondposities zijn reeds in kaart gebracht in 

Zeeland en Parkstad. Het staat gepland in de Kop van Noord-Holland en de Achterhoek. 

 Serious Game 
Doel: in te zetten voor regio’s die nog in groei denken, als kennismaking en vóór het doen van 
een MKBA 

 Samenwerkingsscan (DGWK met Rob) 
Doel: het aanreiken van tips en suggesties voor lokale partners bij samenwerking ten behoeve 

van de regionale aanpak van krimp en vanuit de optiek dat een goede regionale samenwerking 

essentieel is voor het kunnen oppakken van de regionale krimpopgaven. 

 Inzet Externe voorzitter 
Doel: om proces te begeleiden bij dreigende conflicten tussen partijen. 

 Inzet Bestuurlijke coach 
Doel: hulp bij obstakels op het bestuurlijke vlak binnen gemeente, regio’s of provincies. 
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BIJLAGE 4: EXPERIMENTEN BEVOLKINGSDALING 

 
Experiment Thema Regio Inhoud 
1. Handboek krimp voor 
onderwijs Onderwijs (OCW) Parkstad/ landelijk 

Ervaring schoolbesturen in krimpregio’s 
overdragen 

2. Herstructurering sociale huur- 
en goedkope koopwoningen Zorg (VWS) Parkstad 

Organiseren van wijkgebonden basiszorg en 
voldoende zorggeschikte woningen 

3. Onderwijsboulevard 
Xperience Parkstad – 
Zorgacademie 

Onderwijs & Zorg 
(OCW) 

Parkstad 
Verhogen kwaliteit zorgonderwijs en verhogen 
aantal afgestudeerden (o.a. nieuwe mengvormen 
mbo-hbo op gebied van zorg) 

4. Ontwikkelstrategie Vrieheide-
de Stack Wonen (BZK) Parkstad 

Integrale aanpak herstructureringsopgave van de 
wijk Vrieheide met bewoners, veel particulier bezit 
in de wijk 

5. Groene dynamiek in een 
krimpende regio 

Herinrichting 
openbare ruimte 
(ELI) 

Parkstad 
Hoe om te gaan met vrijkomende ruimte na sloop 
woningen? Ontwikkelen landschap met eigen 
verdiencapaciteit 

6. Masterplan voorzieningen 
Zeeuws-Vlaanderen: van meer 
naar beter 

Voorzieningen 
(BZK) 

Zeeuws-
Vlaanderen 

Ontwikkeling programma ‘Behoud en herstel 
voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen’ 

7. Marktonderzoek 
samenvoegen woningen Wonen (BZK) 

Zeeuws-
Vlaanderen 

Onderzoek naar het samenvoegen van woningen 
als krimpinstrument en ontwikkeling eventueel 
beleid  

8. Grensoverschrijdend wonen Wonen (BZK) 
Zeeuws-
Vlaanderen 

Onderzoek waarom komen de Vlamingen niet en 
procedures en instrumenten ontwikkelen voor 
uitvoering. 

9. Toolkit nieuwe open ruimte Wonen (BZK) 
Zeeuws-
Vlaanderen 

Ontwikkeling instrumenten om samen met 
bewoners een nuttige bestemming te vinden voor 
nieuwe open ruimte. 

10. Aanschrijven verpauperde 
woningen 

Wonen (BZK) 
Zeeuws-
Vlaanderen 

Ontwikkeling gezamenlijke aanpak Handhaving 
verloederde woningen 

11. Naar een nieuwe 
planningsmethodiek voor 
krimpende regio’s 

Wonen (BZK) 
Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Ontwikkeling woon- en leefbaarheidsplan voor de 
Eemsdelta & een nieuwe planningsmethodiek. 

12. Geïntegreerde 
kindvoorzieningen op het 
Groningse Platteland 

Voorzieningen 
(OCW)  

Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Onderzoeken en ontwikkeling visie hoe 
kinderopvang en onderwijs in de toekomst 
betaalbaar en bereikbaar blijft. 

13. Gecoördineerde aanpak van 
verbetering en sloop van huur- 
en koopwoningen 

Wonen (BZK) 
Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Ontwikkeling integrale wijkvisie gericht op 
leefbaarheid 

14. Herstructurering sociale 
huur- en goedkope 
koopwoningen 

Wonen (BZK) 
Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Opknappen en slopen woningen en herinrichting 
groene ruimte Ganzedijk 

15. Delfzijl-Noord is mijn wijk 
waarin ik thuiskom 

Herinrichting 
openbare ruimte 
(EL&I)   

Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Hoe om te gaan met vrijkomende ruimte na sloop 
woningen? 

16. Smart Rural Network 
Society 

Voorzieningen 
(BZK) 

Noordoost- (west)-
Fryslân 

Voorzieningenniveau (m.n. voor ouderen) 
hoogwaardig houden via o.m. ICT. 

17. Aanpak verpaupering 
Doarpswurk Wonen (BZK) 

Noordoost- (west)-
Fryslân 

Stimuleren gemeentelijke handhaving rond 
verpauperde woningen (rotte kiezen) 

18. Venturi-project een 
samenwerkingsverband tussen 
ondernemers, onderwijs en 

Onderwijs / 
Werkgelegenheid 
(?) 

Noordoost- (west)-
Fryslân 

Voorkomen jeugdwerkloosheid en het   stoppen 
kleine ondernemers in Noordoost Fryslân door 
matchen studenten aan ondernemers zonder 
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overheid opvolgers 

19. Beschermde dorpsgezichten 
Dongeradeel 

Wonen (BZK) 
Noordoost- (west)-
Fryslân 

Het creëren van aantrekkelijke woonmilieus in 
oude historische dorpskernen. 

20. Krimp en Strategisch 
woningvoorraadbeheer Groene 
Hart 

Wonen (BZK) Groene Hart 
Bewustwording over krimp bij lokale en regionale 
bestuurders. 

21. Ontwikkeling gemeenschap 
door zelfsturing 

Burgerparticipatie 
(?) 

Midden- en Noord 
Limburg 

Gemeenschapsontwikkeling door methode van 
zelfsturing. 

22. Scholenbouwmeester Onderwijs (OCW) Groningen 

Ontwikkeling nieuwe vorm van samenwerking 
(schoolschap) tussen verschillende betrokken 
partijen (o.a. scholen, gemeenten, ouders) om 
schoolaanbod in regio op peil te houden 

23. Pilot Zeeland herplanning 
scholenaanbod Onderwijs (OCW) Zeeland Herplanning scholenaanbod 

24. Zorgexperiment Drenthe  Zorg (VWS)  Oost-Drenthe 
In afgebakend gebied intensievere samenwerking 
zorg- en welzijnspartijen om noodzakelijke zorg te 
garanderen. 

Bron: Ministerie van BZK / WBI
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