
CONCEPT            

              

 
 

 
 

 

Foto bevolkingsdaling Oost-Drenthe  
Definitieve versie 

     
Deze startnotitie is opgesteld op basis van gegevens vanuit het Rijk en de regio 

 
Datum:  

19 maart 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio en het Ministerie van BZK / WBI 



 

2 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

Managementsamenvatting en kansenkaart                                                                                          3 

1.  Naar een kansrijke krimpagenda                                                                                           15 

1.1  De bevolkingstransitie in Oost-Drenthe 15 
1.2  Ondersteuning door het rijk: opstellen startnotitie 16 
1.3  Het vertrekpunt van de analyse 17 
1.4  Betekenis voor het regionale en provinciale beleid 19 

2.  De belangrijkste trends en ontwikkelingen op een rij                                                         20 

2.1  Demografie 20 
2.2  Wonen 20 
2.3  Zorg en welzijn 22 
2.4  Economische vitaliteit en arbeidsparticipatie 24 
2.5  Toerisme en recreatie 27 
2.6  Onderwijs 29 
2.7  Overige voorzieningen 31 
2.8  Bereikbaarheid 34 
2.9  Actief burgerschap 36 

3.  Krachtenveldanalyse                                                                                                              39 

3.1  Bestuurskracht 39 
3.2  Grensoverschrijdende samenwerking 42 
3.3  Financiën 43 

 

BIJLAGE 1: Regionale gegevens 46 
BIJLAGE 2: Actiepunten van de regio Oost-Drenthe 54 
BIJLAGE 3: Aanvullende gegevens trends en ontwikkelingen 56 
BIJLAGE 4: Mechanismen en leefbaarheidseffecten bij bevolkingskrimp 66 
BIJLAGE 5: Instrumenten bevolkingsdaling 67 
BIJLAGE 6: Experimenten bevolkingsdaling 69 
BIJLAGE 7: Literatuurlijst 72 
 

  



 

3 

 

Managementsamenvatting en kansenkaart 
 

Naar een kansrijke krimpregio 

Oost-Drenthe (bestaande uit de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en 

Emmen) is één van de ‘anticipeerregio’s’ in Nederland: gebieden waar in de toekomst 

sprake zal zijn van een bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. In sommige 

gemeenten in de regio is de bevolkingsdaling overigens al een feit. 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. Bij dat laatste 

moet gedacht worden aan onderwijs, welzijn (Wmo) en voorzieningen. 

De eerste stap is het opstellen van de voorliggende startnotitie geweest. In de notitie 

wordt een ‘foto’van de regio gemaakt, waarin de relevante trends en ontwikkelingen 

worden beschreven, geanalyseerd wordt hoe de overheden, het middenveld en 

ondernemers al anticiperen op de toekomstige krimp en wordt aangegeven welke kansen 

er voor de toekomst liggen. 

De uitkomsten kunnen worden ingebracht in de regionale gebiedsagenda en daarnaast 

input leveren voor de langetermijnvisie 2040 die de provincie wil opstellen. 

De belangrijkste trends en ontwikkelingen op een rij  

Kort samengevat kunnen de trends en ontwikkelingen als volgt worden beschreven: 

• Demografie: Hoewel de prognoses van het ministerie van BZK pas op termijn een 

bevolkingsdaling te zien geven, is deze in de provinciale prognose nu al aan de 

orde. Dat geldt vooral voor de plattelandskernen. De stad Emmen blijft volgens de 

provinciale nota ‘Van Groei naar Bloei’ vooralsnog nog groeien. 

• Wonen: De bevolkingskrimp betekent dat de woningvoorraad nog maar weinig 

behoeft te groeien. De aandacht zal vooral uit moeten gaan naar het kwalitatief op 

peil houden van de huidige woningvoorraad van de woningcorporaties en de 

particuliere sector. Centraal staan hierbij het levensloopgeschikt maken van 

woningen gezien de vergrijzing en de noodzaak dat senioren – vanwege de 

teruglopende zorgverlening – meer zelfredzaam moeten zijn. Waar mogelijk zal 

sprake moeten zijn van een duurzame aanpak, waarbij het gaat om 

energiebesparing/ duurzame energie en (bijvoorbeeld) cradle-to-cradle bouwen.  

• Zorg en welzijn: Door de vergrijzing zal de vraag naar zorg en welzijn sterk 

toenemen. Tegelijkertijd komen er omvangrijke bezuinigingen en neemt – hoewel op 
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dit moment een aantal instellingen hier nog niet mee wordt geconfronteerd – door de 

daling van de beroepsbevolking het aanbod aan arbeidskrachten in de zorg af. Dat 

vraagt om een grote zelfredzaamheid van ouderen, meer ketensamenwerking van 

organisaties en het stimuleren en faciliteren van (zorg-)vrijwilligers en mantelzorgers. 

Naar verwachting zal er sprake zijn van een concentratie van zorgvoorzieningen. 

Digitalisering kan de zorg deels ook beschikbaar maken in de kernen zonder fysieke 

voorzieningen. De decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ en mogelijk de Wet werken 

naar vermogen) betekenen niet alleen een (financiële) bedreiging voor de 

gemeenten, maar bieden ook de kans om processen op lokaal niveau beter te 

organiseren. 

• Economische vitaliteit: In de regio staat een aantal indicatoren duidelijk op rood: een 

bij het landelijk gemiddelde achterblijvende economische groei, steeds meer  

bedrijfsopheffingen, meer  mensen met een uitkering en een achterblijvend 

inkomens- en opleidingsniveau van de bevolking. Krimp wordt vooral problematisch 

als sprake is van een zwakke economische structuur. Toch liggen er goede kansen, 

bijvoorbeeld in de sectoren (duurzame) energie, bio-based economy, landbouw , 

water en zorgeconomie (healthy ageing, e-health en health economy). De Agenda 

Veenkoloniën speelt hier inmiddels al op in. Geografisch gezien kan de Drentse 

Zuidas (Emmen-Coevorden-Hoogeveen-Meppel) een belangrijke ontwikkeling 

doormaken. Met de terugloop van het aantal grote bedrijven en instellingen in de 

regio zal de nadruk meer op het midden- en kleinbedrijf komen te liggen. Met de EO-

Wijersprijs wordt ingespeeld op initiatieven van onderop (burgers en ondernemers), 

terwijl de Kennis Campus Emmen zich richt op innovatie in het MKB. Een belangrijk 

aandachtspunt is de financiering van initiatieven, waarbij mogelijk aan crowd funding 

kan worden gedacht. 

• Arbeidsmarktproblematiek: Voor een vitale regio is een dynamische arbeidsmarkt 

van belang. Voor een grensregio is het daarom belangrijk grensoverschrijdend 

woon-werkverkeer en migratie te stimuleren en de voordelen van een 

grensoverschrijdende arbeidsmarkt en diversiteit in vaardigheden uit te dragen. Een 

ander belangrijk punt is het waarborgen van de continuïteit van de arbeidsmarkt, en 

dus de economie, gezien de vergrijzing. De vraag is hoe ouderen, laag opgeleide 

jongeren en andere kwetsbare mensen te behouden voor de arbeidsmarkt. Zeker 

voor ouderen geldt daarbij dat het belangrijk is hun competenties en kwalificaties up 

to date te houden. Voor jongeren geldt dat het belangrijk is dat zij studies kiezen 

waar vraag naar is. Deze problematiek vraagt om een nauwe samenwerking tussen 

onderwijsinstellingen en werkgevers(organisaties). De provincies Drenthe en 

Groningen pakken deze problematiek momenteel gezamenlijk met de OESO 

(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) op. 

• Toerisme en recreatie: De vrijetijdseconomie is nu al een belangrijk onderdeel van 

de regionale economie en kan als gevolg van de vergrijzing (senioren met veel vrije 
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tijd) verder groeien. De grootste publiekstrekker uit de regio is Dierenpark Emmen, 

maar de regio kent ook andere toeristisch-recreatieve attracties. Vanuit de provincie 

en de gemeenten wordt ingezet op het versterken van deze economische functie 

door verschillende projecten en initiatieven te ondersteunen. Grootschalige 

investeringen worden onder meer gedaan voor de verplaatsing van het Dierenpark 

Emmen (het Atalanta-project). Nieuwe kansen liggen op het terrein van 

slechtweervoorzieningen, kwalitatief goede verblijfsaccommodaties en wellness. Bij 

de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie zou de nadruk kunnen komen te 

liggen op initiatieven als regiopromotie van Marketing Drenthe. Een belangrijke kans 

voor de regio is om dit uit bouwen en de nieuwe projecten verder onder de aandacht 

te brengen.  

• Onderwijs: Door de ontgroening daalt het aantal leerlingen bij de voorschoolse 

educatie en in het basisonderwijs. Naar verwachting zal eenderde van het aantal 

basisscholen moeten sluiten. Op termijn daalt ook het aantal leerlingen in het 

voortgezet onderwijs. Dit hoeft niet tot de sluiting van scholen te leiden, maar kent 

wel als risico een verschraling van het aanbod aan opleidingen. De uitdaging ligt 

vooral in het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen (inclusief een samenwerking 

met universiteiten buiten de regio) en een afstemming van opleidingen op het 

economische perspectief van de regio, waardoor vraag naar en aanbod van 

arbeidskrachten ook kwalitatief met elkaar in evenwicht zijn.  

• Overige voorzieningen: Door de demografische transitie zal de vraag naar 

voorzieningen als winkels, cultuur en sport veranderen en deels ook verminderen. 

Bij het winkelen speelt ook de sterke groei van het aantal internetaankopen een rol. 

Het aanbod aan niet-commerciële voorzieningen die door de gemeenten worden 

geëxploiteerd of gesubsidieerd  staan daarnaast onder druk door de bezuinigingen. 

Dat leidt tot de noodzaak van een concentratie van voorzieningen, waarbij vooral in 

de kleine kernen voorzieningen zullen verdwijnen. Hetzelfde geldt ook voor de 

detailhandel: er is relatief veel leegstand en er is een tendens dat de consument 

meer kiest voor het binnenstedelijk winkelen en winkelen op grote retailparken. 

Winkels in de aanloopstraten en dorpen verdwijnen daardoor.  In het algemeen geldt 

dat kwaliteit en bereikbaarheid door de consument belangrijker wordt geacht dan 

fysieke nabijheid. Met name de gemeente Emmen mikt daarnaast op versterking van 

het cultureel klimaat, met als doel hoger opgeleiden, creatieven en toptalent te 

behouden en aan te trekken. 

• Bereikbaarheid: De regio is goed over de weg en ook per spoor (Emmen-

Coevorden) bereikbaar. Zowel de gemeente Emmen als de provincie streven naar 

een verdubbeling van het spoor Zwolle-Emmen om de regio beter bereikbaar te 

maken. De capaciteit is nu al onvoldoende. Het draagvlak voor openbaar vervoer 

binnen de regio is echter beperkt en zal door de bevolkingsdaling verminderen. Het 

autobezit/-gebruik is dan ook hoog. Mede vanwege de vergrijzing is de ontwikkeling 
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van innovatieve vervoersconcepten van belang. De gemeente Emmen streeft in haar 

nieuwe verkeers- en vervoersplan naar een groter aandeel van het openbaar 

vervoer en de fiets. Met de in gebruikname van het Drentse Internet Exchange ZOD-

IX is Emmen uitstekend digitaal bereikbaar. Als compensatie voor het verlies van 

fysieke voorzieningen, is snel internet ook in de kleinere kernen van belang voor 

zorg, onderwijs en andere diensten.  

• Actief burgerschap: Zowel de demografische transitie als de terugtredende overheid, 

als gevolg van de bezuinigingen, vragen om een meer zelfredzame burger, die zich 

bovendien voor zijn omgeving inzet. 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 kortlopende projecten, die passen bij de wensen van de 

vrijwilliger. De gemeenten zetten al in op actief burgerschap. De toenemende rol van 

de burger, vaak in samenwerking met het middenveld, gaat inhouden dat de 

gemeenten een andere rol gaan spelen, namelijk van een hiërarchische sturing naar 

een netwerksturing waarbij de gemeente één van de partners is. Er ontstaat steeds 

meer het besef dat de overheid in het verleden teveel zaken naar zich heeft 

toegetrokken. Ook de 9
e
 Eo Wijersprijs (2011-2012) richt zich vooral op het thema 

burgerschap, waarbij het met name gaat om een collectieve samenwerking van 

bewoners (in coöperaties, verenigingen of stichtingen) en een 

investeringsprogramma ten behoeve van een coöperatie van initiatiefrijke inwoners, 

ondernemers en de overheden gericht op het behoud en het versterken van een 

vitale en weerbare regio. De provincie is bereid de verdere uitwerking van deze twee 

thema’s voor haar rekening te nemen.  

Krachtenveldanalyse 

Het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling van het Rijk, IPO en VNG wijst op de 

noodzaak van een tijdige lokale bewustwording, een duidelijke bestuurlijke rolverdeling 

(met voldoende bestuurskracht) en een effectieve bekostigingssystematiek. In de 

krachtenveldanalyse wordt gekeken naar de wijze waarop de gemeenten en provincie de 

opgaven die gerealiseerd moeten worden in het kader van de bevolkingstransitie gaan 

organiseren. 
 

De provincie vervult een actieve rol bij het anticiperen op de demografische transitie, 

zoals blijkt uit het ‘Beleidsadvies Bevolkingsdaling’. De provincie werkt op een hoger 

schaalniveau (het noorden des lands) samen met andere provincies, bijvoorbeeld in de 

vorm van SNN (samenwerkingsverband Noord Nederland) en in het kader van de 

Agenda voor de Veenkoloniën. Bij dat laatste zijn ook twee waterschappen en acht 

gemeenten betrokken. 
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De gemeenten in de regio werken in toenemende mate samen.Van oudsher gaat het om 

de gemeenten in de regio Zuidoost Drenthe (Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen). 

Later heeft de gemeente Aa en Hunze zich aangesloten bij de regio. Voor de aanpak van 

de krimp is een stuurgroep ingesteld, bestaand uit een wethouder uit elk van de vier 

gemeenten en de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie.  

Ook is sprake van samenwerking met gemeenten buiten de regio als het gaat om de 

Agenda Veenkolonieën of de ontwikkeling van de Drentse Zuidas.  

De vier gemeenten werken verder samen met de woningcorporaties en met zorg- en 

welzijnsinstellingen op basis van prestatieafspraken en contracten. Op het terrein van 

onderwijs en economie zijn er meerdere samenwerkingsverbanden, zoals de 

Kenniscampus Emmen, De Stichting Tuinbouw Emmen, KANON (gericht op agroketens) 

en de Kenniswerkplaats Veenkoloniën. 

Een belangrijke grensoverschrijdende samenwerking vindt plaats in het kader van iAge 

(gericht op stimuleren economische ontwikkeling en leefbaarheid in sterk vergrijzende 

regio’s). De Eeems Dollard Regio is een grensoverschrijdend openbaar lichaam. Tot slot 

kent Coevorden een grensoverschrijdend bedrijvenpark. 

Voor de krimpaanpak zijn tot 2014 verschillende Eurpese fondsen van belang zoals 

INTEREG IV-A en B en JESSICA. Voor de periode daarna is de groeistrategie Europa 

2020 van de EU is een belangrijk kader, gericht op meer werkgelegenheid, een hogere 

productiviteit en meer sociale samenhang. Er komen echter geen nieuwe fondsen voor. 

SWOT analyse 

In onderstaand schema wordt concluderend op basis van een analyse van de huidige 

situatie van de regio (zie hoofdstuk 2 en 3) kort en bondig weergegeven. Het geeft weer 

wat de aanwezige sterktes en zwaktes zijn van de regio, welke kansen aanwezig zijn en 

welke bedreigingen op de regio afkomen. 
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STERKTES 
 

• Kwaliteit en beschikbaarheid van de 

ruimte en het landschap 

• Bewustzijn van en het inspelen op de 

krimpopgaven op gemeentelijk niveau 

• Gevarieerd patroon van stedelijke en 

landelijke kernen in de regio 

• Goede externe bereikbaarheid van de 

regio 

• Veel ruimte voor ondernemerschap 

• Economische sectoren, zoals de 

landbouw 

ZWAKTES 
 

• Stijgende mismatch op de arbeidsmarkt: 

veel leerlingen geschoold in 

economie/groen, te weinig in techniek/zorg 

• Relatief hoge werkloosheid onder jongeren 

en vrouwen 

• Lange afstanden tussen 

voorzieningen/dorpen 

• Laag gemiddeld opleidingsniveau en relatief 

hoge werkloosheid 

KANSEN 
 

Bovenregionaal 

• Verbetering vaarwegennet en 

fietspadeninfrastructuur 

• Toenemende vraag naar toerisme en 

recreatieve activiteiten 

• Combinaties recreatie met gezondheid en 

zorg 

• Belangstelling natuur- en cultuurhistorie 

 

 

Regionaal 

• Opkomst bio-based economy  

• Productie zetmeel Veenkoloniën 

• Actief burgerschap 

• Benutten mogelijkheden samenwerking 

stad en platteland 

• Regionale samenwerking 

 

BEDREIGINGEN 
 

Bovenregionaal 

• Onzekerheid economisch herstel en 

wereldhandel 

• Effect landelijke overheidsbezuinigingen 

 

 

 

 

 

 

Regionaal 

• Cumulatie van effecten bevolkingsdaling in 

specifieke gebieden 

• Gemeentelijke bezuinigingen op 

accomodaties en voorzieningen 

• Onvoldoende gekwalificeerde medewerkers 

• Wegtrekken jongeren en hoogopgeleiden uit 

de regio 

 

Kansenkaart regio Oost-Drenthe 

Op basis van de in hoofdstuk 2 en 3 gemaakte foto van de regio waarin de 

ontwikkelingen en huidige projecten en intitiatieven zijn opgenomen wordt per 

beleidsterrein een aantal kansen voor regionale samenwerking uitgewerkt waarmee de 

gemeenten kunnen anticiperen op de gevolgen van de bevolkingstransitie. Hoewel de 
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afzonderlijke gemeenten zich veelal al bezig houden met de genoemde onderwerpen, 

gaat het hier om een gezamenlijke aanpak. Een onderscheid is gemaakt tussen kansen 

die op korte termijn (2013-2015) kunnen worden uitgewerkt en middellange termijn 

projecten (2015-2020).  

Uit de analyse (zie hoofdstuk 2 en 3) kan opgemaakt worden dat de gevolgen van de 

bevolkingstransitie verschillen per gemeente en daarbinnen weer per kern. Er is sprake 

van duidelijke faseverschillen in de effecten van de bevolkingstransitie. Dit kan 

bijvoorbeeld komen door de fysieke kenmerken van een kern (klein of middelgroot), de 

sociale cohesie of de waarde(ontwikkeling) van de huizen. De effecten kunnen divers zijn 

en het vraagt dan ook steeds maatwerk om hier op in te spelen met beleid, projecten 

en/of initiatieven. 

De kansen ingedeeld naar de fase waarin de bevolkingstransitie zich bevindt en de 

gepaste wijze van organisatie om de kans binnen het beleidsterrein te organiseren. Deze 

fasen zijn vertaald naar drie typen organisatievormen, te weten bewustwording en 

agendering, het organiseren van bestuurskracht en effectieve uitvoering. Bij 

bewustwording en agendering ligt het accent op bewustwording van de vraagstukken 

rondom bevolkingstransitie, agendering van de vraagstukken,  opgaven en op 

uitwisseling van kansrijke beleidsinitiatieven en projecten om op de transitie in te spelen. 

Het organiseren van bestuurskracht vergt steviger samenwerking van gemeenten en 

andere organisaties, door bijvoorbeeld het organiseren en vastleggen van regionale 

afstemming en samenwerking. De derde vorm, effectieve uitvoering, is de zwaarste vorm 

van organisatorische samenwerking en behelst gezamenlijke uitvoering van projecten 

en/of beleid. Ook wordt aangegeven op welk schaalniveau (lokaal, sub-regionaal, 

regionaal) de kans wordt voorzien en welke partijen er betrokken zouden kunnen worden 

bij de uitwerking en uitvoering. Op de volgende pagina’s worden de kansenkaarten voor 

de verschillende beleidsonderwerpen weergegeven.  

 



CONCEPT               

           

 
 

 
 

Kansenkaart Regionale Krimpagenda 
Oost-Drenthe 

Kansen regionale samenwerking (fase) Vitale coalitie Start 
uitvoering 

Bewustwording & 
agendering 

Organiseer 
bestuurskracht 

Effectieve 
uitvoering 

Niveau & 
partijen 

 

Thema Wonen      

Actieplan aanpak particuliere woningvoorraad 
Stel een actieplan op om eigenaar-bewoners te stimuleren hun woning goed te 
onderhouden c.q. kwalitatief op peil te brengen en waar nodig levensloopgeschikt te 
maken. Het gaat om voorlichting en advies, maar ook om daadwerkelijke 
ondersteuning. Hierbij kunnen ook de corporaties een rol spelen. Vanuit het perspectief 
van actief burgerschap kan het ook gaan om een door burgers georganiseerd 
zelfwerkzaam collectief die de woningen aanpakt. 

   (Sub) regionaal 
Provincie, 
gemeenten, 
corporaties, 
verenigingen van 
eigenaren 

2013-2015 

Regionaal Fonds Particuliere Woningverbetering 
Onderzoek en evalueer de kansrijke voorbeelden binnen en buiten de regio. SVn kan 
een rol spelen. Gezamenlijke uitvoering is interessant vanwege de uitvoeringskosten 

   Regionaal 
Provincie, 
gemeenten, 
corporaties, banken, 
SVn 

2015-2020 
(voorbereiding 
2013-2015) 

Gezamenlijke aanpak woonkwaliteit en leefbaarheid kleine kernen 
Organiseer de uitwisseling van ervaring en expertise over de kansrijke projecten en 
initiatieven in de regio. Benut hiervoor de analyse van het leefbaarheidsonderzoek 
Borger-Odoorn van STAMM CMO  

   Regionaal 
Diverse partijen 

2013-2015 

Thema Zorg en Welzijn      
Uitwisseling kennis over experimenten en verbreding van de toepassing 
Leer van de verschillende experimenten en projecten die in de regio en andere regio’s 
zijn gehouden, waarna opschaling en een duurzame toepassing plaats vindt. Veel 
experimenten blijven in het experimenten stadium verkeren, terwijl ze na evaluatie en 
eventuele aanpassingen regulier (deels Wmo) beleid kunnen worden.  

   Subregionaal 
Gemeenten, 
maatschappelijke 
organisaties 

2013-2015 

Bereikbare zorg in de kleine kernen 
Ontwikkel een standaardaanpak voor het aanbod van basiszorg voorzieningen in de 
kleinere kernen in samenwerking met de zorgaanbieders in de regio en zorg voor een 
duidelijke regionale differentiatie van de tweedelijnszorginstellingen.  

   Subregionaal 
Gemeenten, 
zorgorganisaties 

2015-2020 
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Kansenkaart Regionale Krimpagenda 
Oost-Drenthe 

Kansen regionale samenwerking (fase) Vitale coalitie Start 
uitvoering 

Bewustwording 
& agendering 

Organiseer 
bestuurskracht 

Effectieve 
uitvoering 

Niveau & 
partijen 

 

Thema Economische vitaliteit en arbeidsmarkt      

 
Activeren van vrijwilligers 
Activeer de vrijwilliger om het verwachte tekort aan zorgpersoneel in de preventieve 
fase te compenseren, maak hierbij ook gebruik van het potentieel van de jongere 
ouderen die vrijwilligerswerk willen doen. Uiteraard kan dat alleen op basis van een 
goede motivatie van mensen, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met hun 
wensen en mogelijkheden. Daarnaast kan worden bezien in hoeverre en onder welke 
voorwaarden mensen met een uitkering (WW, WIA, WWB, enz.) kunnen worden 
ingezet, zoals de bedoeling was bij de (thans controversiële) Wet werken naar 
vermogen (WWNV). De decentralisaties (AWBZ, Jeugdzorg, WWNV) leiden niet alleen 
maar tot zwaardere lasten voor de gemeenten, maar bieden ook mogelijkheden voor 
een andere aanpak, inclusief de inzet van vrijwilligers. 

   Lokaal, 
(sub)regionaal 
Gemeenten, 
maatschappelijke 
organisaties 

2013-2015 

Ontwikkeling economisch profiel 
Het vergroten van de economische dynamiek van de regio zou een kernpunt van de 
regionale samenwerking kunnen zijn – de urgentie is hoog – door samen te werken op 
de economische speerpunten van de regio met het bedrijfsleven en het onderwijs kan 
er een duidelijk economisch profiel ontwikkeld worden voor de lange(re) termijn. In deze 
strategie wordt ingezet op de stuwende economische krachten van de regio, 
bijvoorbeeld het logistieke knooppunt Dryport van de gemeenten Coevorden - Emmen. 
Daarnaast vraagt het stimuleren van het MKB de aandacht, zowel gericht op 
organisatie, innovatie als nieuwe financieringswijzen. 

   Regionaal 
Provincie, 
gemeenten, 
bedrijfsleven, 
onderwijs, Kennis 
Campus Emmen 

2013-2015 

Economische toekomstagenda Landbouw 
De toekomst van de landbouw is binnen de regio Oost-Drenthe voor alle gemeenten 
een belangrijke opgave. Hoe ziet deze er uit, waar liggen de kansen en risico’s en 
welke ontwikkelingen worden wel en niet toegelaten? Het opstellen van een concrete 
economische toekomstagenda voor de landbouw is een kans. Hierbij kan worden 
aangesloten bij de Agenda Veenkoloniën. 

  
 

 Regionaal 
Provincie, 
gemeenten, 
landbouwsector 

2015-2020 

Ontwikkeling dynamische arbeidsmarkt 
In het verlengde van de OESO bijeenkomst kunnen concrete acties worden ontwikkeld 
om te komen tot een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, het behoud van senioren, 
jongeren en kwetsbaren voor de arbeidsmarkt en het afstemmen van onderwijs op de 
arbeidsmarkt. 

   Regionaal/internation
aal 
Provincie, 
gemeenten, KvK, 
werkgeversorganisati
es, 
onderwijsinstellingen 

2013-2015 
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Kansenkaart Regionale Krimpagenda 
Oost-Drenthe 

Kansen regionale samenwerking 
(fase) 

Vitale coalitie Start 
uitvoering 

Bewustwording 
& agendering 

Organiseer 
bestuurskracht 

Effectieve 
uitvoering 

Niveau & 
partijen 

 

Thema Toerisme en recreatie      

Stimuleren recreatie en toerisme 
De regio biedt kansen als het gaat om het ontwikkelen van een toeristisch recreatief 
totaalproduct en een goede promotie daarvan. Dat vraagt om een samenwerking van 
provincie, gemeenten, TIP’s (toeristische informatiepunten) en bedrijfsleven. Om de 
kwaliteit van het aanbod te verhogen en de professionaliteit van de horecamedewerkers 
te vergroten is nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen als de Stenden 
Hogeschool gewenst. 

   (Boven) regionaal 
Provincie, gemeenten, 
TIP’s, bedrijfsleven, 
onderwijsinstellingen 

2013-2015 

Gerichte regiopromotie Oost-Drenthe 
Vanuit verschillende projecten en initiatieven wordt flink geïnvesteerd in de recreatieve 
en toeristische sector, zowel op het gebied van natuurrecreatie als op het gebied van 
verblijfs- en dagrecreatie. Via initiatieven als regiopromotie van Marketing Drenthe 
wordt de regio al in de markt gezet. Een belangrijke kans voor de regio is om dit uit 
bouwen en de nieuwe projecten verder onder de aandacht te brengen. Het gebied 
neerzetten lijkt kansrijker dan de promotie vanuit de verschillende gemeenten. 

   Regionaal 
Gemeenten, provincie, 
ondernemers 

2013-2015 

Ontwikkel complementair, samenhangend aanbod voor toerisme en recreatie  
Ontwikkel een samenhangend perspectief voor toerisme en recreatie in de regio, 
voorkom concurrentie tussen de gemeenten en ontwikkel een complementair toeristisch 
en recreatief aanbod in de regio.  

   (Sub)regionaal 
Gemeenten, 
ondernemers 

2015-2020 

Thema Onderwijs      

Aanpak kwalitatief en bereikbaar primair onderwijs 
Het basisonderwijs is primair een taak voor de afzonderlijke gemeenten en gezien de 
omvang van de gemeenten (in oppervlakte) lijkt regionale samenwerking hier een brug 
te ver. Dat is wel aan de orde als het om specifieke onderwijsvormen als bijvoorbeeld 
het Montessori- of Daltononderwijs gaat. De kans van regionale samenwerking zit 
verder in het uitwisselen van ervaringen en expertise over op welke wijze het 
basisonderwijs kwalitatief op niveau en bereikbaar te houden. Hier liggen duidelijke 
aanknopingspunten met het recent gepubliceerde rapport Krimpen met perspectief. De 
gemeenten kunnen (al dan niet in regionaal verband) anticiperen op de bevolkingskrimp 
door samen met de schoolbesturen het toekomstig aanbod aan basisscholen 
evenwichtig te programmeren.  

   Lokaal, subregionaal 
Gemeenten, 
schoolbesturen 

2013-2015 

Regionale Strategie beroeps- en hoger onderwijs 
De kans voor regionale samenwerking ligt vooral op het organiseren van een kwalitatief 
en samenhangend aanbod van voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Hierbinnen 
kan ook samenwerking worden gezocht met scholen en universiteiten buiten de regio 
en verdient het aanbeveling om hierin relaties te leggen met de sterke economische 
sectoren in de regio. Een vernieuwende regionale strategie voor onderwijs en 
arbeidsmarkt zou een belangrijk onderdeel kunnen zijn van de regionale krimpagenda. 
Gezien de noodzaak van een toenemende arbeidsmobiliteit gaat het daarbij ook om de 
volwasseneneducatie (een leven lang leren). 

   (Sub)regionaal 
Gemeenten, 
schoolbesturen, en 
ondernemers 
(organisaties) 

2015-2020 
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Kansenkaart Regionale Krimpagenda 
Oost-Drenthe 

Kansen regionale samenwerking 
(fase) 

Vitale coalitie Start 
uitvoering 

Bewustwording 
& agendering 

Organiseer 
bestuurskracht 

Effectieve 
uitvoering 

Niveau & 
partijen 

 

Thema Overige voorzieningen      

Slimme strategieën voorzieningen 
De verschillende gemeenten komen dezelfde vraagstukken tegen op het gebied van 
voorzieningen, hoe houd je het voorzieningenniveau kwalitatief in stand en bereikbaar 
voor de inwoners. De in ontwikkeling zijnde voorzieningenplannen in drie van de vier 
gemeenten kunnen mogelijk nog worden gevoed met de uitkomsten van experimenten 
in de buurgemeenten en gemeenten elders in het land.  

   Regionaal 
Provincie, gemeenten, 
andere regio’s en 
organisaties 

2013-2015 

Implementatie voorzieningenplannen 
De voorzieningenplannen zullen uiteraard ook moeten worden uitgevoerd. Dit vraagt 
om het over de streep trekken van en nauw samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld en ondernemers.  

   (Sub)regionaal 
Provincie, gemeenten, 
maatschappelijk 
middenveld, 
ondernemers  

2013-2015/ 
2015-2020 

Versterken cultureel klimaat 
Naast herstructurering van het bestaande voorzieningenaanbod dienen de kansen voor 
versterking van het culturele klimaat (waaronder het voorzieningenaanbod) in Emmen 
te worden uitgewerkt en benut. Doel is het vasthouden en aantrekken van hoger 
opgeleiden, creatieven en toptalent. 

   Lokaal 
Gemeente Emmen, 
creatieve instellingen, 
kunstenaars, 
bedrijfsleven 

2015-2020 

Visieontwikkeling en uitvoering herstructurering detailhandel 
Om leegstand terug te dringen en leefbaarheidsproblemen te voorkomen is een 
samenhangende visie op de omvang en situering van het detailhandelaanbod gewenst, 
die vervolgens tot uitvoering komt. 

   Regionaal 
Gemeenten, 
ondernemers-
verenigingen 

2015-2020 

Transitieatlas 
Voor de herstructurering van onderwijsvoorzieningen en het overige 
voorzieningenaanbod kan de transitieatlas van het ministerie van BZK worden ingezet, 
waarbij de betrokken partijen (overheden, maatschappelijk middenveld en 
ondernemers) op basis van gezamenlijke criteria keuzes maken in het ruimtelijk 
spreidingspatroon van deze voorzieningen. Op basis daarvan worden kosten en 
opbrengsten in beeld gebracht en kan worden bezien hoeverre nieuwe 
waardenstromen/financieringsmodellen een rol speel bij de doorexploitatie van de 
voorzieningen. 

   Regionaal 
Overheden, 
maatschappelijk 
middenveld, 
ondernemers 

2013-2015 

Thema Bereikbaarheid      

Regionale bereikbaarheidsagenda 
Een belangrijke kans voor regionale samenwerking ligt in het extern samenwerken voor 
het behoud en verdere ontwikkeling van de (goede) bereikbaarheid van het gebied via 
het hoofdwegennet, spoor en water. Een gezamenlijke mobiliteits- en 
bereikbaarheidsagenda met concrete en (gewenste) projecten richting de provincie en 
het Rijk is een randvoorwaarde voor realisatie ervan. Het versterken van de 
samenwerking met de Noordelijke provincies ten aanzien van de interne en externe 
mobiliteit is een belangrijke kans. 

   Regionaal 
Provincie, gemeenten, 
bedrijfsleven 

2015-2020 



 

14 

 

Kansenkaart Regionale Krimpagenda 
Oost-Drenthe 

Kansen regionale samenwerking 
(fase) 

Vitale coalitie Start 
uitvoering 

Bewustwording 
& agendering 

Organiseer 
bestuurskracht 

Effectieve 
uitvoering 

Niveau & 
partijen 

 

Regionale studie interne bereikbaarheid doelgroepen 
Een regionale studie uitvoeren naar en het onderzoeken van effectieve maatregelen en 
projecten om de regio intern bereikbaar te houden voor ouderen, jongeren en speciale 
doelgroepen in de verschillende kernen. Speciale aandacht hierin kan er zijn voor 
autobereikbaarheid en kleinschalige openbaar vervoer initiatieven. Hiermee wordt 
binnenkort gestart.  

   (Sub)regionaal 
Provincie, gemeenten, 
vervoersbedrijven 

2015-2020 

Thema Regionale afstemming      

Ontwikkelen strategie versterken kansen stad en platteland 
De stad Emmen en het omringende platteland kampen deels met dezelfde 
(krimp)problematiek maar hebben verschillende kansen. Het gaat daarbij niet alleen om 
saneren, maar ook om herontwikkeling. Te denken valt aan het vergroten van de 
differentiatie in woonmilieus tussen stad en platteland (meer onderscheidende 
woonmilieus), afstemming van het voorzieningenniveau tussen stad en platteland 
(complementariteit), de stad als economische motor voor de regio (afstemming 
bedrijvigheid in de stad en op het platteland, streekproducten, cottage industry in 
VAB’s), een samenhangend toeristisch product, betere verbindingen tussen stad en 
platteland (fysiek en digitaal: glasvezelkabel), enz. 

  
 

 Regionaal 
Provincie, gemeenten, 
maatschappelijk 
middenveld, bedrijven 

2015-2020 

Thema Actief Burgerschap      

Uitwerking Eo Wijers - prijsvraag 
Een duidelijke regionale kans ligt in het verder uitwerken en onderzoeken van de 
projecten en initiatieven die voortgekomen zijn uit de Eo Wijersprijsvraag. De 
Universiteit van Wageningen werkt aan een overzicht van de ‘parels’ uit de inzendingen 
en geeft daarbij advies over de logische partners bij de uitwerking van de projecten. 
Aansluiting van de kansrijke projecten binnen bijvoorbeeld de Agenda van de 
Veenkoloniën en gemeentelijke initiatieven verdient aanbeveling. Het gaat voor de regio 
met name om de uitwerking van de eerste prijs ‘Samen pionieren’ (collectieve 
samenwerking bewoners, bijvoorbeeld in coöperaties, verenigingen of stichtingen) en 
de derde prijs ‘Veennet; netwerk van initiatieven’ (investeringsprogramma ten behoeve 
van coöperatie van initiatiefrijke inwoners, ondernemers en de overheden gericht op het 
behoud en het versterken van een vitale en weerbare regio). De provincie neemt de 
uitwerking van de tweede prijs voor haar rekening. 

   (Sub)regionaal 
Afhankelijk van insteek 
project aparte vitale 
coalitie 

2013-2015 

Regionale Methodiek Zelforganisatie Voorzieningen 
Een tweede kans ligt in de aansluiting bij de uitkomsten van het onderzoek van de 
Brede Overleggroep Kleine Dorpen over de mogelijkheden van zelforganisatie en 
ervaringen van andere gemeenten met betrekking tot actief burgerschap. Via de regio 
kan toegewerkt worden naar een regionale methodiek om actief burgerschap in de 
kernen te faciliteren en te stimuleren.  

  
 

 Lokaal, subregionaal 
Gemeenten, 
maatschappelijk 
middenveld, actieve 
burgers 

2013-2015 
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De regio Oost-Drenthe is zich al enige tijd bewust van de opgaven die voortkomen uit de 

bevolkingstransitie en is hier ook actief mee bezig. De noodzaak hiervoor is ook sterk 

aanwezig: de regio heeft nu al te maken met een bevolkingsdaling en het economisch 

perspecief is niet gunstig. Ook verkeren de gemeenten in een slechte financiële positie.  

Dat laatste punt voegt een extra dimensie toe aan de keuzes die moeten worden 

gemaakt: belangrijk is dat zaken slimmer worden georganiseerd en bovendien dat in het 

licht van de noodzakelijke bezuinigingen geen verkeerde desinvesteringen worden 

gedaan.  

Een succesvolle aanpak ontstaat alleen als de gemeenten nauw samenwerken (en dus 

een sterke regio vormen), en daar ook de hogere overheden (provincie en Rijk) bij 

betrekken. Niet in de laatste plaats is verder de samenwerking tussen de overheden en 

het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven een voorwaarde voor het succesvol 

realiseren van het beleid. De positie van de gemeenten gaat daarmee veranderen: zij zijn 

niet langer op alle fronten de regisseur, maar zullen vaak op basis van gelijkwaardigheid 

aan moeten sluiten bij andere partijen. In een aantal gevallen kunnen zij door andere 

partijen voorgestane ontwikkelingen faciliteren of deze ontwikkelingen stimuleren. 

Netwerksturing neemt daarmee de plaats in van hiërarchische overheidssturing. De 

voorliggende startnotitie wil hiervoor een impuls zijn.  

1.2 ONDERSTEUNING DOOR HET RIJK: OPSTELLEN STARTNOTITIE 

Het Rijk ondersteunt de verschillende gemeenten, regio’s en provincies bij hun 

krimpbeleid. Zij doet dit procesmatig, inhoudelijk en waar mogelijk door bijdragen in 

andere zin. In de vorm van een startdocument worden de ontwikkelingen in de regio’s 

geïnventariseerd en de ambities en intenties van partijen in kaart gebracht. Het gaat 

daarbij om de beantwoording van een aantal vragen. Wat gebeurt er allemaal al in Oost-

Drenthe? Zijn alle opgaven in beeld? Is het pakket aan projecten robuust genoeg? Welke 

zaken vragen nog om een extra impuls en waar liggen nog kansen? Het startdocument 

dient als opmaat en uitnodiging om gezamenlijk de dialoog aan te gaan en te ontdekken 

waar kansen zijn en een slag gemaakt kan worden. De ‘foto’ van de regio zoomt waar 

nodig in op de ontwikkelingen en geeft voorbeelden  van projecten of initiatieven. Het 

doel is op basis van deze foto tot een gedeelde analyse te komen en te bekijken op 

welke wijze, vanuit de kansen, toegewerkt kan worden naar doorbraken en uiteindelijk 

het vormen van vitale coalities om deze te kunnen realiseren.  

 

 

 

 

Ontwikkelingen 

Beleid 

Analyse (‘foto’) Kansen 
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De drie centrale onderzoeksvragen voor dit startdocument zijn: 

 

1. Welke trends en ontwikkelingen doen zich naar verwachting voor in de regio en de 

gemeenten in het kader van de bevolkingstransitie? 

2. Op welke wijze anticiperen de gemeenten, de provincie en andere betrokken 

(maatschappelijke) organisaties op dit moment door middel van het inzetten van 

beleid, onderzoek en/of projecten?  

3. Waar liggen de kansen en mogelijkheden voor de regio Oost-Drenthe voor het 

formuleren van (gezamenlijke) projecten en initiatieven voor de regionale 

krimpagenda?  

Aan de hand van het startdocument kan worden vastgesteld of de analyse correct is en 

de gebruikte informatie volledig is, of er onderdelen van de analyse moeten worden 

aangevuld, of de in de analyse gepresenteerde foto overeenkomt met de eigen visie en 

of de genoemde kansen en mogelijkheden gedeeld worden door de betrokken partijen in 

de regio.  

Het uiteindelijke doel is elkaar uit te dagen en uit te nodigen creatief na te denken en te 

komen tot het formuleren van kansen en projecten voor de te ontwikkelen regionale 

krimpagenda. Dit startdocument is bedoeld om  de regio hierbij te ondersteunen.  

1.3 HET VERTREKPUNT VAN DE ANALYSE 

De regio Oost-Drenthe bestaat uit vier gemeenten, te weten de gemeenten Aa en Hunze, 

Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. De drie laatstgenoemde gemeenten worden door 

de provincie als één woningmarktregio beschouwd (Zuidoost Drenthe) en hebben een 

gezamenlijke regionale woonvisie opgesteld. Ze werken daarnaast onder de naam BOCE 

ook op andere terreinen samen, zoals veiligheid, sociaal-economische aangelegenheid 

(Sociale Dienst, uitvoering Wet Werk en Bijstand) en interne gemeentelijke 

bedrijfsvoering (automatisering, inkoop, enz.). De gemeente Aa en Hunze maakt als 

toekomstige krimpgemeente eveneens deel uit van de anticipeerregio. De vier 

gemeenten weten elkaar steeds vaker en beter te vinden als het gaat om het vorm geven 

en uitvoeren van regionale beleid.  

De gemeenten in de regio kenmerken zich door een relatief grote geografische omvang 

en een lage bevolkingsdichtheid met veel kleine landelijke en enkele grotere stedelijke 

kernen. De gemeenten in de regio verschillen onderling in hun demografische 

ontwikkeling en de gevolgen daarvan verschillen ook. Maar ook binnen de afzonderlijke 

gemeenten komen verschillen voor. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor dit 

startdocument en voor de regio. 
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2. De belangrijkste trends en ontwikkelingen op een rij 
 

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 DEMOGRAFIE 
 

Hoewel de Primos prognose van het Rijk pas na 2020 een echte bevolkingsdaling in 

Oost-Drenthe verwacht, laat de bevolkingsprognose van de provincie over de gehele 

periode een structurele bevolkingsdaling zien met 10% tot 2040. Deze afname is een 

gevolg van een toename van de sterfte (doordat het aantal ouderen sterkt toeneemt) en 

een lichte afname van het aantal kinderen dat wordt geboren. Tegelijkertijd trekken 

jongeren weg (vooral hoger opgeleiden) en neemt als gevolg daarvan de leeftijdsgroep 

tot 25 jaar af. De prognose van de provincie laat over de gehele periode een structurele 

daling van het aantal huishoudens met 7% zien. 

De verschillen tussen de Primos prognose en de provinciale prognose zijn methodisch 

van aard. De Primosprognose houdt rekening met de voorgenomen woningbouw c.q. 

beschikbare woningbouwcapaciteit (ongeacht of die daadwerkelijk wordt benut), terwijl de 

provinciale prognose is gebaseerd op autonome trends in de bevolkingsontwikkeling. In 

het licht van de huidige ontwikkelingen (wegtrekken jongeren, stagnatie van de economie 

en woningmarkt) lijkt de provinciale prognose de meest realistische. 

Er ontstaan in de provincie Drenthe verschillen tussen de stedelijke kernen (o.a. Emmen) 

en de plattelandskernen. Vooral de laatste krijgen te maken met een ingrijpende 

bevolkingsdaling. 

2.2 WONEN 

De door de provincie geprognotiseerde huishoudendaling heeft uiteraard consequenties 

voor de woningbouwprogrammering. De woningbouw zal zich in een beperkt aantal 

kernen moeten concentreren, waarbij met name de stedelijke gemeenten Emmen en 

Coevorden nog de mogelijkheid hebben om woningen aan de voorraad toe te voegen.  

De gemeenten in Oost-Drenthe zijn zich bewust van de consequenties van de negatieve 

bevolkingsontwikkeling voor de toekomstige woningbouw. Een belangrijke nog te zetten 
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De agenda gaat in op de opgaven en de armslag van de corporaties in het 

perspectief van groei en krimp. De drie centrale beleidsopgaven zijn daarbij: de 

investeringsoptimalisatie, het takenpakket van de corporaties (waaronder vitaliteit en 

leefbaarheid van de kleinere kernen en de kwetsbaarheid van de individuele 

eigenaar-bewoner) en het sturen op samenwerking en regie. 

• Uiteraard is bij een teruglopend aantal huishoudens leegstand in de particuliere 

voorraad een groot risico, zeker als de woningcorporaties ook delen van hun bezit 

gaan verkopen. De demografische transitie vraagt dan ook om aanpassingen in de 

particuliere voorraad (zie hierboven). De WOZ-waarde ligt in de regio relatief laag. 

Dat is aan de ene kant aantrekkelijk voor starters om goedkoop een woning te 

bemachtigen, maar aan de andere kant een belemmering om een ingrijpende 

woningverbetering te financieren. Het op peil houden / verbeteren van de onderkant 

van de koopwoningmarkt wordt één van de belangrijke maatschappelijke opgaven in 

de komende jaren. Dit punt zou in de regionale woonvisie expliciet naar voren 

moeten komen. De gemeente Emmen geeft aan onderzoek te willen doen naar de 

oprichting van een fonds voor financiering van de herstructurering van de particuliere 

voorraad.  

 

Kansen voor de regionale aanpak op het terrein van wonen 

• Ontwikkel een actieplan voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en stel hiervoor 

een regionaal (revolverend) fonds in. 

• Ontwikkeling een gezamenlijke aanpak voor het behoud van de woonkwaliteit en leefbaarheid 

in de kleine kernen; benut hiervoor de analyse van STAMM CMO over de leefbaarheid voor de 

gemeente Borger – Odoorn. 

 

2.3 ZORG EN WELZIJN 

Het huidige voorzieningenaanbod van zorg en welzijn is goed, maar door de vergrijzing 

zal de vraag naar zorg en welzijn toenemen. Door afname van de beroepsbevolking in de 

regio wordt in de toekomst het grootste probleem een tekort aan personeel in de zorg. 

Het blijkt overigens dat een aantal instellingen hier op dit moment nog niet wordt 

geconfronteerd. Door de toenemende zelfredzaamheid van ouderen wordt de zorgvraag 

echter meer faciliterend en ondersteunend. Geschikte woningen, goede informatie (via 

internet) en vrijwillige zorg worden steeds belangrijker.  

Het werven van meer (zorg)vrijwilligers en mantelzorgers wordt essentieel. De vergrijzing 

is tegelijkertijd ook een kans, omdat jonge senioren over veel tijd beschikken, vaak 



 

23 

 

gemotiveerd zijn voor vrijwilligerswerk, ervaring hebben en in toenemende mate over een 

goed opleidingsniveau beschikken. Tegelijkertijd willen zij vaak een slechts beperkt deel 

van hun tijd voor vrijwilligerswerk en mantelzorg inzetten. De wijze waarop ze vanuit hun 

eigen motivatie gestimuleerd worden is erg belangrijk. Daarnaast liggen er mogelijk 

kansen in de scholing van mensen met een uitkering (WW, WIA, WWB, enz.). 

Ook de decentralisaties (Jeugzorg, AWBZ en de – controversieel verklaarde – Wet 

werken naar vermogen) bieden nieuwe kansen om de zelfredzaamheid te vergroten en 

het aanbod aan zorg en welzijn te optimaliseren. Een en ander is voor de regio verwoord 

in de nota ‘Meedoen naar vermogen’. 

De sterke groei van de zorgvraag en relatief grote omvang van de gemeenten met veel  

kleine kernen zorgen voor een beleidsuitdaging. Om hier op in te spelen worden er 

verschillende initiatieven en projecten opgezet in het kader van de krimpagenda. 

Uitgangspunt voor het beleid is het zoveel mogelijk op dorps- en wijkniveau organiseren 

van de zorg door regionale zorgaanbieders. De ervaringen van het zorgexperiment Oost 

Drenthe zouden breder kunnen worden ingezet. 

 

Naar verwachting zal sprake zijn van verdergaande clustering van zorgvoorzieningen in 

(middel)grote kernen en neemt daarmee de directe bereikbaarheid van 

zorgvoorzieningen in andere kernen af. Digitalisering kan de zorg deels ook beschikbaar 

maken in de kernen zonder fysieke voorzieningen. In het project Zorgkracht in 

krimpgebieden van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn wordt gezocht naar 

nieuwe en werkbare vormen van samenwerking om het zorgaanbod bereikbaar te 

houden in de kernen. De lessen die hieruit geleerd worden kunnen worden meegenomen 

in de regionale krimpagenda voor Oost-Drenthe.  

Kansen voor de regionale aanpak op het terrein van zorg en welzijn 

• Leer van de verschillende experimenten en projecten die in de regio zelf en in andere regio’s 

zijn gehouden, en tracht deze breder toe te passen.  

• Ontwikkel een standaardaanpak voor het aanbod van basiszorg voorzieningen in de kleinere 

kernen in samenwerking met de zorgaanbieders in de regio en zorg voor een duidelijke 

regionale differentiatie van de tweedelijnszorginstellingen.  

• Activeer nieuwe (zorg-)vrijwilligers om het verwachte tekort aan zorgpersoneel in de 

preventieve fase te compenseren, maak hierbij ook gebruik van het potentieel van de jongere 

ouderen die vrijwilligerswerk willen doen. 
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2.4 ECONOMISCHE VITALITEIT EN ARBEIDSPARTICIPATIE 

De regio kenmerkt zich door een bij het landelijk gemiddelde achterblijvende 

economische groei (BBP), een toename van het aantal bedrijfsopheffingen (ook al voor 

de crisis), een bovengemiddeld percentage mensen met een uitkering en een gemiddeld 

besteedbaar inkomen per inwoner dat aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde ligt. Ook 

het opleidingsniveau van de beroepsbevolking blijft achter.  

 

Krimp wordt vooral problematisch als ook sprake is van een zwakke economische 

structuur. Doordat de hogere inkomens- en opleidingsgroepen wegtrekken uit de regio, 

treedt een concentratie van sociaal-economisch zwakkere groepen op. Daarmee is het 

risico van een neerwaartse economische spiraal aanwezig. Zo verwacht de SER Noord-

Nederland dat door het selectieve vertrek van jongeren een gebrek aan goed opgeleid en 

geschikt personeel gaat ontstaan, waardoor bedrijvigheid en dus ook banen verdwijnen 

uit de krimpgebieden. Dit versterkt het belang van een gerichte opleidings- en 

arbeidsmarktstrategie voor de regio en de onderliggende gemeenten.  

Voor een vitale regio is een dynamische arbeidsmarkt van belang, waarbij veel banen 

worden gecreëerd en een attractief woon- en leefklimaat aanwezig is. Door de perifere 

ligging van veel krimpregio’s (waaronder Oost Drenthe) geven mensen er vaak de 

voorkeur aan te verhuizen naar meer centraal gelegen regio’s, waar uit een groter en 

meer gevarieerd aanbod aan werk gekozen kan worden. Voor de grensregio’s is het 

daarom belangrijk grensoverschrijdend woon-werkverkeer en migratie te stimuleren en 

de voordelen van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt en diversiteit in vaardigheden 

uit te dragen. Een belangrijke vraag is in hoeverre dit voor Oost Drenthe van belang is en 

zo ja, hoe grensoverschrijdend woon-werkverkeer en migratie kunnen worden bevorderd. 

Een ander belangrijk punt is het waarborgen van de continuïteit van de arbeidsmarkt en 

dus de economie gezien de vergrijzing. De vraag is hoe ouderen, laag opgeleide 

jongeren en andere kwetsbare mensen te behouden voor de arbeidsmarkt. Zeker voor 

ouderen geldt daarbij dat het belangrijk is hun competenties en kwalificaties up to date te 

houden. Voor jongeren geldt dat het belangrijk is dat zij  studies kiezen waar vraag naar 

is. Deze problematiek vraagt om een nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen 

en werkgevers(organisaties). De provincies Drenthe en Groningen pakken deze 

problematiek momenteel gezamenlijk met de OESO (Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling) op. 
 

In het verleden was een aantal Rijksdiensten in de regio gevestigd, die van groot belang 

waren voor het behoud van de werkgelegenheid voor hoger opgeleiden. Sinds 2005 zijn 

al veel banen bij rijksdiensten uit Drenthe verdwenen, onder door het vertrek van de 

Topografische dienst te Emmen, DLG en Staatsbosbeheer uit Assen en bij het 

gevangeniswezen. Ook het kantoor van de Belastingdienst in Emmen zal worden 

gesloten.  
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De kern Emmen is het belangrijkste industriële centrum van Noord Nederland met meer 

dan 1.000 ha. bedrijventerrein en een aantal multinationals (Tejin Aramid, Acordis en 

DSM). Het bedrijventerrein Bargermeer is het grootste bedrijventerrein van Noord 

Nederland. Voor dit bedrijventerrein zijn er herstructureringsplannen. Daarnaast heeft de 

gemeente Emmen met ruim 300 ha. het grootste tuinbouwareaal van Noord Nederland. 

In het collegeprogramma ziet de provincie vooral kansen voor energie, bio-based 

economie, landbouw en water. De Agenda Veenkoloniën speelt hier op in. De 

ontwikkeling van de as Emmen – Coevorden  als internationaal logistiek knooppunt wordt 

als kans gezien voor de economische groei in de regio. Het Regiospecifiek Pakket 

Zuiderzeelijn (RSP) biedt kansen voor gerichte investeringen in de regio om de 

economische vitaliteit te vergroten. De Veenkoloniën en Zuid-Oost Drenthe zijn 

proefgebied voor de energietransitie en innovatieve landbouw.  

De Commissie Landbouw Veenkoloniën (Commissie Rabbinge) heeft in februari 2012 

een rapport uitgebracht waarin ingegaan wordt op de ontwikkelingen, verwachtingen en 

zoekrichtingen voor oplossingsrichtingen voor de landbouw in Nederland. Een belangrijke 

conclusie is dat Noordoost Nederland een leidende rol kan spelen in de ontwikkeling naar 

een Bio Based Economy.  
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In het Kader voor Economische lnvesteringen (KEl) 2011 – 2015 is één van de 

speerpunten ‘Healthy ageing’ (zorgeconomie). Dit is een nichemarkt die kansen biedt 

voor de economische ontwikkeling van Drenthe. De provincie richt zich op het verbinden 

van partijen, het (financieel) ondersteunen van vraaggerichte initiatieven en het 

organiseren van (netwerk) bijeenkomsten.  

De provincie Drenthe wil met het ‘Kader voor Economische Investeringen’ investeren in 

het behoud en creëren van werkgelegenheid. Hierbij ligt de nadruk op het stimuleren van 

kennis en innovatie. Speerpunten in het economisch beleid zijn energie, sensorsysteem-

technologie, agrifood/biobased economie/chemie, healthy ageing en vrijetijdseconomie 

en de onderlinge verbindingen. 

Voor de Drentse Zuidas (Emmen-Coevorden-Hoogeveen-Meppel)  wordt een regionale 

werklocatievisie opgesteld op basis van een regionale economische profilering en door 

afstemming van het aanbod van bedrijventerreinen en kantorenlocaties. 

Met de afname van het aantal grote bedrijven en instellingen in de regio wordt de 

betekenis van het midden- en kleinbedrijf groter. Voor succesvol ondernemerschap is 

innovatie in deze sector van grote betekenis. De Stenden Hogeschool in Emmen, de 

Kamer van Koophandel Noord-Nederland, MKB Zuidoost Drenthe en de  gemeente 

Emmen hebben daartoe de Kennis Campus Emmen opgericht. Een belangrijk doel is om 

kennis in een continue wisselwerking tussen kennisinstituten en het bedrijfsleven te 

ontwikkelen en af te stemmen op de vraag vanuit de markt. Daarnaast richt de EO-

Wijersprijs (zie § 2.9) zich op het stimuleren van initiatieven van de bevolking en burgers, 

onder meer om de economische vitaliteit van de regio te stimuleren. 

 
Kansen voor nieuwe economische impulsen 

• Landbouw en de biobased industry (waaronder bioraffinage) doen het nog steeds erg goed als 

stuwende economische sector in de regio. De opgave is om meer differentiatie te organiseren 

en gewassen met grotere toegevoegde waarde op te nemen. Het opstellen van een concrete 

economische toekomstagenda voor de landbouw en tuinbouw is een kans. Hierbij kan worden 

aangesloten bij het rapport Rabbinge en de activiteiten in het kader van de Agenda voor de 

Veenkoloniën. De gemeente Emmen wil vanuit het chemiecluster op zoek gaan naar nieuwe 

verbindingen. 

• De samenhang met de Agenda van de Veenkoloniën kan worden benut. Ook kunnen nieuwe 

ontwikkelingen in de tuinbouw worden benut en op zoek worden gegaan naar nieuwe 

verdienmodellen, mede vanwege het wegvallen van EU-subsidies.  
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• Om de kleinschalige economie te stimuleren kan worden voortgebouwd op al lopende 

initiatieven in het kader van de EO Wijersprijs. Ook op andere vlakken zijn er interssante 

voorbeelden, bijvoorbeeld bij de energietransitie. Zo zijn er in Nederland inmiddels 300 

initiatieven voor duurzame lokale energieopwekking, waaronder een aantal in het noorden van 

het land. Ook kan gedacht worden aan crowdfunding voor wijk- en dorpsinitiatieven, waarbij 

gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het toepassen van het ‘Kiva City’ concept van voormalig 

president Clinton: hierbij wordt een alliantie gesloten tussen lokale bestuurders, lokale 

organisaties, financiële instellingen en het  crowdfundingsplatform Kiva. Door deze allianties 

wordt aan de ene kant het bereik van potentiële investeerders vergroot en andere andere kant 

worden lokaal betrokken burgers met een goed idee makkelijker gevonden. 

 

• Mogelijke kansen zijn er ook voor de ‘footloose’ economie in de vorm ‘cottage industry’, waarbij 

het vaak zeer kleinschalige bedrijvigheid gaat die door de nieuwe media wereldwijd kunnen 

opereren (‘micro multinationals’). In de regio kan deze werkgelegenheid vooral in vrijkomende 

agrarische bedrijven (VAB’s) worden ondergebracht. 

• Voor het vergroten van de economische dynamiek van de regio is samenwerking van bedrijven 

op de economische speerpunten van de regio noodzakelijk. Ook door de samenwerking tussen 

het bedrijfsleven en het onderwijs komt een sterker economisch profiel voor de lange(re) 

termijn dichterbij. In deze strategie wordt ingezet op de stuwende economische krachten van 

de regio, bijvoorbeeld het logistieke knooppunt Dryport van de gemeenten Coevorden - 

Emmen. De provincie gaat uit van een MKB brede inzet (75% van de werkgelegenheid) en een 

speerpuntenbeleid (25% van de werkgelegenheid). 

• De participatie en het opleidingsniveau van jongeren ligt in de regio Oost-Drenthe relatief laag; 

vanuit de regionale samenwerking kan met het UWV, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven 

gezocht worden naar concrete strategieën om het potentieel van deze doelgroep te benutten. 

De urgentie is hoog en het potentieel is nodig om de toekomstige arbeidsvraag in te kunnen 

vullen. 

• Bij het versterken van de sociaal-economische vitaliteit van het gebied kunnen ook de 

verschillende initiatieven op het terrein van de grensoverschrijdende samenwerking van de 

gemeenten Emmen en Coevorden worden benut. 

 

2.5 TOERISME EN RECREATIE 

De sector toerisme en recreatie, oftewel de vrijetijdseconomie, is een belangrijk 

onderdeel van de economie van de regio Oost-Drenthe. De grootste publiekstrekker uit 

de regio is Dierenpark Emmen, maar de regio kent ook andere toeristisch-recreatieve 

attracties zoals het Nationaal park ‘Drentsche Aa’ en het Nederlands Hunebed 

Informatiecentrum en het ‘boomkroonpad’ in de gemeente Borger-Odoorn.  
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De vergrijzing biedt nieuwe kansen voor toerisme en recreatie in Drenthe: 65-plussers 

beschikken over meer vrije tijd dan de jongere leeftijdsgroepen. De vakantiewensen van 

senioren wijken op zich weinig af van die van anderen, zij het dat men hogere eisen aan 

comfort stelt. Ook neemt in deze leeftijdsgroep het aantal alleenstaanden toe door 

scheiding (vooral bij mensen van middelbare leeftijd) of overlijden van de partner. Het 

toeristisch aanbod richt zich in toenemende mate op deze groep. Een algemene trend is 

de toenemende vraag naar stedenreizen en korte hotelvakanties. Door kwalitatief 

hoogwaardige verblijfsaccommodatie aan te bieden is het mogelijk de toeristisch-

recreatieve attracties in de regio met elkaar te verknopen. Een andere belangrijke trend 

blijft de wellnesssector in combinatie met een goed aanbod aan culinair en cultuur. Deze 

sector past bij een provincie als Drenthe. Een ontwikkeling die steeds meer zichtbaar 

wordt is dat wellness resorts zich sterker concentreren op lokale en streekgebonden 

tradities en producten binnen het aanbod. 

Versterking van het cultureel aanbod is niet alleen van belang voor een sterker 

toeristisch-recreatief product, maar ook een middel om meer hoger opgeleiden aan de 

regio te binden. Met name de gemeente Emmen wil hier sterk op inzetten. 

Een ouder onderzoek (Consumentenonderzoek Toerisme 2005) geeft aan dat de drie 

noordelijke provincies goed scoren op het terrein van dagrecreatie en verblijfstoerisme, 

waarbij de provincie Drenthe het hoogste scoort. De belangrijkste redenen voor een 

toeristisch-recreatief bezoek aan de drie provincies zijn ‘rust, natuur en 

fietsmogelijkheden’. Attracties en slechtweervoorzieningen scoren echter minder positief. 

Ook de kwaliteit van de verblijfsaccommodaties kan soms beter. Het gaat hierbij 

overigens om een algemeen oordeel over het noorden des lands en niet specifiek om 

Oost Drenthe. 

Vanuit de provincie en 

de gemeenten wordt 

ingezet op het 

versterken van deze 

economische functie 

door verschillende 

projecten en 

initiatieven. 

Grootschalige 

investeringen worden 

onder meer gedaan 

voor de verplaatsing 

van het Dierenpark 

Emmen (het Atalanta-
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project). Andere projecten zijn het Geopark De Hondsrug, de Vaarverbinding Erica – Ter 

Apel, het Wildlife Parkresort Griendtsveen en de Lofar telescoop in Borger Odoorn. De 

gemeente Aa en Hunze zet wat betreft plattelands- en natuurontwikkeling in op de 

projecten van de Agenda van de Veenkoloniën, de Gebiedsopgave Hunze, de Drentsche 

Aa en de dorpsomgevingsplannen.  

Toerisme en recreatie bieden vooral werkgelegenheid aan lager opgeleiden; 1 op de 12 

banen in Drenthe vloeit voort uit de toeristisch-recreatieve bestedingen. Deze 

bestedingen brengen allerlei economische activiteiten met zich mee. Uiteraard is de 

bijdrage hieraan van het toerisme hoger dan van de verblijfsrecreatie. 

 
Kansen voor de regionale aanpak op het terrein van toerisme en recreatie 

• Vanuit verschillende projecten en initiatieven wordt flink geïnvesteerd in de recreatieve en 

toeristische sector, zowel op het gebied van natuurrecreatie als op het gebied van verblijfs- en 

dagrecreatie. Via initiatieven als regiopromotie van Marketing Drenthe wordt de regio al in de 

markt gezet. Een belangrijke kans voor de regio is om dit uit bouwen en de nieuwe projecten 

verder onder de aandacht te brengen. Het gebied neerzetten lijkt kansrijker dan de promotie 

vanuit de verschillende gemeenten. De rol van Marketing Drenthe kan worden versterkt op het 

punt van de promotie van de vrijetijdseconomie. 

• Ontwikkel een samenhangend perspectief voor toerisme en recreatie in de regio dat past bij de 

huidige trends op het gebied van toerisme en recreatie, voorkom concurrentie tussen de 

gemeenten en ontwikkel een complementair toeristisch en recreatief aanbod in de regio.  

2.6 ONDERWIJS 
 

De gevolgen van de krimp zijn de afgelopen jaren al zichtbaar geworden bij de  voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE). Dat heeft geleid tot de sluiting van peuterspeelzalen en 

kinderopvang in de regio. 

 

De verwachte krimp in de leeftijdscategorie 4 t/m 11 jarigen betekent dat nu vooral 

onderwijsvoorzieningen in het primair onderwijs onder druk komen te staan, met als 

gevolg dat basisscholen in kleine(re) kernen onder de wettelijke opheffingsnorm komen. 

In de verschillende regionale media wordt al regelmatig melding gemaakt van de 

verwachting dat in de toekomst een op de drie basisscholen in de regio zal sluiten. 

Inmiddels zijn al de afgelopen jaren basisscholen gesloten en dreigt sluiting voor vier 

andere basisscholen. 

Uit het rapport Krimpen met perspectief (STAMM CMO) komt naar voren dat het 

basisonderwijs het komende decennium voor een grote uitdaging komt te staan. De 



 

30 

 

krimp dwingt de betrokkenen tot een herbezinning op essentiële zaken als de gewenste 

kwaliteit en spreiding van de onderwijsvoorzieningen. Het is een kans om een 

kwaliteitsverbetering te bereiken. Het realiseren van de kwaliteit vraagt om 

schaalvergroting en/of andere vormen van samenwerking en afstemming. Bestuurlijke 

schaalvergroting is mogelijk gewenst en om de afstemming en samenwerking te bereiken 

is (gemeentelijke of regionale) regie wenselijk. Het uitwerken van de concrete 

consequenties voor de regio vraagt om maatwerk en het betrekken van de verschillende 

betrokken partijen. 
 

Het voortgezet onderwijs is geconcentreerd in Emmen en Coevorden. Op provinciaal 

niveau zal een eventuele afname van jongeren in de leeftijdscategorie 12 – 16 jaar er niet 

direct toe leiden dat onderwijsvoorzieningen voor voortgezet onderwijs onder druk komen 

te staan. Dit geldt eveneens op provinciaal niveau voor het middelbaar en hoger 

beroepsonderwijs. Wel kan er in specifieke situaties bij bepaalde opleidingen een 

leerlingentekort ontstaan. Hierdoor dreigen opleidingen te verdwijnen en dreigt de 

diversiteit van het opleidingsaanbod in de regio te verminderen. Dit kan grote negatieve 

gevolgen hebben voor de toekomstige regionale arbeidsmarkt. Het MBO in de gemeente 

Emmen heeft o.a. in het kader van de krimp, maar ook vanwege overheidsmaatregelen in 

de komende jaren besloten tot een herschikking. Het Alfacollege ruilt haar opleidingen in 

Emmen uit met het Drenthecollege. Het Alfacollege op haar beurt neemt de opleidingen 

van het Drenthe College in Hoogeveen over.  Door de daling van het aantal leerlingen 

nemen de kosten per leerling toe. Het beroepsonderwijs kan alleen door nauwe 

samenwerking met het bedrijfsleven in sommige plaatsen buiten de stedelijke gebieden 

blijven bestaan. Op verschillende plekken worden experimenten ontwikkeld om dit voor 

de regio te organiseren in samenwerking met de SER Noord-Nederland.  
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Een belangrijke kans en opgave ligt in het ontwikkelen van een onderwijsperspectief voor 

het voortgezet en het lager- en hoger beroepsonderwijs in relatie tot het regionaal 

economisch perspectief van de regio.  Daarbij  kan ook aan samenwerking met 

universiteiten buiten de regio worden gedacht. Hiermee kan ingespeeld worden op de 

toekomste regionale arbeidsmarktbehoefte en kan er worden gezorgd voor een betere 

aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

Een tweede belangrijke opgave is het komen tot goede verbindingen tussen onderwijs en 

het bedrijfsleven, met name om  goed in te spelen op kwantitatieve en kwalitatieve 

problemen op de arbeidsmarkt. Het onderwijs dient zich mede te richten op de behoefte 

aan arbeidskrachten van het bedrijfsleven, terwijl het bedrijfsleven het onderwijs kan 

ondersteunen met stageplaatsen en de begeleiding van startende ondernemers.  In 

§ 2.4. is al ingegaan op de betekenis van de Kennis Campus Emmen voor het stimuleren 

van innovatie in het midden- en kleinbedrijf. 

 

Kansen voor de regionale aanpak op het terrein van onderwijs 

• Het basisonderwijs is primair een taak voor de afzonderlijke gemeenten. Gezien de grote 

omvang van de gemeenten (in oppervlakte) lijkt regionale samenwerking hier een brug te ver. 

Dit is wel aan de orde als het om specifieke onderwijsvormen als Montesori- en 

Daltononderwijs gaat.  De kans van regionale samenwerking ligt vooral in het uitwisselen van 

ervaringen en expertise over op welke wijze het basisonderwijs kwalitatief op niveau en 

bereikbaar te houden. Hier liggen duidelijke aanknopingspunten met het recent gepubliceerde 

rapport Krimpen met perspectief.  

• De kans voor regionale samenwerking ligt vooral op het organiseren van een kwalitatief en 

samenhangend aanbod van voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Hierbinnen kan ook 

samenwerking kan worden gezocht met de universiteiten buiten de regio en verdient het 

aanbeveling om hierin relatie te leggen met de sterke economische sectoren in de regio. Een 

vernieuwende regionale strategie voor onderwijs en arbeidsmarkt zou een belangrijk onderdeel 

kunnen zijn van de regionale krimpagenda. 

2.7 OVERIGE VOORZIENINGEN 

De grote omvang van de gemeenten, de vrij geringe bevolkingsdichtheid en het gering 

aantal grote kernen betekent dat de gemiddelde afstand tot voorzieningen in de regio 

relatief groot is is ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het gaat daarbij om 

commerciële voorzieningen zoals winkels, maar ook om voorzieningen op het gebied van 

cultuur en sport. Het aanbod en gebruik van de voorzieningen staat verder onder druk 

door de bevolkingsdaling en verandering van de bevolkingssamenstelling. Maar ook 

autonome processen als schaalvergroting, individualisering en het toenemend 
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internetwinkelen spelen een rol bij het perspectief voor het voorzieningenaanbod in de 

regio. 

De detailhandel (en groothandel) zijn economisch van betekenis. Samen met de horeca 

verzorgen ze bijna een kwart van de werkgelegenheid in de regio. Het aandeel ligt 

ongeveer op het landelijk gemiddelde. Landelijk is de bevolking de afgelopen 40 jaar met 

50% gegroeid, terwijl de detailhandelsbestedingen in deze periode verviervoudigd zijn. 

Uiteraard vlakt de groei in de huidige tijd van economische stagnatie en toenemende 

internetverkopen sterk af. 

 

De winkelleegstand stijgt in Drenthe sterker dan in de rest van Nederland en lag in 2009 

boven de 6%. Deels is sprake van een onomkeerbare trend (meer internetaankopen) en 

deels wordt het ook door de huidige slechte economische  situatie veroorzaakt, maar 

daarnaast speelt ook krimp een belangrijke rol. Er is een duidelijke tendends van 

concentratie van winkelvoorzieningen in de stadscentra en grote retailparken, waardoor 

het winkelaanbod in de aanloopstraten en dorpen afneemt. Daarbij speelt ook het punt 

van bedrijfsopvolging een rol. Om de gevolgen voor de leefbaarheid te beperken, is een 

heldere visie op de gewenste detailhandelstructuur gewenst.   

 

Binnen de regio neemt de kern Emmen een bijzondere positie in als stedelijk centrum 

met een groot aanbod aan voorzieningen (winkels, cultuur, sport). De gemeente Emmen 

heeft grote plannen voor de vernieuwing van het stadscentrum, waarbij het gaat om 

verplaatsing van de dierentuin en de bouw van een nieuw theater, de aanleg van een 

nieuw Centrumplein en het realiseren van een aantal verbindingen. Ondanks de in 

Emmen aanwezige voorzieningen en de in ontwikkeling zijnde plannen wordt Emmen in 

da Atlas voor Gemeenten 2012 als de minst aantrekkelijke van de vijftig grootste steden 

van Nederland beschouwd. Met name in sociaal-cultureel opzicht wordt Emmen als 

minder aantrekkelijk aangemerkt. Ook het wegtrekken van (aankomend) talent en de 

sociaal-economische problematiek spelen een rol. 

 

De gemeente Emmen heeft dan ook in een Raadsbesluit vastgelegd dat de gemeente 

zich gaat inzetten voor het bevorderen van de aantrekkelijkheid van Zuidoost-Drenthe als 

woonplaats voor hoogopgeleiden. Het versterken van het cultureel klimaat is een 

belangrijk onderdeel van het beleid. Samen met de werkgevers wil de gemeente 

stimuleren dat pendelaars hier komen wonen en dat hoogopgeleiden, die zijn vertrokken 

voor studie daarna weer terugkeren. 

 

De gemeente Borger-Odoorn ontwikkelt een centrumplan met als doel de leegstand in 

het winkelaanbod en de verpaupering van panden en de openbare ruimte tegen te gaan. 

Daarmee moet een recreatief aantrekkelijk centrum ontstaan. Het winkelcentrum wordt 

gedeeltelijk gesloopt, uitgebreid, ge-upgraded en opgetopt met zorgappartementen voor 
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het verzorgingstehuis. De kerk wordt een cultuurpodium met beperkte horecavoorziening 

en er komt mogelijk een nieuw gezondheidscentrum. Inmiddels zijn een 15-tal partijen uit 

de zorg (huisartsen, psychologie, fysio, icare, Tangenborgh, etc.) in gesprek over 

samenwerking. 

Uit onderzoek in de regio Midden-Drenthe blijkt dat de inwoners door toegenomen 

mobiliteit, schaalvergroting en ICT, de bereikbaarheid van voorzieningen belangrijker 

vinden dan lokale beschikbaarheid. De burgers lijken een afnemend voorzieningenniveau 

eerder te accepteren dan de politiek. Voor een aantal bewoners, zoals minder mobiele 

senioren, zijn voorzieningen in de nabijheid wel van belang. Zij zijn echter geneigd naar 

grotere kernen met voorzieningen te verhuizen.  

Niet alleen door de bevolkingstransitie maar ook door de bezuinigingsopgaven van de 

gemeenten staan voorzieningen onder druk. Zo is de vraag aan de orde in welke mate de 

gemeenten voorzieningen op het terrein van ontmoeting, cultuur en sport  kunnen blijven  

exploiteren of subsidiëren. Vooral in de kleinere kernen kan dit de leefbaarheid 

beïnvloeden. De positie van de jongere bevolkingsgroep is daarbij een belangrijk 

aandachtspunt. De zelforganisatie van de burgers en organisaties kan ten dele het 

antwoord zijn om toch een aantal voorzieningen in stand te houden. Hier zal bij de 

paragraaf over actief burgerschap verder op ingegaan worden. Overigens gaat het bij 

ontmoeting  om het instandhouden van de functie en hoeft dit altijd te betekenen dat 

hiervoor een fysieke accommodatie beschikbaar moet zijn. 
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De gemeenten geven in hun beleidsdocumenten aan toe te willen werken naar een visie 

op de toekomst van de beschikbaarheid, kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen in 

de gemeenten. Een regionaal voorzieningenplan voor de gemeenten Emmen, Borger-

Odoorn en Aa en Hunze is in ontwikkeling. Vanuit de provincie wordt generiek ingezet op 

het ontwikkelen van een regionale visie op het voorzieningenniveau in Oost-Drenthe.  
 

Daarnaast is voor de stedelijke voorzieningen de vraag aan de orde in hoeverre 

stedelijke centra van het Noorden (Groningen, Leeuwarden, Emmen en Zwolle) meer 

gezamenlijk optrekken en hun aanbod op elkaar afstemmen. Emmen heeft nadrukkelijk 

bij de vervulling van haar functie als stedelijk voorzieningencentrum aangegeven over de 

provinciale grenzen met Groningen en Overijssel heen te willen kijken. Dat geldt ook voor 

de samenwerking met de aangrenzende Duitse regio als het gaat om winkelen, (hoger) 

onderwijs en arbeidsmarkbeleid.  
 

Kansen voor de regionale aanpak op het terrein gebied van voorzieningen 

• Het uitwisselen van kennis, ervaringen en innovatieve projecten is een belangrijke opgave voor 

de regionale krimpagenda. De opgaven spelen door het gehele land en de kennis van BZK van 

de verschillende projecten kan benut worden om slimme strategieën te ontwikkelen voor het in 

stand houden van voorzieningen in Oost-Drenthe. De kennis kan mogelijk nog worden benut 

voor de regionale voorzieningenplannen.  

• De voorzieningenplannen zullen uiteraard ook moeten worden uitgevoerd. Dit vraagt om het 

over de streep trekken van en nauw samenwerken met het maatschappelijk middenveld en 

ondernemers. 

• Naast de herstructurering van het bestaande voorzieningenaanbod dienen de kansen voor 

versterking van het cultureel klimaat (waaronder het voorzieningenaanbod) in Emmen te 

worden uitgewerkt en benut. Doel is het vasthouden en aantrekken van hoger opgeleiden, 

creatieven en toptalent. 

 

2.8 BEREIKBAARHEID 

De regio Oost-Drenthe heeft goede relaties met het binnen- en buitenland voor wat 

betreft weg- en spoorinfrastructuur. De gemeenten Emmen en Coevorden zetten deze 

ook in voor economische ontwikkeling langs de Drentse Zuidas (A37). Voor de 

economische ontwikkeling van de regio zijn initiatieven als deze belangrijk en zijn de 

verbeteringen van de bereikbaarheid randvoorwaardelijk.  
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De regio Zuidoost-Drenthe (Emmen 

in het bijzonder) en de provincie 

streven ernaar de spoorverbinding 

tussen Emmen en Zwolle op de 

langere termijn te verdubbelen. 

Verdubbeling betekent een grotere 

vervoerscapaciteit en een betere 

verbinding met de andere grotere 

plaatsen langs deze lijn. Ook leidt 

het tot een betere aansluiting op het 

landelijke spoorwegnet.  

De N33 zal de komende jaren worden verdubbeld, waarmee een belangrijke impuls aan 

de regionale economie wordt gegeven. De realisering is mogelijk geworden, doordat Rijk, 

provincie, gemeenten en bedrijfsleven gezamenlijk voor de financiering hebben gezorgd. 

 

Emmen heeft een nieuw concept GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) 

ontwikkeld, waarbij ook wordt stil gestaan bij de te verwachten bevolkingsdaling. De 

gemeente wil met haar plan aansluiten bij nationale en provinciale doelstellingen. Zo 

dient het aandeel van openbaar vervoer en fiets in de modal split groter te worden en 

wordt de binnenstad voetgangersvriendelijker, toegankelijker en veiliger. 

Het grondgebied van de gemeenten is uitgestrekt en de afstanden tussen de kernen 

daarmee groot. Door het vrij geringe inwonertal is het openbaar vervoer binnen de regio 

beperkt, wat de autoafhankelijkheid van de bewoners en bedrijven in het gebied groot 

maakt. Met de bevolkingsdaling zal de exploitatie verder onder druk komen te staan 

Mede gezien de toenemende zorgvraag van ouderen is een slim georganiseerd 

openbaar vervoer in de regio van belang. Vraagafhankelijke vervoersconcepten, zoals  

regiotaxi’s en buurtbussen, kunnen er aan bijdragen dat de kwaliteit van de 

bereikbaarheid op peil blijft. Door de omvang van de regio is het echter moeilijk om tot 

een efficiënt systeem te komen. 

Met de ingebruikname van de Drentse Internet Exchange ZOD-IX heeft Emmen een 

internationale sleutelpositie verkregen in een netwerk van glasvezelverbindingen en 

snelle internettoegangen. De regionale internetknooppunten in Noord en Oost Nederland 

en Niedersachsen zijn daarmee via de Kennis Campus Emmen met elkaar verbonden. 

Gelijktijdig heeft de oprichting van ‘EU-open’ plaats gevonden: een internationaal 

georiënteerd samenwerkingsverband van regionale internetknooppunten dat nog meer 

glasvezelnetwerken met elkaar moet gaan verbinden. Uitbreiding richting Zuid Nederland 

en bijvoorbeeld de regio Amsterdam ligt in het verschiet. 
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Kansen voor regionale samenwerking voor mobiliteit en bereikbaarheid 

• Een belangrijke kans voor regionale samenwerking ligt in het extern samenwerken voor het 

behoud en de verdere ontwikkeling van de (nu al goede) bereikbaarheid van het gebied via het 

hoofdwegennet, spoor en water. Een gezamenlijke mobiliteits- en bereikbaarheidsagenda met 

concrete en (gewenste) projecten richting de provincie en het Rijk is een randvoorwaarde voor 

realisatie ervan. Het versterken van de samenwerking met de Noordelijke provincies ten 

aanzien van de interne en externe mobiliteit is een belangrijke kans. 

• Een regionale studie uitvoeren naar en het onderzoeken van effectieve maatregelen en 

projecten om de regio intern bereikbaar te houden voor ouderen, jongeren en speciale 

doelgroepen in de verschillende kernen. Speciale aandacht hierin kan er zijn voor 

autobereikbaarheid en kleinschalige openbaar vervoer initiatieven. Als compensatie voor het 

verlies van fysieke voorzieningen, is snel internet ook in de kleinere kernen van belang voor 

zorg, onderwijs en andere diensten.  

2.9 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.  
 

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 kortlopende projecten, die passen bij de 

wensen van de vrijwilliger. 

Actief burgerschap en de zelforganisatiekracht gaan voor de toekomstige opgaven een 

belangrijke rol spelen. In de verschillende coalitieakkoorden wordt hierop gewezen en op 

ingespeeld. De omslag in het denken vindt al plaats, vooral bij bewoners. De gemeente 

Borger-Odoorn zet buurtbudgetten in in combinatie met een CPO-project in Exloo. 

Degenen die in het kader van dit project een kavel willen kopen, dienen zich tevens in te 

zetten voor de directe woonomgeving. De gemeente heeft daartoe een budget 

beschikbaar gesteld. 
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Actief burgerschap kan ook breder worden ingezet, het kan ook zijn dat burgers juist de 

samenwerking zoeken met andere organisaties, zoals woningcorporaties, 

zorginstellingen en welzijnsinstellingen. De gemeente kan hierin een stimulerende en 

faciliterende rol spelen. Door een bundeling van krachten en nauwe samenwerking met 

het middenveld en ondernemers gaan gemeenten op gelijkwaardig niveau functioneren in 

de vorm van een netwerksturing. Taken, bevoegdheden en middelen liggen dan niet 

meer in één hand bij de overheid. Er is ook geen doorzettingsmacht bij één actor, de 

partijen zijn van elkaar afhankelijk. Deze sturing vraagt om het delen van kennis, de 

bereidheid om op zoek te gaan naar gemeenschappelijke belangen en complementariteit 

en vooral 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. 

De 9
e
 Eo Wijers-prijs (2011-2012) had betrekking op ‘Nieuwe energie voor de 

Veenkoloniën, op zoek naar de regionale comfortzones’ en richtte zich vooral op het 

thema burgerschap. De vraagstelling was voor het gebied, ondanks een krimpende 

bevolking, nieuwe economische en maatschappelijke initiatieven te bieden, met de 

thema’s bevolking, landbouw, water en energie. Belangrijke opgave daarbij was de 

inwoners en maatschappelijke organisaties te betrekken bij het ontwikkelen van de 

nieuwe initiatieven en ideeën. De eerste en de derde prijs van de Eo Wijers-prijs worden 

op dit moment verder geoperationaliseerd. De winnaar ‘Samen pionieren’ zet de 

samenwerking met de bewoners voorop in collectieve samenwerking, bijvoorbeeld in 

coöperaties, verenigingen of stichtingen. De derde prijs ‘Veennet; netwerk van 

initiatieven’ is een voorstel tot een investeringsprogramma. Het is een coöperatie die 

bestaat uit initiatiefrijke inwoners, ondernemers en de overheden in een netwerk van 

initiatieven gericht op het behoud en het versterken van een vitale en weerbare regio. 

Hiervoor zou bijvoorbeeld een CV Veenkoloniën ingericht kunnen worden.  
 

Ook in de verschillende collegeakkoorden is actief burgerschap, het zelforganiserend 

vermogen en de rol en verantwoordelijkheid van de maatschappelijke organisaties een 

veel terugkerende opgave. Het idee dat om de grotere en kleinere kernen leefbaar te 

houden een actieve rol van de inwoners wordt gevraagd, is algemeen geaccepteerd. De 

wederkerigheid is eveneens een opkomend begrip: actieve organisaties en inwoners 

worden zo beloond en gestimuleerd voor initiatieven door de gemeente(n). Ook kan 

bijvoorbeeld gericht gebruik gemaakt worden van het leefbaarheidsfonds Vitaal van 

Woonservice of het leefbaarheidsfonds van Lefier. Deze fondsen zijn gericht op het 

ondersteunen van inwoners, verenigingen, clubs en instellingen die initiatieven 

organiseren om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.  

Een ander initiatief ten aanzien van actief burgerschap is het project ‘Vijf Sterren 

Samenwerking’ dat wordt uitgevoerd door de Brede Overleggroep Kleine Dorpen. 

Hierbinnen wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van zelforganisatie door 
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inwoners om voorzieningen in stand te houden. Clustervorming van dorpen om tot 

samenwerking te komen is daarbinnen een van de onderzoeksrichtingen.  

 

Kansen voor regionale samenwerking op het gebied van actief burgerschap 

• Een duidelijke regionale kans ligt in het verder uitwerken en onderzoeken van de projecten en 

initiatieven die voortgekomen zijn uit de Eo Wijersprijsvraag. De Universiteit van Wageningen 

werkt aan een overzicht van de ‘parels’ uit de inzendingen en geeft daarbij advies over de 

logische partners bij de uitwerking van de projecten. Aansluiting van de kansrijke projecten 

binnen bijvoorbeeld de Agenda van de Veenkoloniën en gemeentelijke initiatieven verdient 

aanbeveling.  

• Een tweede kans ligt in de aansluiting bij de uitkomsten van het onderzoek van de Brede 

Overleggroep Kleine Dorpen over de mogelijkheden van zelforganisatie en ervaringen van 

andere gemeenten met betrekking tot actief burgerschap. Via de regio kan toegewerkt worden 

naar een regionale methodiek om actief burgerschap in de kernen te faciliteren en te 

stimuleren.  

• Emmen Revisited is een samenwerkingsverband van vele partners (organisaties én bewoners) 

met hart voor de wijken en dorpen in de gemeente Emmen. Samen ontwikkelden zij 

een unieke, gebiedsgerichte werkwijze om de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren. De 

gemeente, de wooncorporaties Lefier, Domesta en Woonservice, bewoners (-organisaties), 

politie, welzijnorganisatie en alle andere betrokkenen werken samen aan een prettige woon- 

en leefomgeving. Het project kan een belangrijke inspiratiebron voor andere gemeenten zijn. 
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3. Krachtenveldanalyse 

3.1 BESTUURSKRACHT 

Voor een effectieve aanpak van de krimpproblematiek gelden drie basisvoorwaarden, 

zoals geformuleerd in het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling van het Rijk, IPO en 

VNG: een tijdige lokale bewustwording, een duidelijke bestuurlijke rolverdeling (met 

voldoende bestuurskracht) en een effectieve bekostigingssystematiek.  

In de krachtenveldanalyse wordt gekeken naar de wijze waarop de gemeenten en 

provincie de opgaven die gerealiseerd moeten worden in het kader van de 

bevolkingstransitie gaan organiseren. In Drenthe zijn veel samenwerkingsverbanden 

aanwezig, zowel vanuit de provincie als de gemeenten georganiseerd, maar ook samen 

met en vanuit (semi-) private partijen. Daarnaast is op verschillende terreinen sprake van 

grensoverschrijdende samenwerking. 

3.1.1 De rol van de provincie en interprovinciale samenwerking 

De provincie vervult een actieve rol om de regio te laten anticiperen op de demografische 

transitie. De basis is gelegd met het ‘Beleidsadvies Bevolkingsdaling’. De thans op te 

stellen regionale krimpagenda is een volgende stap, die moet leiden tot concrete 

uitvoeringsmaatregelen. De startnotitie vormt tevens belangrijke input voor de lange 

termijnvisie (2040) die de provincie nog gaat opstellen. Zie ook § 1.2. 

SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, is het bestuurlijk orgaan van de drie 

noordelijke provincies. Doel is het versterken van de noordelijke economie, onder andere 

door het verstrekken van subsidies. Binnen SNN wordt het ruimtelijke en economische 

beleid van de drie provincies afgestemd. In de Cie. SOM van de SNN wordt goed 

samengewerkt op het terrein van de infrastructuur. Ook voert SNN namens het noorden 

onderhandelingen met het Rijk en Brussel. 

De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland is een 

onafhankelijke NV die door middel van financiering, acquisitie en het aanjagen van 

projecten de noordelijke economie versterkt. Het accent ligt hierbij op participeren in 

innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling. De provincie heeft 

het initiatief genomen om met het Rijk na te denken over de toekomstige positionering en 

het eigendom van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 

(NOM) in relatie tot het faciliteren en stimuleren van het Drentse bedrijfsleven en de 

kennisinstellingen. 
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De provincies Groningen en Drenthe, alsmede twee waterschappen en acht gemeenten 

werken samen in het gebied van de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Het rapport 

Rabbinge (zie § 3.4) is een belangrijke impuls om de samenwerking te versterken, met 

name op het terrein van de biobased economy. De agenda voor de Veenkoloniën vormt 

een nadere uitwerking. 

De provincies Drenthe en Overijssel werk samen in de ‘Regiovisieorganisatie Zuid-

Drenthe/Noord-Overijssel’. Het gaat hierbij om het uitvoeren van 57 strategische 

projecten van de regiovisie. 

3.1.2 Samenwerking gemeenten in de regio 

De provincie Drenthe heeft vroegtijdig gewerkt aan de schaalvergroting van de 

gemeenten binnen haar grondgebied. Dit betekent dat de gemeenten relatief groot van 

omvang zijn en over het algemeen bestaan uit enkele grotere (stedelijke) kernen en veel 

kleinere landelijke kernen verspreid over een groot gebied. Dit vraagt een aparte wijze 

van gemeentelijke organisatie en aansturing. Het betekent dat de kernen een speciale 

positie hebben in relatie tot de vraagstukken door de bevolkingstransitie, deze speelt zich 

voornamelijk af in de buitengebieden van de gemeenten.  

De Regio Oost-Drenthe is geen officieel orgaan of samenwerkingsverband binnen de 

provincie. De gangbare indeling is: Zuidoost-, Zuidwest- en Noord en Midden Drenthe. 

Het benoemen van de regio Oost-Drenthe (= Zuidoost Drenthe en de gemeente Aa en 

Hunze), komt voort uit de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het provinciaal 

beleidsadvies bevolkingsdaling en is ingegeven door het gegeven dat de 

bevolkingsdaling in dit gebied zich het meeste manifesteert.  

In het verleden heeft in Oost-Drenthe wel een samenwerkingsverband in het kader van 

de WGR bestaan, dat echter is opgeheven omdat het om een niet-democratisch 

gelegitimeerde vierde bestuurslaag zou gaan. Met de gemeentelijke herindelingen zijn de 

gemeenten groter geworden, waarmee ze ook meer deskundigheid in huis hebben 

gekregen om hun taken uit te voeren. Wel wordt binnen de regio op diverse terreinen 

nauw samengewerkt door de gemeenten.  

In het kader van de krimp is een stuurgroep ingesteld, die bestaat uit vier wethouders 

(één vanuit elke gemeente) en de vanuit de provincie verantwoordelijke gedeputeerde.  

 

In de regio Zuidoost Drenthe (gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn) wordt 

op verschillende gebieden en initiatieven samengewerkt en in de verschillende 

collegeakkoorden wordt de intentie genoemd om tot verdere samenwerking in de nabije 

toekomst te komen: 
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• op het gebied van ICT, economie, sociale zaken, aanbestedingen en 

afvalinzameling; 

• OPDC Zuidoost Drenthe (onderwijs); 

• EMCO-groep (arbeidsmarkt); 

• CQ Centrum (cultuur). 

3.1.3 Samenwerking gemeenten buiten de regio 

De uitvoeringsagenda Veenkoloniën wordt zoals al gezegd gezamenlijk opgepakt door 

twee provincies, twee waterschappen en acht gemeenten. 

De gemeenten Coevorden en Emmen werken samen met Meppel, De Wolden en 

Hoogeveen in de ontwikkeling van de Drentse Zuidas. Zij hebben in 2010 gezamenlijk de 

ontwikkelingsvisie 'De kracht van de Drentse Zuidas’ opgesteld. Doel is het benutten van 

de ruimtelijk-economische kansen voor Zuid-Drenthe. 

Emmen is lid van de G32, het landelijk samenwerkingsverband van (op dit moment al 34) 

middelgrote steden dat zich richt op belangenbehartiging bij het Rijk en op onderlinge 

kennisuitwisseling. 

Borger-Odoorn en Aa en Hunze zijn lid van de P10, het samenwerkingsverband van de 

qua oppervlakte (11) grootste plattelandsgemeenten. Ook hier staan belangenbehartiging 

en kennisuitwisseling centraal. 

3.1.4 Samenwerking gemeenten, organisaties en bedrijfsleven 

Er is een door STAMM CO gecoördineerd kernteam krimp, waarin meerdere partijen 

zitting hebben (gemeenten, woningcorporaties en welzijnsinstellingen, Brede 

Overleggroep Kleine Dorpen en de provincie). 

De vier gemeenten werken elk met de in hun gemeente werkzame woningcorporaties en 

zorg- en welzijnsinstellingen samen op basis van prestatieafspraken en contracten. 

De Kennis Campus Emmen is een samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen 

en bedrijfsleven. Het initiatief is genomen door de provincie Drenthe, de gemeente 

Emmen, Stenden Hogeschool en het MKB. 

De Stichting Tuinbouw Emmen richt zich op de promotie van de glastuinbouwsector. 

In het advies van de Commissie Rabinge (zie § 3.4) om de biobased economy te 

stimuleren, wordt aanbevolen bestaande samenwerkingsvormen als KANON 

(Kennisnetwerk voor lonende agroketens) en de Kenniswerkplaats Veenkoloniën te 
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benutten om nieuwe impulsen te ontwikkelen. Daarbij moet ook de kennis en kunde van 

‘groene’ kennisinstellingen als Van Hall-Larenstein en de AOC’s worden ingezet. 

3.2 GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING 

iAge is een project binnen het NSR Interreg IVB Programma, ter verbetering van de 

economie en sociale inclusie in krimpgebieden die te kampen hebben met vergrijzing en 

ontgroening. iAge staat voor e-Inclusion in Ageing Europe en heeft als doel de regionale 

economische ontwikkeling en de leefbaarheid te stimuleren in gebieden die sterk 

vergrijzen. iAGE gaat dus om ouderen langer fit, zelfstandig en aan het (vrijwilligers)werk 

te houden. Begin 2012 is een Europese subsidie toegekend aan dit project.  De provincie 

Drenthe is als leadpartner verantwoordelijk voor het hele projectmanagement en de 

financiële aspecten. Ze doet dit samen met subpartners Aa en Hunze, HIT en STAMM 

CMO. 

Op een aantal terreinen vindt grensoverschrijdende samenwerking plaats tussen de 

noordelijke provincies en de Duitse deelstaat Nedersaksen. Het gaat om een 

gezamenlijke presentatie in Brussel en plannen op terreinen als energie, onderwijs en 

infrastructuur (verdubbeling van de E233). 

De Eems Dollard Regio (EDR) is een grensoverschrijdend openbaar lichaam, bestaande 

uit de provincies Groningen, Drenthe en Friesland, alsmede aan Duitse kant de 

Landkreise in Oost-Friesland, de Landkreis Emsland, de Landkreis Friesland en de 

Landkreis Cloppenburg. Het doel van de EDR is om als informatie- en coördinatiepunt de 

samenwerking te ondersteunen en bestaande contacten te intensiveren. Momenteel telt 

de EDR ongeveer 100 leden. Het gaat daarbij om gemeenten, de Kamer van Koophandel 

Noord-Nederland en in Duitsland om (Samt)gemeinden, Städte, Landkreise, Industrie- 

und Handelskammern, Handwerkskammern en de Ostfriesische Landschaft. 

Bij Coevorden vindt de ontwikkeling van 

het grensoverschrijdende bedrijvenpark: 

‘Europark Coevorden – Emlichheim GmbH’ 

plaats. Daartoe is de 

Ontwikkelingsmaatschappij Europark 

Coevorden-Emlichheim GmbH opgericht, 

een samenwerking tussen de Nederlandse 

gemeente Coevorden en de Duitse 

samtgemeinde Emlichheim.  
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De Euregio is eveneens een grensoverschrijdend openbaar lichaam bestaande uit 129 

Duitse en Nederlandse leden. In Nederland behoren de Regio Achterhoek (Provincie 

Gelderland) evenals de Regio Twente en enkele gemeenten in de Regio Noordoost-

Overijssel (Dalfsen, Hardenberg en Ommen) tot de Euregio. Ook de gemeente 

Coevorden is lid van de Euregio. De Euregio is er voor burgers, bedrijven, organisaties 

en aangesloten gemeenten. De Euregio wil ervoor zorgen dat deze doelgroepen hun 

mogelijkheden aan beide zijden van de grens optimaal benutten. Ook wil zij een bijdrage 

leveren aan de welvaart en het welzijn in het grensgebied en het bevorderen van 

wederzijds begrip tussen de mensen. De Euregio houdt daarbij rekening met mogelijke 

culturele verschillen tussen de Nederlandse en Duitse samenleving.  

3.3  FINANCIËN 

Uit het opstellen van de verschillende startdocumenten voor de krimp- en 

anticipeergebieden komt naar voren dat een regionale krimpagenda en/of het gericht 

aanpakken van de consequenties van de bevolkingsdaling extra investeringen vergt. In 

deze fase van de analyse is het nog niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn 

van de verschillende projecten en initiatieven die voortkomen uit de (nog vast te stellen) 

regionale krimpagenda. 

Tot 2014 zijn er de volgende Europese fondsen: 

• INTERREG IV-A subsidies (grensoverschrijdende – Euregionale – samenwerking) en 

INTERREG IV-B subsidies (Transnationaal programma Noord-West Europa). Het gaat 

in Drenthe ondermeer om het project NEND (Nachhaltige Energie Nederland 

Deutschland). Drenthe zal zich hierbij met name richten op de particuliere 

woningvoorraad, het expertisecentrum scholenbouw en de energiebenutting van 

biomassa. 

• JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) is een 

revolving fund, dat zoals de naam aangeeft bedoeld is voor stedelijke herstructurering. 

Revenuen uit projecten die met het fonds zijn gefinancierd, vloeien weer terug in het 

fonds en worden opnieuw geïnvesteerd. Voorwaarde is dat er geld moet zijn binnen de 

stedelijke prioriteit van een Operationeel Structuurfondsenprogramma, waarop een 

beroep kan worden gedaan. 

Voor de periode daarna is Europa 2020 van belang: de groeistrategie van de EU voor de 

komende 10 jaar met als doel te komen tot een slimme, duurzame en inclusieve economie 

in een snel veranderende wereld. Dit betekent dat de EU en de EU-landen samen moeten 

werken aan meer werkgelegenheid, hogere productiviteit en meer sociale samenhang. Voor 

elk land zijn concrete doelstellingen geformuleerd in termen van arbeidsparticipatie, 

onderzoek en ontwikkeling, CO2 reductie, duurzame energie en vermindering 
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energiegebruik, en terugdringing armoede en uitsluiting. Hiervoor komen echter geen 

nieuwe Europese fondsen. Wel heeft de EU aangegeven nieuwe financieringsmodellen 

(zoals publiek-private partnerschappen) die als hefboom voor EU- of EIB-financiering 

functioneren, zullen worden onderzocht om de middelen van de publieke en de private 

sector te bundelen en de impact te maximaliseren. De provincies Groningen en Drenthe 

anticiperen hierop met het RIS project. 

Voor de uitvoering van de Agenda Veenkolonieën zijn geen Europese gelden beschikbaar, 

wel komt er een bijdrage van € 5 miljoen voor 2012 en 2013 van het ministerie van E&LI. 

In het verlengde van de bevolkingsdaling en bezuinigingen bij de overheden ligt er een 

belangrijke opgave om te komen tot nieuwe businessmodellen en waardenstromen, 

bijvoorbeeld bij het instandhouden van het voorzieningenniveau. Het gaat in dat geval om 

het optimaliseren van het voorzieningenaanbod, maar ook om een verschuiving van de 

financiering van de overheid naar private partijen en om een grotere rol van de burger. Bij 

dat laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het concept van de Friese ‘kooöeraasjes’  

Voor de verdere uitwerking kan gebruik worden gemaakt van de de door het ministerie van 

BZK ontwikkelde ‘transitieatlas’. 
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BIJLAGE 1: REGIONALE GEGEVENS 

Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het ministerie van BZK (WWI) en gebaseerd 

op verschillende bronnen. Zo zijn de bevolkings- en woningvoorraadprognoses afkomstig 

uit PRIMOS, waarbij de bevolkingsontwikkeling afwijkt van de CBS prognoses. De 

overige gegevens zijn afkomstig van het CBS, LISA en de Kamer van Koophandel. 

Specifieke gegevens van de provincies/regio’s kunnen hiervan afwijken, maar voor de 

onderlinge vergelijkbaarheid is gekozen voor de bovengenoemde bronnen. 

1. Bevolking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
De CBS prognoses komen uit op een aanzienlijk grotere bevolkingsdaling en 

huishoudendaling: 
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  Ontwikkeling inwonertal (Provincie Drenthe) 

gemeente 2010 2015 2020 2030 2040

Aa en Hunze 25.600 25.700 25.400 24.600 23.300

Borger-Odoorn 26.100 25.600 25.100 23.800 21.900

Coevorden 36.100 35.700 35.200 33.400 30.900

Emmen 109.500 108.800 108.200 105.800 101.000

Oost Drenthe 197.300 195.800 193.900 187.600 177.100

 
Voor de regio Zuid-Oost Drenthe (d.w.z. Oost Drenthe min de gemeente Aa en Hunze) 

heeft de provincie berekend dat het aantal huishoudens met 7% daalt in de periode 2010-

2040 

 

2. Economie 
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Regio Percentage huishoudens met een uitkering, 2008 

Oost-Drenthe 25,1% 

Nederland 19,5% 

Bron: CBS, 2008 

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) 

Banen werknemers naar sector, Oost-Drenthe: 
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Banen werknemers naar sector, Nederland: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: LISA, 2010 
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Oprichtingen en opheffingen bedrijven Oost-Drenthe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Kamer van Koophandel 

Percentage leegstaande winkels regio in vergelijking met landelijk gemiddelde 
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3. Voorzieningen 

Aantal voorzieningen naar type regio Oost-Drenthe 

Voorziening Aantal 

Supermarkten 336 

Ziekenhuis 1 

Zwembad 18 

Verpleeghuis 6 

Verzorgingstehuis 18 

Sporthal 21 

Huisarts 90 

Kinderdagverblijf 30 

Buitenschoolse opvang 37 

Apotheek 20 

Basisschool 137 

Havo/VWO 4 

VMBO 9 

HBO 1 
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4. Onderwijs 

Percentage leerlingen naar leerweg, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Wonen 
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6. Leefbaarheid 

Leefbaarometer regio Oost-Drenthe: 
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BIJLAGE 2: ACTIEPUNTEN VAN DE REGIO OOST-DRENTHE 

Overzicht projecten en initiatieven Generieke aanpak beleidsadvies Van Groei naar Bloei  

Project Omschrijving Betrokken partijen 

1. iAge 

Binnen het Interreg-IVB-programma wordt het 

project iAge uitgevoerd. In het project worden 

verschillende pilots uitgevoerd om te 

onderzoeken of ICT-toepassingen gebruikt 

kunnen worden om de leefbaarheid en 

economische gebieden op peil te houden en te 

bevorderen. 

Partners uit de landen 

rondom de Noordzee. 

Binnen Drenthe zijn de 

gemeente Aa en 

Hunze, de HIT en 

STAMM CMO formeel 

betrokken binnen het 

project.  

2. Kennisknooppunt 

Noord-Nederland 

(KKNN) 

Het doel van het netwerk is drieledig: 

• Een kennisnetwerk opzetten bijvoorbeeld 

middels netwerkbijeenkomsten, optreden als 

kennismakelaar. 

• Het delen van de relevante kennis via de site 

en andere instrumenten. 

• Het vergroten en verdiepen van de kennis 

rondom krimp middels het formuleren en 

uitvoeren van een onderzoeksprogramma.  

De provincies Drenthe, 

Groningen en 

Friesland, in 

samenwerking met de 

RUG en het 

Kenniscentrum 

Noorderruimte van de 

Hanzehogeschool 

Groningen.  

3. Masterclasses en 

kennisateliers Krimp 

Het inzetten van Masterclasses en 

kennisateliers Krimp ten behoeve van 

beleidsmakers, statenleden, raadsleden en 

bestuurders die zich (gaan) bezighouden met 

krimpvraagstukken. 

Provincie Drenthe, 

STAMM CMO 

4. Plan 

voorzieningen Oost-

Drenthe 

(onderzoek) 

Het opstellen van een regionale visie op het 

voorzieningenniveau in Oost-Drenthe. In de 

visie wordt ingegaan op de toekomstige 

behoefte op basis van 

bevolkingsontwikkelingen. 

Om deze visie te ontwikkelen wordt onderzoek 

gedaan naar de beweegpatronen van de 

inwoners van de verschillende gemeenten en 

naar de relatie tussen de ervaren leefbaarheid 

en de aan- of afwezigheid van voorzieningen. 

STAMM CMO 

5. Onderwijs en 

krimp 

Het doel van het inmiddels afgeronde 

onderzoek is om zicht te krijgen op de 

knelpunten waarmee de voorzieningen – 

basisonderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang 

Provincie Drenthe 
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en BSO – mee te maken krijgen als gevolg van 

krimp en ontgroening en om mogelijke 

oplossingsrichtingen te benoemen. 

Dit onderzoek vormt de onderbouwing voor 

discussie over de toekomst van het onderwijs. 

6. Zorgkracht in 

krimpgebieden 

Het doel van het experiment is samen met de 

betrokken partijen op zoek te gaan naar de 

beste vormen van samenwerking in het licht van 

de verwachte clustering van 

(zorg)voorzieningen en verminderde 

bereikbaarheid in het landelijk gebied. 

Experiment in het kader van Nationaal Actieplan 

Bevolkingsdaling. Afstemming met NMA. 

Gemeenten Aa en 

Hunze, Borger-

Odoorn, provincie 

Drenthe 

Uitvoering door 

STAMM CMO 

7. Creatief met krimp 

Inventarisatie van de mogelijkheden van kunst 

en cultuur om een bijdrage te leveren aan de 

leefbaarheid van het platteland in de Drentse 

Veenkoloniën.  

Opdracht aan de PeerGroup om binnen de 

programma’s 2012 – 2014 specifiek aandacht te 

besteden aan het thema krimp om 

bewustwording op gang te brengen.  

Provincie Drenthe, 

gemeente Emmen 

8. Vijf sterren 

samenwerking 

Het onderzoeken van de mogelijkheden van 

zelforganisatie door inwoners om voorzieningen 

in stand te houden. Clustervorming van dorpen 

om tot samenwerking te komen is daarbinnen 

een onderzoeksrichting.  

Brede Overleggroep 

Kleine Dorpen 

9. Kansen 

grensoverschrijdende 

samenwerking 

Onderzoek naar de demografische 

ontwikkelingen en de effecten hiervan in de 

aangrenzende regio met Duitsland. Doel is om 

de grensoverschrijdende samenwerking te 

stimuleren.  

Rijk, provincie Drenthe 

10. Kader voor 

Economische 

Investeringen 

Maatregelen die gericht zijn op het vergroten 

van het arbeidsaanbod en het versterken van 

de relatie onderwijs-arbeidsleven. Specifieke 

aandacht gaat uit naar de relatieve krapte 

binnen de arbeidssectoren zorg en techniek.  

Provincie Drenthe 

 
  



 

56 

 

BIJLAGE 3: AANVULLENDE GEGEVENS TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 

Demografie 

De regio Oost-Drenthe bestaat uit de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, 

Coevorden en Emmen. In het gebied wonen en werken ongeveer 190.000 inwoners.   
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• In de vorige eeuw was het ‘Drenthenieren’ een begrip: jonge senioren die vanuit de 

randstad naar Drenthe verhusiden om te genieten van ruimte, rust en het landschap. 

Tot en met 2008 kende de provincie een vestigingsoverschot van minimaal 1.000 

personen per jaar. Vanaf 2009 is dat echter omgeslagen in een vertrekoverschot (in 

2010 ruim 300 personen). Ook het COROP gebied Zuidoost Drenthe (gemeenten 

Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen) kenden in het verleden een 

vestigingsoverschot, maar sinds 2008 een toenemend vertrekoverschot (in 2010 

bijna 500 personen). 

Kwantitatieve informatie: 

• Een bevolkingsstijging volgens de Primos prognoses tussen 2010 en 2020 van ca. 0,2%. 

Na 2020 wordt er een bevolkingsdaling verwacht van ca. 0,5% tot 2030 en van 2030 tot 

2040 van ca. 2%. Over de gehele periode neemt de bevolking af van ruim 196.000 naar 

192.500 (een daling van 2%). 

• De prognose van de provincie laat over de gehele periode een structurele 

bevolkingsdaling zien tot 177.000 in 2040 (een daling van liefst 10%). 

• Een huishoudensstijging volgens de Primos prognoses tussen 2010 en 2030 van ca. 

6,8%. Na 2030 wordt een huishoudenssdaling verwacht van ca. 0,5% tot 2040. Over de 

gehele periode neemt het aantal huishoudens toe van 82.000 naar 90.00 (een stijging van 

10%).De prognose van de provincie laat voor de regio Zuid-Oost Drenthe (d.w.z. excl. de 

gemeente Aa en Hunze) over de gehele periode een structurele daling van het aantal 

huishoudens met 7% zien. 

• Het aandeel 65-plussers, met name 75-plussers, neemt volgens zowel de Primos- als de 

provinciale prognoses sterk toe tussen 2010 tot 2040. 

• De gemeente Emmen is met een kleine 110.000 inwoners veruit de grootste gemeente in 

de regio, waarvan 57.000 in de kern Emmen wonen. Coevorden telt 36.000 inwoners, 

Borger-Odoorn 26.000 inwoners en Aa en Hunze 25.000 inwoners), 36 duizend 

(Coevorden) en 110 duizend inwoners (Emmen). In alle gemeenten daalt, zeker volgens 

de provinciale prognose, het aantal inwoners. Alleen in de kern Emmen is nog sprake van 

een bevolkingsgroei. 
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• In het beleidsadvies van de provincie wordt onderkend dat de bevolkingsdaling geen 

nieuw fenomeen is binnen de provincie. Uit de ontwikkeling van de kernen tussen 

2000 – 2008 blijkt dat in ongeveer 180 kernen binnen de provincie geconfronteerd 

zijn met een daling van het inwonertal. 

• De provincie, maar ook meer specifiek de regio Oost-Drenthe, is omringd door 

gebieden die eveneens te maken hebben of krijgen met krimp. De gebieden liggen 

in de provincies Groningen, Friesland en Overijssel.  

• De gemeentelijke cijfers van Oost-Drenthe zeggen weinig over de verschillen in de 

ontwikkeling binnen de gemeenten. De meeste gemeenten bestaan uit veel 

verschillende kernen waarvan sommige – meestal de grotere kernen – nog zullen 

groeien en andere (flink) zullen krimpen. Maatwerk en regionale en lokale kennis is 

noodzakelijk om de opgaven voor de regio en de kernen goed te kunnen duiden.  

Wonen 

3.3.1 W
o
n
e
n 
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• De regio is inmiddels bezig met het opstellen van een regionale woonvisie. Het 

maken van afspraken over het afboeken op de grondexploitatie is daarbij een groot 

probleem. Een belangrijk vraagstuk is verder op welke wijze wordt omgegaan met 

de grote diversiteit binnen de regio Oost-Drenthe, de grote omvang van de regio 

enerzijds en de veelheid aan kleine landelijke kernen anderzijds. 

• De provincie heeft de ambitie tweederde van de bouwopgave in de planperiode 

2008 – 2019 op te vangen in (sub)streekcentra en een derde in de overige kernen. 

Dat betekent concreet dat de streekcentra (Emmen) een regionale functie hebben 

om te bouwen en de substreekcentra (Coevorden) een bovenlokale functie hebben. 

De overige kernen hebben een lokale functie. Aangegeven wordt dat de 

binnengemeentelijke verdeling een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, gezien de 

Kwantitatieve informatie: 

• De regio had in 2010 een woningvoorraad van ca. 83.000 woningen. De verhouding koop- 

en huurwoningen was in 2010 in de regio ongeveer 70 % om 30%. 

• Volgens de Primosprognoses stijgt de woningvoorraad tussen 2010 en 2030 nog met ca. 

9,6%. Deze groei verhoudt zich niet met de door de provincie voorziene daling van het 

aantal huishoudens. 

• Er zijn ook lokale prognoses. In de gemeente Borger-Odoorn wordt een additionele 

woningbehoefte geraamd van 300 woningen tot 2020. In de gemeente Emmen beslaat de 

bouwopgave 5156 woningen tussen 2010 en 2020, waarvan er al 4483 zijn 

geprogrammeerd/ gereserveerd. 
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omvang van de gemeenten betekent dit dat het kernenbeleid vanuit de gemeenten 

wordt gestuurd.  

• Vooral de gemeente Emmen beschikt nog over veel zachte plancapaciteit voor 

nieuwbouwwoningen. In de regionale woonvisie voor Oost-Drenthe beargumenteren 

de gemeenten vanuit de regionale behoefte de afstemming over de transformatie- 

en nieuwbouwplannen. Actualisatie van het woonprogramma is het uitgangspunt, 

bestaande projecten vormen de basis van het programma.  

• In de regio Oost-Drenthe zijn met name de volgende woningcorporaties actief: 

Domesta, Lefier, De Volmacht en Woonservice. Lefier in Borger-Odoorn en Emmen 

(samen 13.194 woningen), Domesta in Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden en 

Hoogeveen. Woningstichting De Volmacht is actief in Aa en Hunze (circa 1.500 

woningen) en Woonservice Drenthe in Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. De 

verschillende gemeenten werken op basis van de woonvisies goed samen met deze 

partijen. De krimpproblematiek wordt door de verschillende partijen onderkend en 

men begint hier met de woningbouwprogrammering en visies op de bestaande 

woningvoorraad ook goed op in te spelen.  

• De ontwikkeling van de WOZ-waarde van de woningen was in grote delen van de 

gemeente Emmen in de economische bloeiperiode van 2001 – 2007 negatief. Delen 

van de gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Aa en Hunze laten in deze periode 

wel een positieve waardeontwikkeling zien. Dit komt mede door de positieve 

migratiepatronen van deze laatste twee gemeenten.  

Zorg en welzijn 
 

Kwantitatieve informatie 

• Het Scheper Ziekenhuis in Emmen is het grootste (opleidings)ziekenhuis van de provincie. 

• In Coevorden is het dagziekenhuis Aleida Kramer, onderdeel van de Saxenburgh groep, 

gevestigd. 

• Buiten de regio bevinden zich ziekenhuizen in Stadskanaal (Refaja), Hoogeveen (Bethesda), 

Assen (Wilhelmina) en Groningen (Martini en UMCG). 

• Leveste Care bezit plusminus 17 zorgcentra in de regio Oost-Drenthe. 

• Uit de rapportage van STAMM CMO over de leefbaarheid in Borger-Odoorn blijkt dat 

de aandacht vooral gericht moet worden op een specifieke groep, te weten mensen 

met een slechtere gezondheid, gehandicapten, mensen met minder financiële 

middelen en mensen die minder mobiel zijn doordat ze niet beschikken over een 

auto.  
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• In Oost-Drenthe zijn, naast veel kleine, twee grote zorginstellingen actief: 

Tangenborgh en Leveste. Zorggroep Tangenborgh bestaat uit verschillende woon- 

en zorgcentra, verpleeghuizen, ouderensteunpunten, aanleuncomplexen, een 

dagbehandelingscentrum, thuiszorg en andere voorzieningen. Zorggroep 

Tangenborgh heeft locaties in Borger Odoorn, Coevorden en Emmen. Leveste 

Zorggroep is een grote zorggroep in Drenthe waar het Scheper Ziekenhuis (enige 

ziekenhuis in Oost-Drenthe) deel van uit maakt. Leveste Care heeft verspreid over 

Drenthe zeventien locaties waar diverse vormen van zorg worden aangeboden. De 

locaties zijn onderverdeeld in woonzorgcentra, woonzorgcomplexen en 

ouderensteunpunten in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. 

• Een kans voor de regio ten aanzien van de bijdrage die vrijwilligers kunnen leveren 

is het voorbeeld van de Zilveren Kracht conferenties. Hierin wordt door de gemeente 

gefaciliteerd dat jonge ouderen, bijvoorbeeld net met (vroeg) pensioen, zich actief 

inzetten voor diverse maatschappelijke opgaven binnen de gemeente en de regio. 

Dit zou een potentieel kunnen bieden om eventueel een tekort aan zorgpersoneel te 

ondervangen in de preventieve sfeer van de zorg. Uitgangspunt is dat de ouderen 

hier zelf bewust een keuze voor maken en dat het niet als een ‘maatschappelijke 

verplichting’ wordt gezien. 

• De indruk vanuit de regio is dat gezien het groot aantal kleine kernen het concept 

woonzorgzones minder goed toepasbaar is in het landelijk gebied. Wel zouden de 

ervaringen van het zorgexperiment Oost Drenthe breder kunnen worden ingezet. 

• De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn proberen met het ‘zorgexperiment 

Oost-Drenthe’ de vraag te beantwoorden hoe in de toekomst zorg gegarandeerd kan 

worden op het platteland, in een situatie waarin de zorgvraag en het 

arbeidspotentieel krimpt. Een aantal partijen uit de zorg voorzien een tekort aan 

personeel in de zorg als belangrijkste knelpunt voor de toekomst. Dit vraagt om een 

andere organisatie van de zorg. Er is meer samenwerking nodig tussen 

zorgaanbieders (bijvoorbeeld in de vorm van het samenvoegen van ‘onrendabele 

lijnen’ in de thuiszorg) en tussen zorg en welzijn, om zo de professionals in de zorg 

te ontlasten. Om zorg te kunnen garanderen in perifere gebieden zullen, volgens de 

partijen, de scherpe kantjes van de marktwerking gevijld moeten worden. Niet de 

concurrentie tussen aanbieders moet leidend zijn (het aanbod), maar de vraag van 

de bewoners van een gebied. Aanbieders van zorg zouden op basis van die 

zorgvraag met elkaar én met partijen als welzijnsinstellingen en woningcorporaties 

een passend aanbod moeten creëren, waarbij efficiency en kwaliteit voorop staan. 
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• Het thema zorg is een belangrijk aandachtspunt voor de verschillende gemeenten 

De aandacht van de provincie gaat vooral uit naar de bereikbaarheid van de zorg. 

De verwachte sterke groei van de zorgvraag en relatief grote omvang van de 

gemeenten en de vele kleine kernen zorgen voor een beleidsuitdaging voor de 

betrokken partijen. Om hier op in te spelen worden er verschillende initiatieven en 

projecten opgezet in het kader van de krimpagenda. Uitgangspunt voor het beleid is 

het zoveel mogelijk op dorps- en wijkniveau organiseren van de zorg door regionale 

zorgaanbieders. De gemeente Emmen ondersteunt en bevordert kleinschalige 

zorgvoorzieningen met eigen beleid.  

• In het Europese project iAge worden verschillende pilots uitgevoerd om te 

onderzoeken of en hoe ICT-toepassingen kunnen worden ingezet om de 

leefbaarheid van de krimpgebieden op peil te houden. Een belangrijk 

aandachtsgebied hierbinnen zijn de zorgdiensten. Daarnaast kan veel geleerd 

worden van verschillende experimenten die in krimpgebieden worden opgedaan met 

het organiseren van zorg op afstand.  

Economische vitaliteit 

Kwantitatieve informatie 

• In het COROP-gebied Zuidoost-Drenthe lag de economische groei (BBP) tussen 2008 en 2010 

gemiddeld 2,1% onder de landelijke groei. 

• Sinds 2007 is sprake van een sterke toename van het aantal bedrijfsopheffingen in de regio. 

• In het COROP-gebied Zuidoost-Drenthe lag het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner 

tussen 2005 en 2009 gemiddeld 11% lager dan het landelijk gemiddelde. 

• In de regio Oost-Drenthe werken relatief de meeste mensen in de groot- en detailhandel 

(17,2%), de zorg (16,7%) en in de industrie (14,2%). In de agrarische sector is 6% werkzaam, 

het dubbele van het landelijke aandeel. 

• In de regio Oost-Drenthe zijn er, ten opzichte van het landelijk beeld, relatief veel mensen 

werkzaam in de sectoren industrie en zorg en relatief weinig in de sectoren onroerend goed en 

onderwijs. 

• In 2008 waren er 68.800 duizend banen in de regio Oost-Drenthe, waarvan 47.600 in de 

gemeente Emmen. 

• Tussen 2005 en 2009 steeg het aantal banen met 7%, tussen 2008 en 2009 daalde het aantal 

banen met ruim 1%. 

• Het percentage huishoudens met een uitkering lag in 2008 in de regio met 25,1% ruim boven 

het landelijk percentage van 19,5%. 

• De regio Oost-Drenthe heeft gemiddeld genomen een lager besteedbaar inkomen in 

vergelijking met het Nederlands besteedbaar inkomen, het scheelt 7%. De gemiddelde 

economische groei van het COROP-gebied Zuid-Oost Drenthe ligt al enkele jaren 2% achter 

het landelijk gemiddelde. 
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• De relatie tussen krimp en arbeidsmarkt is niet eenduidig, mede omdat 

pendelstromen onevenwichtigheden kunnen compenseren. De gemeente Emmen 

heeft bijvoorbeeld een gunstige bevolkingsprognose maar de werkloosheid is erg 

hoog en het gemiddeld opleidingsniveau relatief laag. De gemeente Borger-Odoorn 

verliest jaarlijks alleen al aan de stad Groningen 90 jongeren tussen de 18 en 20 jaar 

omdat zij verhuizen vanwege een studie. Slechts 20% daarvan keert terug; vanwege 

het ontbreken van gekwalificeerd werk en het probleem dat de partner ook een baan 

moet vinden. De gemeente geeft aan dat het nieuwe werken en ICT mogelijk kansen 

biedt.  

• In het selectieve vertrek van jongeren ligt volgens de SER Noord-Nederland een 

groot risico. Zij verwachten dat bij een gebrek aan goed opgeleid en geschikt 

personeel bedrijvigheid en dus ook banen, verdwijnen uit de krimpgebieden. Dit 

versterkt het belang van een gerichte opleidings- en arbeidsmarktstrategie voor de 

regio en de onderliggende gemeenten. De gemeente Emmen geeft bijvoorbeeld aan 

dat behoud en de bevordering van werkgelegenheid voor de gemeente van het 

allerhoogste belang zijn. De optelsom van ontwikkelingen kan de stagnerende 

economische ontwikkeling in een gebied versterken.  

• De ontwikkeling van de as Emmen – Coevorden, de Drentse Zuidas A37, als 

internationaal logistiek knooppunt wordt als kans gezien voor de economische 

ontwikkeling van het gebied. Onderdeel van de Drentse Zuidas is het Dryport-

strategie. Het gebied wil een regionale hub vormen voor de goederenstromen van 

en voor de havens van Rotterdam, Amsterdam en Noord-Duitsland. Op basis van de 

bestaande logistieke verbindingen over weg en spoor met Noord- en Oost-Europa 

heeft de regio de potentie zich te ontwikkelen tot een multimodaal logistiek centrum 

van formaat. Het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) biedt kansen voor 

gerichte investeringen in de regio om de economische vitaliteit te vergroten. De 

Veenkoloniën en Zuid-Oost Drenthe zijn proefgebied voor de energietransitie en 

innovatieve landbouw.  

• De Nederlandse kantoren- en bedrijventerreinenmarkt ontwikkelt zich slecht na 

jarenlange onstuimige groei. Dit komt niet enkel door de economische stagnatie 

maar ook door het gegeven dat het aantal kantoorarbeidsplaatsen niet meer groeit 

en het aantal vierkante meters gebruik per persoon afneemt, vooral door het slimmer 

gebruik van kantoren en het toenemend aantal zelfstandigen.  

• Voor de regio Oost-Drenthe betekent dit dat er in de regio afstemming gezocht kan 

worden op basis van een regionale economische profilering en door afstemming van 
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het aanbod van bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Een gezamenlijke 

economische visie en implementatie daarvan kan kansen bieden voor de regio. 

Toerisme en recreatie 

Kwantitatieve informatie 

• De grootste publiekstrekker uit de regio is Dierenpark Emmen. Er zijn plannen voor het 

verplaatsen van het dierenpark. 

• In de regio ligt het Nationaal park ‘Drentsche Aa’. 

• De Gemeente Coevorden kende in 2009 het hoogste aantal overnachtingen van de provincie, 

ruim 1,3 miljoen. Coevorden kent veel recreatieparken (Center Parcs/Landal Greenparcs) en 

recentelijk Plopsa Indoor. Ook cultuurhistorie kent de gemeente, in de vorm van een kasteel, 

de oude binnenstad (vestingstad) en het Belvedèregebied ‘Aalden en omgeving’. De gemeente 

heeft de wens uitgesproken de kwaliteit van het aanbod te verhogen. 

• De gemeente Aa en Hunze heeft als grootste bezienswaardigheid haar (cultuur) landschap. 

Ook het aantal overnachtingen is behoorlijk, desondanks wil de gemeente het aanbod 

vernieuwen en het gebied branden. 

• Ook voor de gemeente Borger-Odoorn is het toerisme een belangrijke economische sector. Zo 

is in deze gemeente Nederlands Hunebed Informatiecentrum gevestigd en loopt er het 

‘boomkroonpad’. Ook neemt Borger-Odoorn deel aan het Lofar project (een zeer sterke 

radiotelescoop bestaande uit een groot aantal kleine telescopen die door glasvezelkabel zijn 

verbonden), dat als doel heeft om het prille begin van het heelal waar te nemen. 

Onderwijs 
 

Onderwijs kwantitatief: 

• In 2011 lag het aandeel leerlingen dat naar het VMBO en HAVO gaat ca. 13% hoger dan het 

landelijk gemiddelde en het aandeel leerlingen dat naar het VWO gaat ca. 18% lager dan het 

landelijk gemiddelde. 

• Scholen voor voortgezet onderwijs: In de kleine kernen Klazienaveen, Borger, GIeten en 

Oosterhesselen zijn elk één locatie te vinden van een RSG. In Klazienaveel en 

Oosterhesselen wordt er VMBO tot Havo aangeboden (in Oosterhesselen voor de Havo  

alleen de onderbouw), in Borger en Gieten is er VMBO tot VWO (alleen de onderbouw). In 

Coevoerden zijn twee locaties van een RSG waar van VMBO tot gymnasium wordt 

aangeboden. In Emmen bevinden zich in totaal acht locaties van onderwijsinstellingen, 

waaronder tweemaal VMBO onderbouw, idem VMBO, een VMBO tot Havo, een Havo tot 

VWO en tweemaal VMBO tot gymnasium. 

• Middelbaar beroepsonderwijs: In Emmen bevindt zich in totaal tien locaties van MBO-

onderwijsinstellingen: het AOC Terra, het Alfa College en acht vestigingen van het Drenthe 

College.  
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• Hoger onderwijs: In Emmen bevindt zich een locatie van de Stenden Hogeschool, richtingen 

techniek/Pabo/economie. 

• De gemeente Emmen geldt voor haar regio als centrum voor het voortgezet, middelbaar en 

hoger onderwijs.  

• De verwachte krimp in de leeftijdscategorie 4 t/m 11 jarigen betekent dat 

onderwijsvoorzieningen in het primair onderwijs onder druk komen te staan, met als gevolg 

dat basisscholen in kleine(re) kernen onder de wettelijke opheffingsnorm komen. In de 

verschillende regionale media wordt al regelmatig melding gemaakt van de verwachting dat 

een op de drie basisscholen in de regio zal sluiten.  

• De gemeente Coevorden geeft aan dat de onderwijssector, vooral in het 

basisonderwijs, de komende jaren sterk de invloed gaat voelen van de vergrijzing en 

de bevolkingskrimp. Verschillende basisscholen binnen de gemeente worden 

bedreigd in hun voortbestaan. De gemeente wil blijven zorgdragen voor een 

evenwichtige spreiding van kwalitatief goede, toegankelijke en bereikbare 

onderwijsvoorzieningen. De regelgeving en dan met name de fusietoets kan in de 

krimpregio’s averechts werken. 

• De provincie Drenthe heeft in het kader van het beleidsadvies Bevolkingsdaling een 

onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen op de knelpunten waarmee de 

voorzieningen – vooral op het gebied van basisonderwijs, peuterspeelzalen, 

kinderopvang en buitenschoolse opvang – mee te maken krijgen als gevolg van 

krimp en ontgroening en om mogelijke oplossingsrichtingen te benoemen. De functie 

van het onderzoek is het startpunt te vormen van de discussie over het 

toekomstperspectief van (basis)onderwijsvoorzieningen in de regio Oost-Drenthe. 

• Uit het rapport Krimpen met perspectief (STAMM CMO) komt naar voren dat het 

basisonderwijs het komende decennium voor een grote uitdaging komt te staan zich 

aan te passen aan een sterke daling van het aantal leerlingen. Aangegeven wordt 

dat krimp de betrokkenen dwingt tot een herbezinning op essentiële zaken als de 

gewenste kwaliteit en spreiding van de onderwijsvoorzieningen. Het wordt genoemd 

als kans om een kwaliteitsverbetering te bereiken. Het realiseren van de kwaliteit 

vraagt om schaalvergroting en/of andere vormen van samenwerking en afstemming. 

Bestuurlijke schaalvergroting is mogelijk gewenst en om de afstemming en 

samenwerking te bereiken is (gemeentelijke of regionale) regie wenselijk. Het 

uitwerken van de concrete consequenties voor de regio vraagt om maatwerk en het 

betrekken van de verschillende betrokken partijen. 
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Overige voorzieningen 

Kwantitatieve informatie 

• De gemiddelde afstand tot voorzieningen in de regio is ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde relatief lang, dit geldt in het bijzonder voor de voorzieningen ziekenhuis, zwembad 

en middelbaar onderwijs. 

• Het percentage leegstaande winkels lag in de regio tussen 2005 en 2009 0,6% boven het 

landelijk percentage. In 2009 was het percentage ruim 6% ten opzichte bijna 5% landelijk. 

• Binnen de regio neemt de kern Emmen een bijzondere positie in als stedelijk centrum met een 

groot aanbod aan voorzieningen (winkel, cultuur, sport). De gemeente Emmen heeft grote 

plannen voor de vernieuwing van het stadscentrum, waarbij het gaat om verplaatsing van de 

dierentuin en de bouw van een nieuw theater, de aanleg van een nieuw Centrumplein en het 

realiseren van een aantal verbindingen.  

• De ‘Leefbaarometer’ van het ministerie van BZK laat zien dat de meeste viercijferige postcodes 

in de regio een positieve tot uiterst positieve leefbaarheid hebben. Slechts enkele postcodes 

krijgen het predikaat ‘matig positief’.  

• De gemeente Borger-Odoorn heeft in het coalitie-akkoord opgenomen toe te werken 

naar een Lokaal Actieprogramma Bevolkingsontwikkeling. Een bouwsteen voor dit 

actieprogramma wordt gevormd door het leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd door 

STAMM CMO. Hieruit komt onder andere naar voren dat de regio waarin burgers 

zich bewegen groot is en dat het leefbaarheidsbeleid daarom op verschillende 

niveaus benaderd dient te worden. Mensen zijn al gewend om voor bepaalde 

voorzieningen te reizen. Het voorzieningenniveau zal vooral in de middelgrote 

dorpen verder afnemen, het zou daarom verstandig zijn de sociale samenhang in 

deze dorpen te versterken met het oog op zelforganisatie. De binding is cruciaal 

voor de ervaren leefbaarheid, zeker in de kleine dorpen. Tegelijkertijd wordt 

aangegeven dat de inwoners van de kleine dorpen relatief ontevreden zijn over de 

woonomgeving; de fysieke component is daar het leefbaarheidsvraagstuk. Hierop 

aansluitend blijkt dat kleine, middelgrote en grotere dorpen verschillende 

leefbaarheidsvraagstukken hebben en vragen daarom een verschillende aanpak in 

leefbaarheidsbeleid. De aanwezige ‘dorpskracht’ kan hierin een belangrijke rol 

spelen. De uitkomsten van het rapport worden gebruikt om het leefbaarheidsbeleid 

verder invulling te geven, dit biedt tevens kansen voor samenwerking met de andere 

gemeenten in de regio.  

• De gemeente Emmen geeft aan dat de demografische veranderingen langzaam 

maar zeker zichtbaar worden in de regio en dat zij visie en beleid wil ontwikkelen 

waarin de gevolgen voor de thema’s als wonen, onderwijs, voorzieningenniveau en 

leefbaarheid duidelijk worden.  
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• De gemeente Coevorden gaat in het licht van de bezuinigingen werken aan het 

versoberen van de voorzieningen en accommodaties.  
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BIJLAGE 4: 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 inte 

grijpen. 

Bron: Atlas voor Gemeenten en Rigo, ‘Leefbaarheid in krimpgebieden, een verkenning 

van de relatie tussen bevolkingskrimp en leefbaarheid’, augustus 2011 
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BIJLAGE 5: 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 zullenl 

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. 
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• 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 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 al 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 6: 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 
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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 

overheid 

Onderwijs / 

Werkgelegenheid 

(?) 

Noordoost- (west)-

Fryslân 

Voorkomen jeugdwerkloosheid en het stoppen 

kleine ondernemers in Noordoost Fryslân door 

matchen studenten aan ondernemers zonder 

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. 
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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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