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2,5 jaar anticipeerprogramma in Zuid-Holland is een bijzondere ervaring. 

Samen zijn we het gesprek aan gegaan met regio’s over demografische veran-

deringen en hoe hiermee om te gaan. Dat leverde heel veel verschillende invul-

lingen van het anticipeerprogramma op, omdat elke regio daar een 

eigen invulling aan gaf. Sommige regio’s zagen af van deelname vanwege het 

negatieve beeld dat bevolkingsdaling oproept. Anderen zijn er met zeer veel 

energie mee aan de slag gegaan. 

Voor ons was dit een leerzame ervaring zowel qua inhoud als ook wat betreft 

de aanpak van het programma, waarbij overheden, maatschappelijke organi-

saties en het bedrijfsleven samen optrokken. Ook het samen optrekken in dit 

programma van Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties was heel bijzonder in positieve zin.   

Of het programma de beoogde effecten heeft opgeleverd en of er daadwerkelijk 

een verandering in de beleidspraktijk van gemeenten heeft opgetreden, zijn 

de kernvragen van deze evaluatie. De evaluatie heeft in de eerste plaats de 

effectiviteit van het programma in beeld gebracht. Daarnaast was de opzet het 

programma in te laten spelen op veranderende verhoudingen van overheden 

onderling en met het maatschappelijke middenveld en het bedrijfsleven in een 

steeds grotere rol .Op deze wijze draagt ook het anticipeerprogramma bij aan 

een nieuwe beleidspraktijk in Zuid-Holland. Niet in de laatste plaats denken 

we dat de ervaringen in het Zuid-Hollandse anticipeerprogramma ook voor 

andere regio’s die te maken hebben met bevolkingsdaling in Nederland, van 

nut kunnen zijn. Want de antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen in 

verband met demografische veranderingen zijn bij lange na nog niet gevonden. 

Dit rechtvaardigt dan ook een vervolg.

We waren zeer blij dat Janneke Rutgers de opdracht heeft aangenomen de 

evaluatie uit te voeren. Je kan wel proberen om zelf een oordeel op te stellen 

maar met de inschakeling van Janneke Rutgers met haar wetenschappelijke 

achtergrond krijg je een objectiever en dus beter inzicht.  

Wij verwachten dat u met evenveel plezier de evaluatie zult lezen als wij 

hebben gedaan. De evaluatie maakt duidelijk dat het anticipeerprogramma een 

leerproces is geweest dat vele nieuwe en nuttige inzichten heeft opgeleverd .

Rob van Zwet en Mark Reede

Programmaleiding Anticipeerprogramma Zuid-Holland

Vooraf



4

A
n

ticip
eerp

ro
g

ra
m

m
a

 Z
u

id
-H

o
lla

n
d

< inhoud

 

Voorwoord 5

Samenvatting 7

Inleiding 9

Werkwijze 14

Ervaringen in zes regio’s 16

 Alblasserwaard - Vijfheerenlanden 17

 Goeree-Overflakkee 20

 Hoeksche Waard 22

 Krimpenerwaard 26

 Rijnstreek 28

 Voorne-Putten 30

Proces 34

Resultaten 40

Aanbevelingen: 

 van buitenboordmotor naar integrale aanpak 46

Literatuurlijst 48

Bijlagen 

 1. Gesprekspartners 50

 2. Overzicht van het anticipeerprogramma 2013-2015 52

Inhoud 



5

A
n

ticip
eerp

ro
g

ra
m

m
a

 Z
u

id
-H

o
lla

n
d

< inhoud

Vanuit de Provincie Zuid-Holland werd mij 

gevraagd in het kader van de afronding van 

de eerste 2,5 jaar van het anticipeerprogram-

ma of ik samen met betrokkenen vanuit de 

regio’s wil reflecteren op wat het programma 

te weeg heeft gebracht. Tevens was het de 

bedoeling om in de gesprekken vooruit te 

blikken naar de focus in toekomstig beleid. 

Deze evaluatieopdracht sluit goed aan bij 

mijn verdere werkzaamheden als onder- 

zoeker in krimp- en anticipeergebieden. 

Momenteel werk ik aan mijn promotieonder-

zoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen 

en Tilburg Universiteit. In dit onderzoek ga ik 

in op regionale samenwerking in landelijke 

gebieden die kampen met bevolkingsafname. 

Ik houd mij vooral bezig met de thema’s 

wonen en voorzieningen. 

In juli 2015 ben ik begonnen met een ronde 

gesprekken in de zes regio’s. Daar heb ik 

gesproken met professionals van maatschap-

pelijke instellingen, ambtelijke en bestuur-

lijke vertegenwoordigers vanuit de verschil-

lende gemeenten en regiobureaus en 

ondernemers. Al deze gesprekspartners zijn 

(of waren destijds) betrokken bij het antici-

peerprogramma in hun regio. 

De gesprekken waren leerzaam en geven  

een goed beeld van het verloop van en de 

ervaringen met het anticipeerprogramma. 

Onderwerpen als bewustwording en urgentie 

van de demografische ontwikkelingen, 

beleidsveranderingen, regionale samen- 

werking kwamen aan bod. Tevens sprak ik 

met hen over de rol van de Provincie Zuid-

Holland en het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in dit 

proces. Naast het bespreken van de ervarin-

gen met anticipeerprogramma was de focus 

vooral gericht op de behoeften van de regio’s 

voor de toekomst. Wat hebben de betreffende 

regio’s in de toekomst nodig in relatie tot de 

demografische veranderingen en welke rol 

kunnen andere overheden hierin spelen? 

In deze rapportage geef ik per regio een 

verwerking van wat ik heb opgehaald tijdens 

de gesprekken. Dit is een overzicht van de 

resultaten en ervaringen met het anticipeer-

programma volgens de respondenten. Op 

basis van de informatie uit de verschillende 

regio’s blik ik terug op het programma wat 

betreft het resultaat en de inhoudelijke 

aspecten. Analyse van de gesprekken leverde 

input op voor aanbevelingen voor de toe-

komst wat betreft anticiperen op de demo-

grafische veranderingen in Zuid-Holland. In 

deze rapportage heb ik getracht zo zorgvuldig 

mogelijk recht te doen aan de ervaringen van 

alle respondenten. Daarnaast heb ik deze  

in de analyse zo goed mogelijk geprobeerd in 

perspectief te zetten in relatie tot ervaringen 

elders in het land, de literatuur en de 

stellingen van experts. 

Voorwoord

Wat heeft 2,5 jaar anticipeerprogramma in de regio’s 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Goeree-Overflakkee, 

Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Rijnstreek en  

Voorne-Putten betekend? 



6

A
n

ticip
eerp

ro
g

ra
m

m
a

 Z
u

id
-H

o
lla

n
d

< inhoud

Toekomstig beleid kan zeker leren van de 

ervaringen uit de afgelopen jaren. Want waar 

in de ene regio 2,5 jaar programma heeft 

geleid tot een brede samenwerkingsagenda 

tussen regio, provincie en rijk, wordt er in en 

met de andere regio nog geworsteld over het 

vraagstuk zelf, en wat de taak van regio en/of 

provincie daar zou moeten zijn. De titel van 

het rapport refereert aan de veelgehoorde 

weerstand tegen de naam ‘anticipeerprogram-

ma’. Welke lessen kunnen we hier uit trekken 

en wat zegt dit over de noodzaak van een 

anticipeerprogramma in de toekomst? Van 

een buitenboordmotor naar een integrale 

aanpak in de toekomst? In deze evaluatie 

hoop ik binnen deze opgave u meer inzicht  

te geven. 

Tot slot bedank ik alle gesprekspartners voor 

de inbreng en openheid tijdens de gesprek-

ken en de Provincie Zuid-Holland voor de 

ondersteuning en de mogelijkheid om in 

korte tijd zes regio’s beter te leren kennen. 

Janneke Rutgers

Leeswijzer 

Na de management samenvatting (pag. 7) 

vindt u in de inleiding achtergrond over 

de ontwikkelingen rondom demografische 

veranderingen en het anticipeerprogramma in 

Zuid-Holland. Daarna wordt in het hoofdstuk 

‘Werkwijze’ (pag. 14) kort benoemd welke 

methode voor deze evaluatie is gehanteerd 

en zullen de onderzoeksvragen nader worden 

toegelicht. In het hoofdstuk ‘Ervaringen in 

zes regio’s’ (pag. 16) leest u vervolgens de 

ervaringen in de regio’s met het anticipeer-

programma en de behoefte die men noemt 

voor de toekomst. In hoofdstuk ‘Proces’  

(pag. 34) wordt u meegenomen in het verloop 

van het proces en kunt u vervolgens vanaf  

pagina 40 lezen wat het programma heeft 

opgeleverd (Resultaten). Tot slot zijn alle 

voorgaande resultaten en proces elementen 

meegenomen in de aanbevelingen voor de 

toekomst (zie pag. 46). Na de literatuurlijst 

vindt u de bijlagen (vanaf pag. 50) waarin de 

gesprekspartners zijn vermeld aanvullende 

informatie over de inhoud van het anticipeer-

programma. 
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In 2012 startte vanuit de Provincie Zuid- 

Holland en het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) het 

anticipeerprogramma voor de zes (destijds 

benoemde) anticipeerregio’s; Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden, Goeree-Overflakkee, 

Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Rijn-

streek en Voorne-Putten. Het doel van dit 

programma was het ondersteunen van de 

regio’s bij de bewustwording van (toekom-

stige) demografische veranderingen. Daar-

naast had men de doelstelling om na te 

denken of men hierop vooruit kon lopen door 

aanpassingen in het beleid van de regio en 

gemeenten. Het anticipeerprogramma 

bestond uit de volgende onderdelen; Kick-off 

moment, Startdocument, de Dialoogtafel, 

Krimpcafé, Transitieatlas, Transformatie-

monitor Economie, Masterclass, Leerkring  

en Veranderdocument. In de regio’s hebben 

een aantal van deze programmaonderdelen 

plaatsgevonden en zijn ze in wisselende 

vormen uitgewerkt. De afronding van 2,5 jaar 

anticipeerprogramma vormde de aanleiding 

voor een evaluerende terugblik op het 

verloop en de resultaten in de regio’s. Hoe is 

het anticipeerprogramma ervaren? En heeft 

het de bedoelde bewustwording tot stand 

gebracht en is dit terug te zien in beleids-

veranderingen? Daarnaast is vooruit gekeken 

naar de behoeftes vanuit de regio’s aan 

ondersteuning bij het anticiperen op demo-

grafische ontwikkelingen in de toekomst.  

 

Uit tal van gesprekken met betrokkenen 

vanuit de regio’s maar ook van de provincie 

en het ministerie blijkt onder andere dat de 

regio’s sterk verschillen in aanpak en fase 

binnen het proces. Volgens respondenten 

heeft Alblasserwaard-Vijfheerenlanden baat 

gehad bij het anticipeerprogramma wat 

betreft de urgentie van demografische 

ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot concrete 

processtappen als het aanstellen van een 

procesbegeleider primair onderwijs. Dit geldt 

ook voor de Hoeksche Waard waar bewust-

wording onder andere zichtbaar werd in het 

Pact van de Waard. Momenteel wordt hier 

getracht dit te operationaliseren door middel 

van een vertaling in het Uitvoeringsprogram-

ma van de regio. Op Goeree-Overflakkee heeft 

het anticipeerprogramma bijgedragen aan 

het inzicht in de demografische transities.  

De naamgeving van het programma wordt als 

negatief gezien. Programmaonderdelen als de 

Transitieatlas worden juist als zeer bruikbaar 

ervaren omdat deze zich vooral focussen op 

concrete kansen voor de regio. Net als op 

Goeree-Overflakkee is men op Voorne-Putten 

nog niet zo lang geleden gestart met de eerste 

programmaonderdelen. Deze hebben volgens 

gesprekspartners geleid tot bewustwording 

van de demografische veranderingen en  

het dialoog en verbinding daarover. In de 

Krimpenerwaard en de Rijnstreek is besloten 

niet deel te nemen aan het anticipeer- 

programma. Verschillende factoren als 

naamgeving en de timing van het programma 

speelden hierin een rol. 

Terminologie (naamgeving programma), 

timing en communicatie zijn bepalende 

aspecten geweest in het verloop van proces. 

Het anticipeerprogramma is gestart als een 

provinciaal ‘generiek’ programma, een goede 

afstemming en samenwerking met de 

afzonderlijke regio’s blijkt uit de ervaringen 

noodzakelijk. Het proces van bewustwording 

Samenvatting 
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leidde in de meeste regio’s tot meer regionale 

samenwerking maar deze veelal onder druk 

van verschillende belangen. 

Het anticipeerprogramma heeft in de vier 

deelnemende regio’s een bijdrage geleverd 

aan bewustwording van de demografische 

veranderingen. Dit zie je onder andere terug 

in discussies die men binnen de regio over de 

demografische ontwikkelingen voert, aan 

regionale probleemerkenning, maar ook in 

concrete uitvoeringsprojecten. Waar in 

sommige regio’s vooral nog sprake is van 

bewustwording en inzicht, is in andere 

regio’s als sprake van stappen om de visie op 

anticiperen te implementeren in uitvoerings-

plannen. Het anticipeerprogramma kan 

gezien worden als een ‘buitenboordmotor’ 

die vooral bijdroeg aan het starten van 

veranderprocessen in de regio’s. Het heeft 

effect gehad in de beweging die regio’s 

maakten van het ‘bestrijden’ naar ‘begelei-

den’ van demografische ontwikkelingen.

Een goed begin is het halve werk. In de 

betreffende regio’s zijn stappen gezet in het 

proces van anticipatie op de demografische 

veranderingen. De aanbeveling aan de drie 

verschillende overheden en samenwerkings-

partners is om nu niet los te laten maar door 

te pakken en open naar elkaar en de inwoner 

te zijn. Hierbij is aandacht voor goede 

integrale afstemming van belang. Daarnaast 

zullen discussies over cijfers en definities 

meer achterwege gelaten moeten worden. 

Tevens liggen hier kansen voor hernieuwde 

samenwerking tussen de provincie en de 

regio’s Krimpenerwaard en Rijnstreek. 

Kortom van weerstand naar samenwerken 

in een nieuwe werkelijkheid.
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Demografische veranderingen (bevolkings-

daling, huishoudensdaling en - verdunning, 

ontgroening, vergrijzing) zijn momenteel 

in een aantal gebieden in Nederland aan de 

orde. Het Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL) geeft in 2015 aan dat in één op de tien 

gemeenten het inwoner aantal sinds 1997 

met meer dan 2,5 procent is gedaald. Daar-

naast geeft men aan dat voor de toekomst 

de verwachting is dat in de komende vijftien 

jaar in één op de vier het inwonersaantal 

noemenswaardig zal gaan afnemen (Plan-

bureau voor de Leefomgeving, 2014). In 2009, 

na het bezoek van minister van der Laan aan 

Heerlen, werd het thema ook op de natio-

nale politieke agenda gezet en startten het 

Rijk, de VNG en het IPO met het Actieplan 

bevolkingsdaling (Team Midterm Review, 

2014; Hospers en Reverda 2012). Destijds zijn 

er zogeheten krimp- en anticipeerregio’s 1 

aangewezen waaronder zes anticipeerregio’s 

in de Provincie Zuid-Holland. Eind 2014 is 

deze benoeming aangepast en zijn er vol-

gens de Rijksoverheid in Zuid-Holland nog 

maar twee officiële anticipeergebieden;  

Krimpenerwaard en Hoeksche Waard. 

In de literatuur is er de afgelopen jaren veel 

geschreven over bestuurlijke reacties op 

bevolkingsdaling. Hospers en Reverda (2012) 

benoemen vier typen reacties; bagatelliseren, 

bestrijden, begeleiden en benutten. In het 

algemeen wordt krimp beschouwd als een 

nieuwe beleidscontext die vraagt om aanpas-

Inleiding

 1 De Rijksoverheid definieert deze gebieden als gebieden waar de bevolking nu nog niet daalt, maar in de toekomst wel. 

De verwachting is dat hier het aantal inwoners tot 2040 met 4% daalt (Rijksoverheid, 2015).
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singen in het beleid (Verwest 2011, p.363). Je 

kunt onderscheid maken tussen twee typen 

beleidsveranderingen in relatie tot demografi-

sche veranderingen; conservatieve en radicale 

veranderingen. Bij conservatieve beleids-

veranderingen is het doel om krimp te 

bestrijden, overheden noemen demografische 

veranderingen in hun beleid en passen  

het daarop aan. De aanpassingen zijn er op 

gericht het aantal inwoners, huishoudens  

of potentiele beroepsbevolking te laten 

toenemen (Verwest, 2011, zie ook Verwest en 

van Dam, 2010). Dit wordt ook wel in verband 

gebracht met ‘koude’ marketingstrategieën 

waarin men lokaal de krimp probeert de 

bestrijden door inwoners aan te trekken  

van buiten de regio (Hospers, 2011; Hospers 

en Reverda, 2012).

Volgens Hospers en Reverda (2012) kun je je 

beter niet richten op de vraag ‘hoe trekken 

we nieuwe inwoners?’, maar ‘hoe zorgen we 

ervoor dat de bestaande inwoners niet 

vertrekken?’ (2012, p. 65). Zij pleiten dan ook 

voor de ‘warme’ marketing die de bevolking 

aan het dorp, de stad of de regio probeert te 

verbinden (Hospers, 2011). De theorie over 

radicale beleidsveranderingen sluiten 

enigszins op deze gedachte aan. Deze 

beleidsveranderingen kenmerken zich 

volgens Verwest (2011) als veranderingen die 

de bevolkingsdaling begeleiden. Overheden 

noemen net als bij conservatieve beleidsver-

anderingen de demografische ontwikkelingen 

in hun beleid, maar accepteren de bevolkings-

daling en treffen maatregelen die gericht zijn 

op het begeleiden in plaats van het bestrijden 

van de krimp (Verwest, 2011, zie ook: Verwest 

en van Dam, 2010). 

Hoewel er in Zuid-Holland officieel geen 

krimpregio’s aan te wijzen zijn is het toch 

relevant literatuur te bekijken die ingaat op 

bestuurlijke reacties in tijden van demografi-

sche veranderingen. Dit om inzicht te krijgen 

in het proces dat in de betreffende regio’s in 

Zuid-Holland gaande is. Verwest en van Dam 

(2010) geven in hun notitie over beleidsstrate-

gieën in krimpregio’s ook aan dat het voor 

anticipeerregio’s van belang is tijdig op 

demografische krimp in te spelen en hun 

programma’s regionaal af te stemmen. Dit 

om vergelijkbare problemen als in de 

krimpgebieden te voorkomen. Het anticipeer-

programma in Zuid-Holland was dan ook 

gericht op het bevorderen van bewust- 

wording van de toekomstige demografisch 

ontwikkelingen en eventuele daarmee  

samenhangende beleidsveranderingen. 

Conservatieve of radicale beleidsverande-

ringen kun je eerder terug vinden in stra-

tegische plannen dan binnen operationele 

plannen en handelingen (Verwest, 2011). 

Hierbij geldt wel de kanttekening dat het de 

vraag is hoe radicaal veranderingen binnen 

strategische plannen (visies) zijn. Bijvoorbeeld 

de intentie die wordt geformuleerd om 

woningbouwplannen te reduceren. Deze kan 

gezien worden als radicale beleidsverande-

ring. Tegelijkertijd geeft dit geen garantie  

dat de reductie ook daadwerkelijk gaat 

gebeuren (operationaliseren) (Verwest, 2011). 

Het benoemen van de verschillende bestuur-

lijke reacties en typen beleidsveranderingen 

kunnen helpen inzicht te verschaffen in de 

resultaten die het anticipeerprogramma op 

heeft geleverd. Probleemperceptie (bewust-

wording) speelt in de verschillende beleids-

reacties een belangrijke rol. Van bovenstaan-

de literatuur is tijdens de analyse van het 

proces en de resultaten gebruik gemaakt.

Naast de bestuurlijke reacties die leiden tot 

veranderingen in het beleid is er binnen dit 

thema ook volop aandacht voor regionale 

samenwerking in krimp- en anticipeergebie-

den. Vanuit verschillende hoeken wordt er 
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aanbevolen om op regionale schaal opgaven 

rondom demografische ontwikkelingen aan 

te pakken (Hospers en Reverda, 2012; Tordoir, 

2015, Verwest en van Dam, 2010, Verwest, 

Sorel, en Buitelaar, 2009). Dit betekent onder 

andere dat bouw-, sloop- en herstructurerings-

plannen voor woon-, werk-, en winkelgebie-

den onderling moeten worden afgestemd 

(Verwest en van Dam, 2010). Gemeenten  

zijn soms te klein zijn of hebben te weinig 

capaciteit om opgaven rondom demogra-

fische ontwikkelingen op te pakken. De 

bestuurlijke vraagstukken spelen zich vooral 

op regionale schaal af (Hospers en Reverda, 

2012). Daarnaast is het van belang om 

onderlinge verdeeldheid, concurrentie en 

‘Kerktorenpolitiek’ te voorkomen (zie 

Hospers en Reverda, 2012). Hoewel regionale 

samenwerking in theorie heel goed klinkt 

blijkt het in praktijk lastig. Het verdelen van 

financiële pijn (bijvoorbeeld bij het reduceren 

van de woningbouwplanning), het regionale 

belang versus het lokale belang, lokale 

identiteiten en sentimenten spelen onder 

andere hierin een rol. Onder regionale samen-

werking wordt binnen deze evaluatie naast 

intergemeentelijke samenwerking ook de 

samenwerking tussen overheden, maatschap-

pelijke organisaties en bedrijfsleven verstaan. 

Dit gezien de steeds verdere verwevenheid - 

zoals Tordoir (2015) deze beschrijft - van 

taakvelden van de opgaven. Hierdoor is het 

steeds meer van belang dat betrokkenen met 

verschillende achtergronden met elkaar 

samenwerken. De regionale samenwerking 

kwam in de gesprekken aan bod omdat dit 

een essentieel onderdeel is in de aanpak van 

opgaven wat betreft demografische ontwik-

kelingen. 

In 2012 startte vanuit de Provincie Zuid- 

Holland en het ministerie van Binnenlandse 

Rijnstreek

Krimpener-

waard

Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden

Voorne-Putten

Hoeksche Waard
Goeree-

Overflakkee

Figuur 1: Anticipeer)regio’s benaderd voor deelname Anticipeerprogramma Zuid-Holland (Bron: Janneke Rutgers)
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Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) het antici- 

peerprogramma voor de zes anticipeerregio’s. 

Het doel van dit programma was het onder-

steunen van de regio’s bij de bewustwording 

van (toekomstige) demografische veranderin-

gen. Daarnaast had men de doelstelling om 

na te denken over hoe hierop vooruit gelopen 

kon worden door aanpassingen in het beleid 

van de regio en gemeenten. Het programma 

werd zogezegd vooral ingezet als een middel 

om een proces op gang te brengen. Aan- 

leiding voor het programma was tevens de 

zoektocht vanuit de Provincie Zuid-Holland 

naar het hoe en waarom van de achterblij-

vende demografische ontwikkelingen in de 

landelijke regio’s van de provincie. Er waren 

cijfers en prognoses bekend maar men was 

benieuwd naar wat hier achter zat en hoe dit 

zich manifesteerde in de betreffende regio’s. 

Figuur 2 geeft het proces weer dat op basis 

van voorstellen van Public Result 2 in elke 

regio is aangereikt en in wisselende vorm 

uiteindelijk is uitgevoerd. De onderdelen 

Krimpcafés, Expertmeeting Economie en de 

Leerkringbijeenkomsten worden niet vermeld 

in dit overzicht. 

Met deze evaluatie van het anticipeer-

programma, de invulling van de Verander-

documenten in de regio’s Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden, Goeree-Overflakkee, 

Hoeksche Waard en Voorne-Putten in 

december 2015 en de PLEIN 1 bijeenkomst 

in februari 2016 worden de eerste 2,5 jaar van 

het anticipeerprogramma afgerond.

Mismatches,

scenario’s en

normen en 

waarden

Van denken naar

doen en over de 

eigen schaduw 

heen stappen

Ontstoppingsoverleg

Intentieovereenkomst 

of convenant

Thematische

verdieping, lesstof,

gespreksleider en

opbrengst

Opgaven en 

coalities:

voorbereiding, 

programma en 

opbrengst

Operationele

handvatten voor 

programmering en

uitvoering

Spijkers met

koppen slaan

Kiezen: de 

opgave 

behapbaar
Oefenen

Foto:

gevoeligheids-

analyse,

dialoogvragen 

en bouwstenen

Routekaart, 

deliverables en 

kernboodschap

Hart luchten 

en perspectief

zien

Agree to 

disagree

Bestuurlijke 

kick-off

Dialoog-

tafel

Master-

class
Start-

document
Transitie-

atlas

Verander-

ings-

document

Verankering in 

beleidscyclus

Uitvoering

Programmering

Strategie

Visievorming

Bewustwording

Figuur 2: Weergave van het proces op basis van voorstellen van Public Result (Bron: Public Result)

2 Public Result heeft binnen het anticipeerprogramma een aantal programma onderdelen (o.a. het Startdocument, Master-

class raadsleden, Dialoogtafels, Transitieatlassen, Transformatiemonitor Economie, Veranderdocument) gefaciliteerd. 
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Het anticipeerprogramma bevatte verschillende onderdelen:

• Kick-off moment (startmoment in de regio (met gemeente, provincie en  

ministerie). Hierin wordt het anticipeerprogramma verder geïntroduceerd);

• Startdocument (in een document worden stand van zaken, feiten en gegevens 

van de regio op een rij gezet);

• Dialoogtafel/Beursspel (moment waarop het gesprek wordt gevoerd over  

de demografische ontwikkelingen in de regio, vaak met veel niet-overheids- 

partijen. Een aantal keren vond dit plaats in de vorm van een Beursspel);

• Krimpcafé (bedoeld om de publieke en bestuurlijke discussie over  

demografische ontwikkelingen in beweging te brengen, experts op  

dit onderwerp geven hierover een toelichting);

• Transitieatlassen (interactieve bijeenkomsten waarin verschillende scenario’s 

binnen een bepaald domein worden getoetst);

• Transformatiemonitor Economie (instrument waarin de economische potentie 

van de regio en mogelijke gevolgen voor de arbeidsmarkt worden onderzocht);

• Expertmeeting Economie (bijeenkomst waar door experts wordt gesproken 

over de invloed van bevolkingsdaling op de regionale economie en over de 

mogelijkheden om met economische maatregelen demografische trends te 

beïnvloeden);

• Masterclass voor raadsleden (bijeenkomst waarin raadsleden worden mee-

genomen in de demografische ontwikkelingen die er op de regio af komen);

• Leerkringbijeenkomsten (opbouw van ambtelijk kennis en ervaringsnetwerk 

tussen en met de regio’s);

• Veranderdocumenten (nog niet afgerond) (worden in samenwerking met  

Public Result opgesteld ten behoeve van het samen brengen van de  

ontwikkelingen per regio).

Een overzicht van wanneer welk programma onderdeel in welke regio heeft  

plaatsgevonden staat afgebeeld in bijlage 2.
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Werkwijze

Heeft het anticipeerprogramma in de betreffende regio’s geleid tot 

bewustwordingen van (toekomstige) demografische veranderingen (1) 

en wat heeft dit betekend voor het bestuurlijk handelen in de  

betreffende gemeenten en regio’s (2)?

Het doel van deze evaluatie was om de 

volgende vraag beantwoord te krijgen:
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Naast deze onderzoeksvraag die vooral een 

evaluerend karakter heeft, waren de gesprek-

ken ook gefocust op wensen en behoeftes 

binnen de regio’s voor de toekomst. Gespreks-

vragen binnen dit thema zijn: 

Ten aanzien van demografische veranderin-

gen: waaraan hebben regio’s behoefte in de 

toekomst? Hoe kan dit georganiseerd worden 

en wie heeft hierin welke rol?

De werkwijze bestaat voornamelijk uit 

kwalitatief onderzoek. Er zijn interviews 

afgenomen met verschillende betrokkenen 

uit de regio’s. In samenwerking met de 

Provincie Zuid-Holland en de contactpersonen 

bij de regio’s is een selectie gemaakt van 

personen die betrokken waren bij het 

anticipeerprogramma. Gaandeweg het proces 

is in sommige gevallen deze lijst met 

gesprekspartners aangevuld. Naast respon-

denten vanuit de overheid (bestuurlijk en 

ambtelijk) zijn ook betrokkenen vanuit 

ondernemers en maatschappelijke organisa-

ties benaderd voor een gesprek. 

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen 

van de ervaringen met het anticipeerpro-

gramma vond naast de interviews ook een 

rondetafelbijeenkomst in oktober 2015 plaats 

met betrokkenen vanuit de provincie en het 

ministerie. Daarnaast is gesproken met onder-

zoekers van Public Result en andere onder-

zoeksbureaus die meewerkten binnen het 

programma. De lijst van gesprekspartners  

is bijgevoegd in bijlage 1 het rapport. De 

gesprekken waren vertrouwelijk. De opge-

haalde informatie is anoniem verwerkt en is 

niet herleidbaar tot personen. Voorafgaand  

en gedurende de gesprekken hebben er 

documentanalyse en literatuurstudie 

plaatsgevonden. 

De scope van dit onderzoek betreft de 

ervaringen van de betrokkenen binnen de 

regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, 

Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, 

Krimpenerwaard, Rijnstreek en Voorne- 

Putten met het anticipeerprogramma. Daarin 

is hen gevraagd hoe ze zij aan kijken tegen  

de bewustwording in de regio en wat het 

heeft betekend voor het bestuurlijk handelen. 

Ook zijn de ervaringen met het programma 

binnen andere partijen (o.a. de Provincie 

Zuid-Holland, Rijksoverheid, onderzoeks-

bureaus) bevraagd. Het daadwerkelijke 

onderzoek of er én bij wie bewustwording 

heeft plaatsgevonden valt buiten de scope. 

Evenals de constatering of beleidsverande-

ringen in de regio’s daadwerkelijk direct te 

wijden zijn aan het anticipeerprogramma.  

Dit kan namelijk van vele andere factoren 

afhankelijk zijn. De ervaringen met de 

Veranderdocumenten (laatste programma-

onderdeel) vallen ook buiten het onderzoek. 

Deze documenten kwamen pas aan de orde 

nadat de evaluatiegesprekken plaatsvonden. 

De ideeën van respondenten over de toe- 

komstige activiteiten in het kader van het 

anticiperen op de demografische ontwikke-

lingen vallen binnen dit onderzoek. Ook 

suggesties voor de toekomstige rolverdeling 

komen aan bod. De gedachten over bredere 

ontwikkelingen (buiten anticiperen op 

demografie om) van de regio’s zijn af en toe 

wel ter sprake gekomen tijdens de gesprek-

ken, maar zijn geen onderwerp van dit 

onderzoek en dus niet opgenomen in dit 

rapport. 
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Ervaringen in zes regio’s

Omdat de regio’s verschillende aanpakken hebben 

gehanteerd, in verschillende fasen van het proces  

verkeren en aan verschillende onderdelen van  

het programma hebben deelgenomen worden in  

de volgende paragrafen de ervaringen per regio uiteen 

gezet. Dit betreffen de ervaringen die de respondenten 

hebben gedeeld tijdens de interviews.  

Het is weergegeven vanuit het perspectief van  

de gesprekspartners. 
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Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is in 2013 

gestart met het anticipeerprogramma. Dit leidde 

tot de uitvoering van een aantal programma 

onderdelen, met name binnen de thema’s 

regionale economie en onderwijs. Voorafgaand 

aan deelname aan het programma van de 

provincie anticipeerde men op het onderwerp 

Wonen al actief op de toekomstige demografi-

sche ontwikkelingen. Alblasserwaard-Vijfheeren-

landen nam destijds deel aan een experiment in 

het kader van het Actieplan Bevolkingsdaling 

(2009).

Anticipeerprogramma

Kick-off moment (2013);

Krimpcafé (Gorinchem 2013);

Startdocument (2014);

Dialoogtafels in vorm van Beursspel (2014);

Transitie atlas primair onderwijs (2015);

Economische transformatiemonitor (2015).

Urgentie en bewustwording

De conclusies en aanbevelingen in het 

rapport van Companen 3 leidden tot eerste 

stappen in de urgentie en bewustwording van 

de toekomstige demografische veranderingen 

in deze regio. Binnen het onderwerp Wonen 

werd de discussie op basis van feiten gevoerd 

en kwam men zo dichter bij de realiteit. 

Naast het initiatief van de provincie (initiëren 

experiment) was vooral de rol van de 

woningcorporaties van grote betekenis. Deze 

maatschappelijke organisaties zorgden voor 

signalering en bewustwording van de 

ontwikkelingen en uiteindelijk voor agende-

ring in de regio. 

De onderdelen van het anticipeerprogramma 

leverden een bijdrage aan urgentiebesef en 

bewustwording van de demografische 

transitie. Een onderdeel als de Transitieatlas 

primair onderwijs droeg bij aan het besef om 

iets aan de dreigende leegstand van school-

gebouwen te moeten doen. Door het in beeld 

brengen van de effecten van de ontwikkelin-

gen werden gevolgen minder abstract. 

Momenteel is Alblasserwaard-Vijfheerenlan-

den niet meer officieel door het ministerie 

van BZK aangemerkt als anticipeerregio. Toch 

blijft het van belang aandacht te hebben voor 

demografische veranderingen in deze regio. 

Respondenten geven aan dat deze benoeming 

destijds als trigger heeft gewerkt om opgaven 

rondom bevolkingsveranderingen op te 

pakken. Doordat het ‘etiket’ er nu vanaf is 

ligt er een risico in afname van urgentie. 

Associatie van de titel ‘anticipeer- 

programma’

De meningen over de naam ‘anticipeer- 

programma’ zijn verdeeld. De associatie met 

de naam wordt niet als heel positief ervaren. 

Men geeft echter ook aan er niet direct veel 

last van te hebben gehad. De houding 

tegenover de naam is gaandeweg het proces 

binnen de regio veranderd. In de beginfase 

was er moeite met de naam omdat de regio 

niet te boek wilde staan als een krimp- of 

anticipeerregio. Dit etiket ervoer men als te 

negatief, er heerste angst voor een ‘self 

Zederik

Leerdam

Molenwaard

Giessenlanden

Gorinchem
Hardinxveld-

Giessendam

3 Companen (2009). ‘Tussen groei en krimp in het Groene Hart’ tot stand gekomen tijdens het experiment ‘Strategisch 

voorraadbeheer’, vanuit het Actiepplan bevolkingsdaling. De aandacht ging daarin vooral uit naar de effecten van de 

demografische veranderingen voor het woningbouwbeleid.
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fulfilling prophecy’. Gaandeweg werd 

‘anticiperen’ steeds meer als positief ervaren, 

je moet eigenlijk altijd anticiperen op 

ontwikkelingen die op je af komen. Een 

logische beleidshandeling dus. Over het 

algemeen wordt gesuggereerd dat het begrip 

eerder als werknaam gebruikt had moeten 

worden, niet als profilering naar buiten toe. 

Beleidsveranderingen

Op het beleidsterrein van Wonen hebben al 

vergevorderde veranderingen plaats gevon-

den. Er vindt momenteel regionale afstem-

ming plaats over de woningbouwprojecten in 

de regio. Daarbij worden alle projecten 

regionaal getoetst aan de regionale woonvisie 

en beslist men gezamenlijk welke projecten 

wel of geen doorgang vinden. Een verdeling 

van de aantallen toe te voegen woningen per 

gemeente is er dus niet. Bestuurders zetten in 

op de selectie van de kansrijke projecten voor 

de hele regio 4. Op 

deze manier zijn ze 

in Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden 

teruggegaan in de 

oorspronkelijke 

ambitie. Het elkaar 

gunnen van de 

realisatie van kansrijke projecten én het 

voorkomen van concurrentie tussen de 

verschillende gemeenten is de basis voor deze 

regionale afstemming. Er blijven wel verschil-

len bestaan in de fasering van het afboeken 

van grondposities per gemeente. In de 

gevoerde gesprekken komt naar voren dat 

het vertrouwen van de provincie een posi-

tieve bijdrage levert aan het proces. Op het 

gebied van primair onderwijs is er naar 

aanleiding van sessies met de Transitieatlas-

sen een regionale procesbegeleider aange-

steld die hiermee verder aan de slag gaat. Het 

proces rondom de Transformatiemonitor 

economie heeft tot een basis voor het 

regionale arbeidsmarktplatform geleid. De 

verschillende sectoren worden met elkaar 

verbonden binnen de aanduiding van een 

type kern (woondorp, voorzieningen dorp of 

stedelijke kern). Wonen wordt hier gekoppeld 

met het thema voorzieningen maar ook met 

werkgelegenheid, aldus de respondenten. 

Ervaringen met inhoud anticipeer- 

programma

In 2014 vond in Alblasserwaard-Vijfheeren-

landen de Dialoogtafel in de vorm van het 

Beursspel plaats. Dit leidde tot een focus voor 

het vervolg van het anticipeerprogramma in 

de regio. Tijdens de twee bijeenkomsten van 

het Beursspel kwamen regionale economie en 

voorzieningen naar voren als thema’s om 

verder mee aan de slag te gaan: de uitvoering 

van de Transformatiemonitor economie en  

de Transitieatlas onderwijs. 

De bijeenkomst van de Transitieatlas primair 

onderwijs in 2015 heeft volgens betrokken 

veel bijgedragen aan bewustwording van de 

problematiek, van consequenties voor 

bijvoorbeeld openbaar onderwijs en draag-

vlak voor vervolgstappen. Denominatie speelt 

in deze regio een grote rol. Een procesbegelei-

der is inmiddels in de regio aan de slag om 

het primair onderwijs daadwerkelijk toe-

komstbestendig te maken. Deze externe 

ondersteuning wordt als prettig ervaren. 

Gemeenten en/of regio kunnen dit niet altijd 

zelf faciliteren, op deze manier is met hulp 

van buiten toch samenwerking tussen 

schoolbesturen en overheden gecreëerd. 

Een verdeling van de 

aantallen toe te voegen 

woningen per gemeente 

 is er dus niet

4 De geformuleerde vier mogelijke toekomstscenario’s (in samenwerking met Motivaction) in de Regionale Woonvisie 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden uit 2013 vormen hiervoor een belangrijke basis. 
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De Transformatiemonitor Economie (opgele-

verd in 2015) sloot volgens betrokkenen goed 

aan bij de ontwikkelingen rondom de 

zelfstandige arbeidsmarktmonitor en het 

opzetten van een sociaal economische 

agenda. In het Regionale Arbeidsmarkt 

Platform zijn de inzichten verder verwerkt. 

Het onderzoek van Companen leverde input 

voor de regionale woonvisie. Volgens 

betrokkenen droeg dat bij aan de bewustwor-

ding van dat je alleen zou moeten bouwen 

voor de werkelijke vraag.  

Regionale samenwerking

Gesprekspartners geven aan dat er binnen de 

regio veel regionale samenwerking plaats-

vindt. Dit betreft bestuurlijke- maar zeker 

ook ambtelijke afstemming en structureel 

overleg met corporaties. Een regionale 

woonvisie (Visie 2030) is hiervan het resul-

taat. Op de andere domeinen is er bestuur-

lijke afstemming en intergemeentelijke 

samenwerking door middel van portefeuille-

houders-overleggen. Regionale samenwerking 

is een aandachtspunt voor de toekomst 

vanwege mogelijke nieuwe herindelingen 

binnen de regio. Hier bestaan zorgen over. 

 

Hoe wordt er tegen de rol van  

de Provincie Zuid-Holland en  

het ministerie aangekeken?

De provincie leverde vooral een bijdrage in 

het faciliteren en initiëren van de activiteiten. 

Rol Provincie Zuid-Holland en ministerie 

in de toekomst

Respondenten geven aan dat het wenselijk  

is als de provincie met ambtenaren aansluit 

bij de regionale werkgroepen (informele 

samenwerking). Op deze manier kan men van 

elkaar (regio en provincie) leren en nog meer 

begrijpen hoe besluiten worden genomen en 

hoe men elkaar kan helpen.

Wat is volgens betrokkenen de behoefte 

van de regio voor de toekomst? 

Respondenten geven aan dat ervaren wordt of 

het gevoel heerst dat er vanuit de provincie 

en het ministerie de aandacht vooral uitgaat 

naar het stedelijk gebied. Er zou meer 

aandacht besteed zou kunnen worden aan de 

specifieke opgaven van het landelijk gebied. 

De behoeften, dynamieken en perspectieven 

in deze regio’s liggen anders dan in stedelijke 

regio’s.

Hoe ga je om met een veranderende woning-

bouwbehoefte? Hoe kun je flexibel gaan 

bouwen? Hoe ga je om met tijdelijkheid of 

bouwen voor de korte termijn? Hoe ga je om 

met de behoefte aan jongerenhuisvesting?  

Op dit soort vragen zou kennisdeling plaats 

moeten vinden.

Er liggen voor Wonen uitdagingen op het 

gebied van kwaliteit van de bestaande 

woningvoorraad. Hoe ga je om met de 

particuliere woningvoorraad en bestaande 

woonmilieus? Wat doe je hierin regionaal en 

wat lokaal? Hoe ga je om met sloop? Kennis-

deling, inspirerende voorbeelden, subsidies 

en experimenteerruimte zouden hierin 

kunnen bijdragen. Verleg daarbij de focus op 

aantallen meer naar de focus op kwaliteit.

Op het gebied van regionale economie ligt er 

een opgave om ondernemers te betrekken en 

betrokken te houden. 
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Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee zette men in 2013 de 

eerste stappen binnen het anticipeerprogramma 

Zuid-Holland. In dat jaar zijn zij ook gefuseerd 

tot één gemeente. De vervolgstappen daarna 

hadden een langere aanlooptijd nodig. In 2015 

zijn onder andere de trajecten met de Transitie-

atlassen en de Transformatiemonitor Economie 

gestart, deze lopen op moment van dit schrijven 

nog. 

Anticipeerprogramma

Kick-off moment (2013);

Krimpcafé Onderwijs (2013);

Startdocument (2014);

Transitieatlas primair onderwijs, sport,  

zorg en welzijn en wonen (2015);

Transformatiemonitor (2015).

Urgentie en bewustwording

Op Goeree-Overflakkee is men bewust van de 

(toekomstige) demografische veranderingen. 

Het woord ‘anticiperen’ interpreteert men, 

anders dan in de andere onderzochte regio’s, 

als ‘de krimp ombuigen naar groei’. In de 

gevoerde gesprekken komt naar voren dat 

anticiperen niet hoeft te betekenen je neer te 

leggen bij de krimp. Men wil dan ook in ieder 

geval proberen het tij te doen keren. Eiland-

marketing (Eilandvisie 2015) is een term die 

binnen dit kader vaak valt, hier zit veel 

energie op. Door middel van instrumenten 

(Transitieatlassen en Transformatiemonitor 

Economie) denken betrokkenen na over 

toekomstscenario’s voor dit eiland. 

Associatie van de titel ‘anticipeer- 

programma’

Goeree-Overflakkee is sinds december 2014 

officieel geen anticipeerregio meer. Woorden 

als ‘krimp’ en ‘anticipeerregio’ ervaren 

betrokkenen als negatief en worden in deze 

regio dus ook liever niet gebruikt. Een van  

de argumenten hiervoor is dat je de krimp 

met een dergelijk label over jezelf af roept. 

Anticiperen ervaart men vooral als een 

overheidsbegrip, het leeft niet bij inwoners 

en ondernemers. Daarnaast wordt aangege-

ven dat de discussies soms te vaak over cijfers 

(prognoses) gaan. Zijn dit wel juiste discus-

sies? Volgens sommigen moeten de ontwik-

kelingen minder cijfermatig benaderd 

worden. Tijdens de onlangs gehouden sessies 

binnen de Transitieatlas was er daarentegen 

weinig discussie over feitelijke constaterin-

gen. 

Beleidsveranderingen

Het is nog lastig te zeggen of het anticipeer-

programma beleidsveranderingen tot gevolg 

heeft gebracht. De meeste onderdelen van dit 

programma bevonden zich (ten tijde van de 

gesprekken) nog maar in de beginfase. Uit de 

gesprekken kwamen geen duidelijke beleids-

veranderingen naar voren die het gevolg van 

het anticipeerprogramma zijn. 

Ervaringen met inhoud anticipeer- 

programma

Het Startdocument met de foto van Goeree-

Overflakkee leverde volgens betrokkenen 

veel inzichten en informatie op. Voor de net 

heringedeelde gemeente was deze samenge-

voegde informatie nog niet voorhanden, dit 

vormde een goed startpunt. Niet iedereen 

herkende zich in het geschetste beeld.  

Public Result gaf hierop een toelichting in  

het college. De aanpak van het bureau wordt 

als professioneel gezien. 

Goeree-Overflakkee
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De Transitieatlas was bestuurlijk goed te 

verantwoorden, het levert een concreet 

resultaat op. Bij programmaonderdelen als  

de Dialoogtafels en Krimpcafés lag dit anders. 

Het leverde discussies en weerstand op en 

had weinig draagvlak in de regio. De bijeen-

komsten van de Transitieatlas zijn positief 

ontvangen in de regio. Het wordt van groot 

belang geacht om hiermee aan de slag te gaan 

omdat voorzieningen essentieel zijn voor het 

eiland. De Transitieatlas geeft een goed beeld 

welke effecten bepaalde ingrepen hebben en 

aan welke touwtjes je kunt trekken om 

mogelijkheden en kansen te benutten. Het 

doel van de Transitieatlas sessies is volgens 

betrokkenen vooral dat er geen plannen 

worden gemaakt door alleen de gemeente 

zelf. Maar dat verschillende partijen vanuit  

de regio betrokken worden en dat op deze 

manier de plannen regio-breed gedragen 

worden. 

Regionale samenwerking

De samenvoeging van de gemeente Goeree-

Overflakkee in 2013 heeft een nieuw elan aan 

de regionale samenwerking gegeven. Tevens 

is de snelheid in de besluitvorming toegeno-

men. Er is geen sprake meer van onderlinge 

concurrentie tussen gemeenten. Daarnaast 

liggen alle beleidsterreinen nu binnen één 

bestuur. In de gesprekken komt echter wel 

naar voren dat structurele samenwerking 

tussen met namen overheid, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties op het eiland 

nog aandacht verdient. Het delen van elkaars 

belangen speelt hierin een rol. Het wordt  

als zeer positief ervaren dat ondernemers 

regionaal sterk en actief verenigd zijn op  

het eiland in de Federatie Ondernemers- 

verenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO).

 

Hoe wordt er tegen de rol van  

de Provincie Zuid-Holland en  

het ministerie aangekeken?

De Provincie Zuid-Holland heeft in dit proces 

duidelijk het initiatief genomen. De insteek 

op anticiperen op bevolkingsdaling in het 

begin heeft in eerste instantie tot weerstand 

geleid. De tegelijkertijd verschillende rollen 

van de provincie 

(windmolendiscussie 

destijds, IRP en de 

woningbouwaantal-

len) hadden hiermee 

te maken. Over het 

algemeen vindt men 

het negatief dat 

Goeree-Overflakkee 

door het ministerie destijds is benoemd tot 

anticipeerregio. De term ‘selffulfilling 

prophecy’ wordt ook hier aangehaald.

Rol Provincie Zuid-Holland en ministerie 

in de toekomst

Samenwerking en wederzijds vertrouwen in 

de toekomst zijn termen die vaak terug 

komen. Een rol die vanuit de provincie wordt 

opgepakt in het Integraal Ruimtelijke 

Programma (IRP) wordt als positief ervaren. 

De samenwerking is prettig omdat er mensen 

vanuit de provincie een aantal dagen in de 

week ‘in huis zijn’. Samenwerken aan een 

gedeelde visie voor de toekomst van Goeree-

Overflakkee is in de toekomst wenselijk. 

Wederzijds respect, aandacht voor een goede 

communicatie, transparantie en integraal 

werken aan opgaven zijn aspecten die van 

belang zijn bij het leveren van dit soort 

Woorden als ‘krimp’ en 

‘anticipeerregio’ ervaren 

betrokkenen als negatief 

en worden in deze regio 

dus ook liever niet 

gebruikt
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maatwerk. Men geeft aan dat het nu van 

belang is (ook met de afronding van het IRP 

in het vooruitzicht) elkaar ‘vast te houden’  

en intern ook integraal af te stemmen. 

Volgens respondenten hoeft het losstaande 

anticipeerprogramma niet meer te bestaan  

op Goeree-Overflakkee. Het kan integraal in 

de andere opgaven mee genomen worden. 

Anticiperen moet je namelijk op meerdere 

domeinen en sectoren. Daarnaast komen 

vragen (vergelijkbaar met andere onderzoch-

te regio’s) naar voren wat de rol van de 

overheid precies is in dit proces. Hoe kan je 

de samenleving initiatieven laten oppakken 

en hoe ga je daar als overheid mee om? 

Wat is volgens betrokkenen de toekomst-

behoefte van de regio?

Aandacht voor ruimte en flexibiliteit in het 

beleid. In samenwerking zou meer ruimte 

geboden moeten worden aan experimenten 

door uitzonderingen in wetgeving te maken. 

Je kunt niet alle regio’s op dezelfde manier 

behandelen. Door maatwerk te leveren wordt 

er flexibiliteit geboden. Als voorbeeld hiervan 

worden aanpassingen in de bestemmings-

plannen genoemd.

Veel programmaonderdelen zijn nog niet 

afgerond of bevinden zich in de beginfase. 

Afronding en verdere ontwikkeling zou 

daarbij gewenst zijn.

Integrale aanpak voor het eiland, zodat 

verschillende opgaven met elkaar kunnen 

worden verbonden en elkaar kunnen 

versterken. Afstemming binnen de provincie 

zelf is hiervoor van belang.

Loslaten van de getallendiscussie, focussen  

op kansen en kwaliteit. Met name in de 

woningbouwplanning.

Hoeksche Waard

De regio Hoeksche Waard startte in 2012 met het 

anticipeerprogramma. Deze start vond plaats in 

ongeveer dezelfde periode als de oprichting van 

de ‘Bende van acht’. Dit leidde uiteindelijk in 

2014 tot het tekenen Pact van de Waard door de 

vijf gemeenten, onder-nemers en maatschappe-

lijke organisaties in de regio én een regionaal 

uitvoeringsprogramma in 2015. 

Anticipeerprogramma

Kick-Off moment (2012);

Startdocument (2012);

Masterclass (2013);

Raadsledenbijeenkomst (2013);

Dialoogtafels (2013);

Pact van de Waard (2014);

Transitieatlas Detailhandel (2015).

Urgentie en bewustwording

Er is in de Hoeksche Waard sprake van 

bewustwording van de demografische 

veranderingen. Deze bewustwording is mede 

bewerkstelligd door de eerder genoemde 

‘Bende van acht’, een combinatie van 

maatschappelijke partijen die gezamenlijk 

destijds de urgentie van de problematiek aan 

de orde stelden en het initiatief van het 

anticipeerprogramma in de regio. Naast 

agendering van de problematiek hadden deze 

partijen ook een sterke behoefte aan een 

efficiënte samenwerking tussen de vijf 

gemeenten in de Hoeksche Waard. Hoewel  

er verschillen zijn in de mate van bewust-

wording bij onder andere bestuurders of 

gemeenteraden, komt over het algemeen 

naar voren dat er sprake is van een regionale 

Korendijk

Oud-

Bijerland
Binnenmaas

StrijenCromstrijen
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probleemerkenning. De regionale aanpak 

leidde onder andere tot het tekenen van het 

Pact van de Waard. Men maakt nu de 

volgende stap naar uitvoering van het 

anticiperen op de demografische veranderin-

gen. Het Pact van de Waard, dat vertaald is in 

het uitvoeringsprogramma van het Samen-

werkingsorgaan Hoeksche Waard (SHOW) 

wordt als een eerste mijlpaal in dat proces 

gezien. 

Associatie van de titel ‘anticipeer- 

programma’

Het woord ‘anticipeerprogramma’ leidde 

volgens respondenten niet tot veel weerstand. 

Hooguit dat het woord krimp in de beginfase -  

wanneer er nog sprake was van ontkenning - 

als negatief en gevoelig is ervaren. Het begrip 

‘krimp’ werd vaak vervangen voor ‘demogra-

fische ontwikkelingen’ om de negatieve 

klank er af te halen. Dit speelde onder andere 

een rol bij het informeren van bewoners. 

Beleidsveranderingen

Men lijkt elkaar in deze regio op strategisch 

vlak gevonden te hebben en deelt op hoofd-

lijnen dezelfde visie (Pact van de Waard). 

Tegelijkertijd behoeft de operationalisering 

van deze visie nog wel aandacht. De uitvoe-

ringsagenda van de SOHW wordt gezien als 

een goede stap in de juiste richting om de 

operationalisering te bewerkstelligen. De 

‘gebiedsondernemingen’ en de ‘waardenke-

tens’ zijn voorbeelden van concrete uitwer-

kingen. 

Wat betreft Wonen heeft de Hoeksche Waard 

een regionale woonvisie waarin de aantallen 

woningen die nog bijgebouwd gaan worden 

zijn vast-gelegd. In 

deze woonvisie is 

onderscheid gemaakt 

tussen de woning-

bouwprojecten die 

als eerst aan bod 

komen, of op langere 

termijn. Dit soort 

keuzes liggen niet 

gemakkelijk. 

Hiernaast het zoeken 

naar hoe je dat als 

overheid moet 

aanpakken en welke rol je in dit proces in 

relatie tot de markt hebt. Naast nieuwbouw is 

er ook aandacht voor de opgave rondom de 

bestaande voorraad en de combinatie wonen 

en zorg. De volgende stap is vooral om 

kwalitatief ook goed regionaal  

te gaan afstemmen.

Wat betreft de zorg (onder andere het proces 

van de drie decentralisaties) wordt er 

meerdere malen genoemd dat er beleidsver-

anderingen zijn opgetreden en dat deze 

regionaal worden opgepakt. 

Ervaringen met inhoud anticipeer- 

programma

Het Startdocument is als uitgebreid ervaren. 

Het was een goed startpunt om alle betrokke-

nen op gelijke posities te zetten. De Dialoog-

tafels zijn beide goed bezocht en droegen 

volgens respondenten bij aan de bewustwor-

ding en erkenning van de ontwikkelingen die 

op de Hoeksche Waard af komen. Ook 

vergrootten de Dialoogtafels het draagvlak 

Het Pact van de Waard, 

dat vertaald is in het 

uitvoeringsprogramma 

van het Samenwerkings-

orgaan Hoeksche Waard 

(SHOW) wordt als een 

eerste mijlpaal in dat 

proces gezien
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voor een anticipeerprogramma onder 

raadsleden. Dit leidde uiteindelijk tot het Pact 

van de Waard, waarin het maatschappelijk 

middenveld in de Hoeksche Waard een 

leidende rol kreeg. 

De ervaringen met de Transitieatlas Detail-

handel zijn positief, ondernemers waren 

hierin heel betrokken. De brede context die 

Public Result neer zette ervoer men als erg 

relevant. Er wordt positief aangekeken tegen 

het proces van het opstellen van de detailhan-

delsvisie omdat betrokken partijen hierin 

hun verantwoordelijkheden nemen.

Het anticipeerprogramma heeft in de 

Hoeksche Waard voor verbinding gezorgd. 

Partijen zijn met elkaar in gesprek geraakt en 

dit zorgde ervoor dat 

men overging tot het 

denken in planvor-

ming. Er is veel tijd 

gaan zitten in het 

opstarten van het 

anticipeerprogram-

ma. Het erkennen en herkennen van verhou-

dingen, het creëren van vertrouwen en het 

durven los laten van vooral bij overheidspar-

tijen zijn uiteindelijk zeer concrete stappen 

in het anticipeerproces geweest. 

Regionale samenwerking

Gesprekspartners ervaren het als zeer positief 

dat het Pact van de Waard onderdeel is gewor-

den van het Uitvoeringsprogramma van de 

regio (SOHW). Vanuit het maatschappelijk 

middenveld zijn veel partijen aangehaakt. 

Aandachtspunt in deze regio ligt bij de 

samenwerking tussen vijf gemeenten en het 

komen tot operationalisering van de afspra-

ken. De vertaling van strategische regionale 

afspraken naar keuzes binnen de afzonder-

lijke gemeenten blijkt nog lastig. Lokale 

versus regionale belangen spelen hierbij altijd 

een rol. Het goed informeren van inwoners 

en raadsleden is daarin een cruciaal aan-

dachtspunt. Het aanjagen van het oppakken 

en uitvoeren van concrete projecten is een 

van de belangrijkste opgaven voor de 

toekomst binnen de regionale samenwerking 

in de Hoeksche Waard. 

Ten tijde van de interviews werd er nog 

gesproken over een mogelijke fusie van de 

gemeenten in de Hoeksche Waard, onderzoe-

ken hiernaar liepen destijds nog. Ondertussen 

is bekend dat dit voorlopig niet doorgaat. 

Aandacht voor regionale samenwerking 

(elkaar vast blijven houden) lijkt hierdoor nog 

eens extra van belang om met elkaar samen 

verder te komen in het anticipeerproces. 

 

Hoe wordt er tegen de rol van  

de Provincie Zuid-Holland en  

het ministerie aangekeken?

De provincie en het ministerie waren erg 

aanwezig binnen het anticipeerprogramma. 

Zij hebben de rol gepakt van aanjager waarin 

zij bijdroegen aan de focus op het totale 

plaatje van het gebied én het belang van een 

regionale benadering. Aanwezigheid van deze 

partijen gaf gewicht aan het verhaal. Daar-

naast hadden de provincie en het ministerie 

ook vooral een faciliterende en informerende rol. 

De provincie had tegelijkertijd een kader 

Aanwezigheid van deze 

partijen gaf gewicht aan 

het verhaal.
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stellende rol wat betreft de woningbouw 

aantallen. Deze rol wordt door veel respon-

denten als te strak ervaren. De wens bestaat 

om dit meer vanuit grote lijnen te benaderen 

en de details over te laten aan de regio.

Rol Provincie Zuid-Holland en ministerie  

in de toekomst

Een participerende en faciliterende rol (o.a. 

procesgeld maar ook het inzetten van kennis 

en kennisdeling) is voor de toekomst ge-

wenst. Duidelijkheid over wat er van de regio 

verwacht wordt door provincie en ministerie 

vindt men hierbij van belang. Agendering 

blijft in de toekomst door zowel de provincie 

als het ministerie van belang om urgentie 

voor de ontwikkelingen binnen de regio te 

behouden. 

Politiek en bestuurlijk zou er binnen de 

Provincie Zuid-Holland meer aandacht 

kunnen zijn voor de anticipeergebieden (het 

proces van anticiperen op bevolkingsdaling) 

en het landelijk gebied. Er wordt aangegeven 

dat het anticipeerproces in landelijke 

gebieden bijvoorbeeld niet in de hoofdlijnen 

van het Coalitieakkoord 2015 vermeld staat. 

In sommige gevallen ligt er in landelijke 

gebieden een andere behoefte wat betreft 

wet- en regelgeving dan in stedelijke gebie-

den. Discussies over hoe benader je stad en 

ommeland komen hierbij aan de orde. 

Integrale afstemming binnen afdelingen van 

de provincie over het anticiperen op demo-

grafische ontwikkelingen noemt men als 

aandachtspunt. 

Wat betreft woningbouwbeleid bestaat er 

vooral de wens om focus te leggen op 

kwaliteit en inhoud en minder op de aantal-

len. En dan vooral vanuit een samenwerkings-

modus. Volgens respondenten vindt dat 

langzamerhand al steeds meer plaats. 

Wat is volgens betrokkenen de behoefte 

van de regio voor de toekomst?

Ondersteuning bij het omzetten van strate-

gische plannen naar de uitvoering daarvan. 

Vragen die hierbij leven zijn: Wie heeft welke 

rol in het proces? Hoe ga je hier als overheid 

mee om?

Meer aandacht vanuit de regio voor commu-

nicatie naar bewoners toe over anticiperen  

op bevolkingsdaling. Inclusief de uitleg 

waarom we zaken voor de toekomst nu  

met elkaar moeten bespreken.

Het anticiperen op de bevolkingsdaling zou 

meer integraal moeten zijn, niet als zelfstan-

dig programma maar terugkomend in 

verschillende opgaven in de regio.

Procesgeld om projecten op te starten en  

te bemensen blijft nodig omdat er te weinig 

capaciteit in de regio zelf is om dat te 

faciliteren.

Kennis en expertise om oplossingen te 

vinden, bijvoorbeeld voor opgaven betref-

fende de bestaande particuliere voorraad,  

het ontwikkelen van maatschappelijke 

businesscases en bewustwording van (en 

communicatie naar) inwoners. 
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Krimpenerwaard

Vanuit de Krimpenerwaard (nadat ze waren 

samengevoegd in een gemeente) is uiteindelijk 

besloten niet mee te doen aan het anticipeerpro-

gramma. In een brief aan het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken laten zij weten dat de 

gemeente geen samenwerkingsagenda wil 

aangaan in het kader van het actieplan Bevol-

kingsdaling 2015. Ze onderbouwen dit met het 

argument dat de gemeente hinder ondervindt 

van het stempel 

Anticipeerregio en het 

verschil van inzichten 

wat betreft de 

bevolkingsprognoses. 

De gemeente heeft wel 

in regionaal verband 

(Midden-Holland) aan de Transitieatlas onderwijs 

(Midden-Holland) deelgenomen.

Onderdelen anticipeerprogramma

Kick-Off moment (2013);

Krimpcafé Demografische veranderingen  

in het Groene Hart (2013);

Startdocument (2014);

Transitieatlas onderwijs (regio Midden- 

Holland) (2015).

Geen deelname aan het anticipeer- 

programma

Het aanbod van deelname aan het anticipeer-

programma viel in dezelfde tijd als de 

discussie over de woningbouw aantallen en 

het fusieproces van de K5-gemeenten in de 

gemeente Krimpenerwaard. Respondenten 

geven aan dat binnen deze context de 

benoeming tot anticipeerregio niet op een 

goed moment kwam. Ook waren er discussies 

tussen regio, provincie en ministerie over de 

verschillen in de prognoses. Er werd vaak 

afgevraagd waarom de verschillen in de 

prognoses zo groot waren, maar ook waarom 

de (destijds) ene gemeente wel werd benoemd 

en de andere niet. Ook Krimpen aan den 

IJssel maakt onderdeel uit van het gebied de 

Krimpenerwaard, maar Krimpen aan den 

IJssel was uitgesloten van de benoeming als 

Anticipeerregio in het gebied.

Naast de timing van initiatie van het pro-

gramma en de discussies over de prognoses 

viel de woordkeuze (anticipeerprogramma) 

ook niet goed in deze regio. Gesprekspartners 

geven aan dat wanneer je een regio als 

anticipeerregio bestempelt, je de bevolkings-

daling over het gebied af roept. Het geeft een 

negatieve klank, terwijl je juist een aantrek-

kelijk woon- en vestigingsklimaat wenst. 

Tevens wordt er aangegeven dat het stempel 

‘anticipeerregio’ er toe heeft geleid dat men 

met andere ontwikkelingen (bijvoorbeeld de 

aanleg van bedrijventerreinen en het verder 

ontwikkelen van recreatie) ook niet verder 

kwam. 

Over het algemeen ervaart men in de 

Krimpenerwaard de benoeming van gebieden 

tot anticipeerregio’s en het aanbieden van het 

bijbehorende programma als een ‘top-down 

benadering’. Regio’s zijn niet mee genomen 

in deze beslissing. Trends en ontwikkelingen 

worden volgens respondenten wel gezien en 

men anticipeert hierop in de regio. De 

benoeming van de regio als anticipeerregio 

ervaart men als een bewijs dat het voorsorte-

ren op de ontwikkelingen door de regio niet 

werd gezien door provincie en het Rijk. 

Regio, provincie en het Rijk hebben elkaar 

hier niet in gevonden. Het bouwen van 

Multifunctionele Accommodaties of bijvoor-

beeld het oprichten van een stichting voor 

Krimpenerwaard

Molenwaard

De gemeente ondervindt 

hinder van het stempel 

Anticipeerregio
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openbaar onderwijs zijn volgens responden-

ten voorbeelden die binnen het anticipeer-

programma werden aangereikt. Deze werden 

volgens betrokkenen al uitgevoerd in de 

Krimpenerwaard. Vanuit de regio voelde men 

zich niet serieus genomen in hun manier van 

werken. Men had de indruk dat er niet gezien 

werd waar ze al mee bezig waren en dat er 

geen vertrouwen was dat de gemeente 

zorgvuldig omgaat met het gebied. 

Ervaringen met inhoud anticipeer- 

programma

In 2013 vond er een Krimpcafé in de Krimpe-

nerwaard plaats over de demografische 

veranderingen in het Groene Hart. Respon-

denten geven aan dat men vanuit de regio in 

eerste instantie niet op de hoogte was en er 

ook geen medewerking aan de bijeenkomst 

heeft plaats gevonden. Wel zijn een aantal 

ambtenaren vanuit de regio aanwezig 

geweest. 

 

Er is destijds besloten om wel een Startdocu-

ment te (laten) maken. De management-

samenvatting hiervan stelden uiteindelijk  

het K5-bestuur vast met de boodschap dat  

de nieuwe gemeente Krimpenerwaard kon 

bepalen wat hier verder mee zou gebeuren. 

De schoolbesturen in de Krimperwaard 

namen wel deel aan de Transitieatlas 

onderwijs in de regio Midden-Holland. Hieruit 

kwam naar voren dat het goed is om met 

elkaar het gesprek te voeren over de ontwik-

kelingen die op de regio af komen. Men 

constateerde dat – omdat het zo’n grote regio 

betreft – er veel verschillende dynamieken  

en situaties zijn. Het is daardoor lastig om 

scenario’s te interpreteren. Op dit moment 

vindt er nog geen vervolg plaats op dit 

programmaonderdeel.

Stand van zaken 

De demografische ontwikkelingen komen 

terug in een van de acht pijlers van het 

gemeenteprogramma van de Krimpener-

waard; wonen, demografie en voorzieningen. 

Hier zitten weer haakjes aan voor mogelijk 

andere vormen van toekomstige samen- 

werking met rijk en/of provincie. 

Wat is volgens betrokkenen de behoefte 

van de regio voor de toekomst? 

Op een andere manier – dan via een samen-

werkingsagenda – omgaan met de demografi-

sche ontwikkelingen in Krimpenerwaard.

Meer maatwerk per regio, geen standaard 
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‘anticipeer’ programma, maar de regio en 

provincie trekken samen op en kijken wat  

er nodig is voor de toekomst.

De provincie zou meer mee kunnen denken. 

Niet zo zeer vanuit een kader stellende rol 

maar vanuit een samenwerkende rol;

Kennisdeling door trendanalyses te maken. 

Niet alleen binnen de ontwikkelingen van  

de demografie, maar ook voor andere  

thema’s die in de regio spelen.

Integraal werken, meer afstemming tussen 

verschillende sectoren/domeinen binnen  

de provincie.

Instrumenten om als gemeente flexibel te 

kunnen zijn. Bijvoorbeeld herstructurering 

om de gezinsverdunning op te kunnen 

vangen. En hoe om te gaan met planschade?

Het project Veenweide is een voorbeeld van 

een prettige manier van samenwerking met 

onder andere de Provincie Zuid-Holland. De 

constatering dat je elkaar nodig hebt en dat je 

wat voor elkaar kunt betekenen speelt hierin 

een rol. Er bestaat behoefte vanuit de 

Krimpenerwaard om samen met provincie op 

te trekken als serieuze partners in integrale 

projecten. Zaken als flexibiliteit en vertrou-

wen zijn hiervoor van groot belang. De 

uitgestoken hand van gedeputeerde mevr. 

Bom-Lemstra biedt nieuwe kansen voor de 

toekomst. 

Rijnstreek

De regio Rijnstreek 5 heeft niet deelgenomen aan 

het anticipeerprogramma. In deze evaluatie is 

voornamelijk gesproken over het verloop en de 

overwegingen van deze beslissing en dus niet 

ingegaan op de verschillende onderdelen van 

het anticipeerprogramma. Er was tijdens de 

gesprekken wel ruimschoots aandacht voor de 

behoeftes voor de toekomst vanuit deze regio. 

Onderdelen anticipeerprogramma

Kick-Off moment (2013)

Krimpcafés (2013)

Startdocument (2013)

Geen deelname aan het anticipeer- 

programma

In de regio Rijnstreek is in 2013 de vraag 

neergelegd om deel te nemen aan het 

anticipeerprogramma. Een van de redenen 

waarom de regio er van af zag is het niet 

herkennen van het beeld dat men destijds 

een anticipeerregio was. Ervaringen in de 

regio kwamen niet overeen met de prognoses 

van een dalend inwoneraantal. Men is vanuit 

de regio niet meegenomen in het proces van 

benoeming tot anticipeerregio. Dit is destijds 

ervaren als het ‘opplakken’ van een etiket 

van bovenaf (top-down). Dit ‘etiket’ kan een 

eigen leven gaan leiden en een negatief effect 

op de regio hebben. Public Result leverde wel 

een Startdocument aan en er is een Krimp-

Nieuwkoop

Kaag en 

Braassem

Alphen 

aan den Rijn

5 De Rijnstreek is een voormalig zelfstandige regio, maar 

is nu onderdeel van Holland Rijnland. © Public Result
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café georganiseerd. De naam ‘Krimpcafés’ 

leverde weerstand op. Het Startdocument  

is ter kennisgeving aangenomen. Daarna 

besloot men om het anticipeerprogramma 

niet voort te zetten.

Er bestonden veel onduidelijkheden over  

de rol en/of standpunten van de Provincie 

Zuid-Holland betreffende de aantallen nieuw 

toe te voegen woningen destijds. Dit speelde 

in dezelfde tijd als het verzoek tot deelname 

aan het anticipeerprogramma. De Rijnstreek 

is onderdeel van het Groene Hart. In deze 

regio, zo blijkt uit de gesprekken, is de discus-

sie over woningbouwcijfers niet nieuw. Deze 

hangen deze veelal samen met discussies over 

de ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart. 

De term ‘selffulfilling prophecy’ valt ook hier 

in relatie tot het uitroepen van dit gebied als 

anticipeerregio en het bouwen voor migratie-

saldo nul. 

Stand van zaken 

Respondenten geven aan dat er in de regio 

sprake is van bewustzijn van de ontwikkelin-

gen en trends. Men is zich er van bewust dat 

er moet worden voorgesorteerd op demografi-

sche veranderringen zoals bijvoorbeeld de 

vergrijzing. Dit voorsorteren speelt een rol in 

het beleid maar betreft geen zelfstandig 

programma met de focus op de effecten van 

bevolkingsafname. 

Regionale samenwerking

Op dit moment vindt er op het gebied van 

onder andere woningbouw regionale 

afstemming plaats in de regio Holland-Rijn-

land over aantallen en typen nieuwe woning-

bouw. Waarbij bijvoorbeeld in Nieuwkoop 

een focus ligt op inbreiding en kwaliteitsver-

betering. Daarnaast vindt er op verschillende 

schaalniveaus (bijvoorbeeld Rijnstreek, 

Holland-Rijnland) overleg plaats. Het varieert 

per thema op welke schaal men samenwerkt. 

Wat is volgens betrokkenen de behoefte 

van de regio voor de toekomst?

Kennisdeling onder andere op het gebied van 

kwaliteit van de (bestaande) woningvoorraad 

en het passend bouwen voor je bevolking. 

Daarbij wordt gedacht aan aandacht voor 

ontwikkelingen als vergrijzing, wonen en 

zorg, statushouders, planschade en bijvoor-

beeld het oprekken van de huurmarkt.

Kennisdeling (in samenwerking met het 

regiobureau) en het (door provincie/ministe-

rie) bieden van inspiratie over de aanpak  

van leegstand in detailhandel of kantoren, 

bereikbaarheid, aanpak voorzieningen en 

verspreiding van bedrijventerreinen.

In deze regio is sprake van verschillende 

dynamieken. In stedelijke kernen spelen  

hele andere opgaven dan bijvoorbeeld in 

kleinere kernen of in het buitengebied. 

Gesprekspartners geven aan dat er behoefte is 

aan verdiepend onderzoek in de verschillende 

opgaven (bijvoorbeeld aanpak voorzieningen) 

en monitoring van de ontwikkelingen.

Samenwerking met de provincie (partners 

aan tafel) in bovengenoemde vraagstukken 

(woningbouw, landelijk gebied, op peil 

houden voorzieningen, verspreiding bedrij-

venterreinen). Volgens de betrokkenen kan 

de Provincie Zuid-Holland meer bijdragen 

vanuit een rol als partner dan vanuit een 

kader stellende rol. Dat deze intentie er is 

wordt wel ervaren, maar dit komt niet altijd 
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helemaal van goed uit de verf vinden 

respondenten.

Transparantie en helderheid in afspraken  

is hierbij van belang.

Flexibiliteit (loslaten en ruimte bieden), 

experimenteerruimte en meedenken in  

het behouden van ruimtelijke kwaliteit in 

deze regio.

Het anticiperen op demografische verande-

ringen zou integraal in opgaven en beleid 

meegenomen moeten worden. En niet door 

middel van een zelfstandig programma. 

Voorne-Putten 

Met een kick-off bijeenkomst startte in 2013 het 

anticipeerprogramma op Voorne-Putten. Het 

Startdocument opgesteld voor deze regio werd 

gevolgd door een tweetal Dialoogtafels in de 

vorm van Beursspel in 2015. Momenteel staat er 

nog een Transitieatlas Primair Onderwijs 

gepland. 

Anticipeerprogramma 

Kick-Off Moment (2013);

Krimpcafé Wonen (2013);

Expertmeeting Economie (2013);

Startdocument (2014);

Dialoogtafel; Beursspel (2015);

Transitie atlas Primair Onderwijs  

(voorjaar 2016).

Urgentie en bewustwording

Respondenten denken wisselend over de 

bewustwording van de demografische ontwik-

kelingen op Voorne-Putten. De gevolgen van 

de ontwikkelingen lijken nog ver weg en zijn 

(nog) niet direct zichtbaar in de (fysieke) 

omgeving. Dit draagt niet bij aan het gevoel 

van urgentie. Dit gevoel blijkt ook af te 

hangen vanuit welke (inhoudelijke) sector je 

de ontwikkelingen bekijkt; wonen, onder-

wijs, economie of bijvoorbeeld voorzienin-

gen. Tevens zijn er verschillen binnen de 

ontwikkelingen in de verschillende gemeen-

ten op het eiland. Dit maakt een eenduidig 

beeld over de urgentie van ontwikkelingen in 

sommige gevallen lastig. Hoewel Voorne-

Putten nu officieel geen anticipeerregio meer 

Nissewaard

Westvoorne
Brielle

Hellevoetsluis
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is blijft het volgens gesprekspartners van 

belang aandacht te besteden aan bewustwor-

ding, zodat urgentiegevoel niet vermindert.

Associatie van de titel ‘anticipeer- 

programma’

Het begrip anticipeerregio leverde - op 

uitzonderingen na- weinig weerstand op.  

Men geeft aan dat het vooral van belang is  

dat je duidelijk communiceert wat je met  

dit begrip bedoelt. De naam is een breed 

gedragen term en leidde tot inzicht van wat 

er op de regio afkomt. Daarbij is het wel 

belangrijk dat je perspectief voor de toekomst 

schetst. Anticiperen wordt dan ook gezien, 

leggen ze op Voorne-Putten uit, als tijd die  

je nog hebt om maatregelen te nemen om te 

zorgen dat het in de toekomst niet fout gaat. 

Wat betreft de woningbouwafspraken komen 

wisselende reacties naar voren. Men realiseert 

zich goed dat er niet zo veel meer gebouwd 

kan worden als er ooit in de planning zat. 

Toch bestaan er bij sommigen ook zorgen 

over of er op deze manier een goede kwaliteit 

overeind blijft. Daarnaast vraagt men zich af 

of er voldoende sociale huur gerealiseerd kan 

worden en of je niet je eigen krimp creëert 

door minder te bouwen. Er bestaan twijfels 

over de haalbaarheid van het aanleveren van 

planning van de woningbouwaantallen tot 

2030. Het inschatten van de behoefte tot 2030 

ervaart men als een erg lastige opgave. 

Beleidsveranderingen

Momenteel kijkt men ambtelijk en bestuur-

lijk naar hoe bepaalde onderdelen van het 

anticipeerprogramma geïntegreerd kunnen 

worden in lopende programmalijnen. Wat 

beleidsveranderingen betreft zit men nog 

vooral in de strategische fase van visievor-

ming. Regionaal wordt er op het gebied van 

wonen gewerkt aan een regionale woonvisie. 

De uitvoering behoeft nog veel aandacht in 

de toekomst. De kwantitatieve opgave voor 

deze regio is bekend, maar op kwalitatief 

gebied ligt vooralsnog de grootste uitdaging. 

De bestaande voorraad moet afgestemd 

worden op de behoeftes in de regio. De 

discussies over aantallen komen eveneens op 

Voorne-Putten vaak 

terug. Dit verlegt 

steeds de focus van de 

kwalitatieve naar de 

kwantitatieve opgave. 

Daarbij gaat het vooral 

over de verdeling van 

aantallen per gemeente, over het afboeken 

van grondposities en maken van keuzes waar 

voor welke doelgroep gebouwd gaat worden.

Voor het primair onderwijs en het voortgezet 

onderwijs gaat men in het voorjaar van 2016 

Transitieatlassen uitvoeren. De noodzaak om 

over de toekomst van scholen na te denken is 

groot volgens gesprekspartners. Dit is één van 

de sectoren waar de gevolgen van demografi-

sche ontwikkelingen zich het eerst aandie-

nen. Voor andere voorzieningen wordt nog 

minder noodzaak gevoeld. Hier ligt volgens 

sommigen de kritische massa lager, daardoor 

merk je de gevolgen minder. Het gebrek aan 

noodzaak binnen bepaalde domeinen maakt 

wellicht de discussie op regionaal niveau 

moeilijker. Tevens heb je in de verschillende 

gemeenten ook te maken met een politieke 

realiteit die ook onderdeel uitmaakt van de 

discussie.

De noodzaak om over 

de toekomst van scholen 

na te denken is groot
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Ervaringen met inhoud anticipeer- 

programma

Na een ogenschijnlijke lange aanlooptijd 

waarin partijen op een lijn zijn gekomen is in 

2014 het Startdocument gepresenteerd. Dit 

document droeg bij aan de bewustwording 

van de toekomstige ontwikkelingen op 

Voorne-Putten. Volgens betrokkenen gaf dit 

een totaalbeeld en bevorderde dit het 

integraal denken omdat verschillende 

beleidsterreinen naast elkaar aan bod 

kwamen. Daarnaast hielp het om te bepalen 

welke richting de regio op zou kunnen gaan.

De Dialoogtafel, uitgevoerd in de vorm van 

het Beursspel speelde een rol in het tot stand 

brengen van bewustwording. Er was op dat 

moment al van alles in beweging (denk aan 

een samenwerking tussen onderwijsorganisa-

ties, ondernemers en overheid bijvoorbeeld 

ONOVON in Nissewaard). Maar tijdens het 

Beursspel kwamen de ontwikkelingen in de 

verschillende beleidsvelden bijeen en werden 

meer opgaven integraal opgepakt. Vooraf-

gaand aan het Beursspel was er wel enige 

twijfel, omdat weer dezelfde mensen die 

altijd al actief zijn in de regio uitgenodigd 

werden. Men was bang voor het risico deze 

mensen te overvragen. Er kwamen dan ook 

niet voor iedereen vernieuwende zaken aan 

bod tijdens deze ochtenden. Wel bood het vol-

gens betrokkenen aanvullende zaken (bijvoor-

beeld extra hulp) die goed geïmplementeerd 

kon worden in de bestaande agenda’s en 

bewegingen. Daarnaast ervaart men het als 

heel positief dat partijen met elkaar om tafel 

zaten om het gesprek over bepaalde ontwik-

kelingen te voeren/op gang te houden en 

afspraken (in de vorm van aandelen) te 

maken. 

Binnen het thema voorzieningen zal voor het 

primair onderwijs een Transitieatlas plaats 

vinden in het voorjaar van 2016. De reacties 

hierover zijn positief, men verwacht dat dit 

bij zal dragen bij aan de visie op de toekomst. 

Het is volgens gesprekspartners goed na te 

denken over welke scholen op welke termijn 

eventueel zouden moeten sluiten, inclusief de 

logistieke consequenties hiervan. Zeker 

omdat denominatie een rol speelt op het 

eiland. 

Regionale samenwerking

De regionale samenwerking op Voorne-Putten 

blijft een aandachtspunt. Er bestaan verschil-

len in dynamieken en snelheden binnen het 

eiland. Ook externe economische ontwikke-

lingen en politieke belangen hebben invloed 

op de regionale samenwerking. Daarnaast is 

er op het eiland wellicht nog weinig zichtbaar 

van de gevolgen van demografische verande-

ringen waardoor de noodzaak tot samenwer-

king enigszins onder druk ligt. In juli 2015 is 

het Strategisch Regiobureau Voorne-Putten 

opgericht. Men ervaart dit als een positieve 

ontwikkeling in het proces van samen- 

werking. Eveneens kijkt men in het kader 

van de regionale samenwerking positief naar 

de ‘tafel van negen’ (een overlegtafel met 

bedrijfsleven uit het havengebied). Regionale 

samenwerking is van belang in de positie  

die het eiland in wil nemen (economische 

profilering) ten opzichte van de Rotterdamse 

haven.

  

Hoe wordt er tegen de rol van  

de Provincie Zuid-Holland en  

het ministerie aangekeken?

In de gesprekken komen wisselende reacties 

naar voren over de rol van de Provincie 

Zuid-Holland binnen het traject van het 

anticipeerprogramma. Afspraken en discus-

sies over onder andere de woningbouw- 

plannen of windmolens spelen mee bij hoe 

de rol van de provincie ervaren is binnen het 

anticipeerproces. Enerzijds vertelt men dat 

het wenselijk is dat een partij buiten de regio 
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voorwaarden over de nog te bouwen aan-

tallen stelt. Anderzijds ervaart men een te  

rigide rol hierin als belemmerend. Daarnaast 

worden de verschillende rollen die de 

Provincie Zuid-Holland heeft als verwarrend 

ervaren. Zoals bijvoorbeeld de rol van 

samenwerkingspartner binnen het anticipe-

ren op de demografische ontwikkelingen  

en rol van het bewaken van de aantallen 

nieuw te bouwen woningen (kader stellend). 

Over het algemeen komt naar voren dat de 

provincie vooral procesmatig aanwezig  

was gedurende het anticipeerprogramma.  

Het ministerie was minder zichtbaar in het 

proces.

Rol Provincie Zuid-Holland en ministerie  

in de toekomst

De wens tot samenwerking met provincie 

komt sterk naar voren. Hierin denken 

provincie en regio samen na over bijvoor-

beeld opgaven rondom bestemmingsplan-

wijzigingen. Over de rol van dezelfde 

provincie in de aantallen nieuwbouwwonin-

gen zijn de meningen echter verdeeld. Dit 

loopt uiteen van de wens tot een kritische 

blik op het voldoende schrappen van plannen 

naar de wens tot het loslaten van de aantallen 

en veel meer aan de markt over laten. 

Voor het rijk ligt er een behoefte aan een 

blijvende aandacht voor de regio, ondanks 

dat deze niet meer als anticipeerregio 

benoemd is. Tevens ligt er een vraag voor 

meer maatwerk voor bijvoorbeeld specifieke 

regio’s. Nationale wetgeving kan belemmeren 

bij het op peil houden van de leefbaarheid in 

regio’s die te maken hebben met demografi-

sche ontwikkelingen. De relatie tussen stad 

en ommeland komt hierbij ook ter sprake. 

Wat is volgens betrokkenen de behoefte 

van de regio voor de toekomst? 

Programmaonderdelen lopen nu of zijn (net) 

gestart in deze regio. Dit heeft een goede 

aanjaag/opstart functie gehad, maar de vraag 

is hoe het nu verder zal gaan. Voor de 

toekomst zou ondersteuning en een vinger 

aan de pols wenselijk zijn.

Hulp bij het komen van de strategische fase 

naar de uitvoeringsfase is wenselijk. Tevens  

is er behoefte aan het delen van ervaring over 

invulling van een kwalitatieve woonvisie.  

Er is er kennis nodig over:

●● Hoe je omgaat met bijvoorbeeld de 

financiële pijn van minder kunnen bouwen

●● Bouwen voor bepaalde doelgroepen

●● Duurzaam bouwen 

●● Het behoud van de kwaliteit van de 

particuliere woningvoorraad

●● Leegstand in de onderkant van de woning-

markt

●● Verdienmodellen sloop

●● De rol van natuurontwikkeling in de regio.

Discussie wat betreft woningbouwplanning 

zou minder moeten gaan over aantallen en 

meer over kwaliteit. Men geeft aan dat er 

behoefte is aan een bepaalde flexibiliteit 

hierin en een bandbreedte.

Meer verbinding op formeel en informeel 

niveau met onder andere de Provincie 

Zuid-Holland. Op deze manier wordt de kans 

op langs elkaar heen werken verkleint.  

In samenspraak kan een stip op de horizon 

gezet worden en hier kan in samenwerking 

aan worden gewerkt.

Voortzetten van integraal oppakken van 

opgaven. 
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Discussie over cijfers 

Voor een indicatie van de demografische 

veranderingen van een regio worden (ver-

schillende) prognoses gehanteerd. Daarbij 

wordt uitgegaan van verschillende prognoses. 

De discussies over welke prognose 6 de juiste 

zou zijn leiden af 

van de discussie 

die gaat over de 

inhoudelijke 

opgave. Uit de 

gesprekken komt 

naar voren dat het 

proces vaak lijkt 

te blijven ‘hangen’ in deze discussies. Het 

bereiken van overeenstemming over de 

prognoses is lastig, bij verschillende progno-

ses wordt de meest gunstige gebruikt. In de 

literatuur wordt door Hospers en Reverda 

(2012) aangegeven dat de bevolkingsdaling in 

kwantitatieve zin lastig exact te voorspellen 

is, maar dat de trend-matige ontwikkelingen 

‘klip en klaar’ zijn. ‘In kwalitatieve zin vindt 

er een grote demografische verschuiving 

plaats: of we er nu aan willen of niet, ontgroe-

ning en vergrijzing zijn een realiteit, met alle 

gevolgen van dien. Niet zozeer de precieze 

cijfers zijn van belang, als wel het verhaal 

erachter’ aldus Hospers en Reverda (2012, p.62).

Naamgeving van programma 

De naamgeving ‘anticipeerprogramma’ is een 

onderwerp dat veelvuldig in de gesprekken 

terug komt. In (een aantal van de) regio’s 

ervaart men het begrip anticiperen niet 

bijzonder positief en wordt het veelal direct 

in verband gebracht met krimp dat tevens als 

Proces 

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het proces van het anticipeer-

programma. Na alle regio’s afzonderlijk besproken te hebben in  

voorgaande hoofdstukken zal er hier in algemene en vergelijkende zin 

verder in worden gegaan op bepaalde proceselementen.

Niet zozeer de precieze 

cijfers zijn van belang, als 

wel het verhaal erachter

6 Woning behoefte raming (WBR2013 destijds) van de Provincie Zuid-Holland, Bevolkingsprognoses (BP 2013 destijds) van 

de Provincie Zuid-Holland, Primos prognose (2013 destijds) van ABF Research in opdracht van het Ministerie van BZK, 

Pearl prognose (2013 destijds) van het Planbureau voor de Leefomgeving in samenwerking met het Centraal Bureau voor 

de Statistiek in opdracht van het Ministerie van IenM.
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negatief wordt gezien. Wanneer je onder deze 

naam een proces of programma in een regio 

naar buiten toe aanduidt dan wordt er bij-  

gedragen aan een negatieve profilering, zo 

beargumenteren betrokkenen. Je roept het 

als het ware over je zelf af. De term ‘self- 

fulfilling prophecy’ komt in dit verband zeer 

vaak terug.  

Tevens wordt ‘anticipeerprogramma’ gezien 

als een overheidsbegrip, het leeft niet bij 

ondernemers en inwoners. De mening die 

overheerst is dat deze naam niet gekozen en 

zeker niet naar buiten zo gecommuniceerd 

had moeten worden. Mocht je deze titel toch 

voor een dergelijk programma willen 

gebruiken doe dit dan als een werktitel, zo 

stelt men. Politiek gezien is het begrip vaak 

lastig uit te leggen, zeker wanneer men bij 

wijze van spreken in verkiezingstijd over  

de ‘groei en bloei’ van de regio spreekt en 

daarna moet uitleggen dat de regio gaat 

anticiperen op ‘minder’.

In een aantal regio’s is gaandeweg het proces 

de houding tegenover deze naamgeving 

bijgesteld. Diverse geïnterviewde personen 

geven aan dat anticiperen ook wel als iets 

positiefs wordt gezien en dat anticiperen iets 

is wat men eigenlijk altijd moet doen, in 

welke situatie of sector dan ook. De naam 

kan ook voordelig werken door de bijdrage 

aan het op gang brengen van de discussie. 

Weliswaar is dit in de meeste gevallen op het 

moment zelf niet als zodanig ervaren, maar 

het heeft uiteindelijk wel geleid tot agende-

ring. Dit verschijnsel -in de literatuur 

aangeduid met de term ‘communicatiepara-

dox’- waarin de averechtse werking van het 

benoemen van krimp aan de orde komt heeft 

een grote rol gespeeld binnen het proces van 

het anticipeerprogramma (zie onder andere 

Hospers en Reverda, 2012 en van Boetzelaer, 

2011). Van Boetzelaer (2011) citeert een 

geïnterviewde bestuurder in haar artikel als 

volgt: ‘Je wilt het probleem benoemen, maar 

daar schrik je mensen mee af. Gelijktijdig is 

het noodzakelijk het probleem te benoemen 

voor onderkenning ervan en voor het draag- 

vlak van de nodige maatregelen. Het is 

ingewikkeld om daar een evenwicht in  

te vinden (Van Boetzelaer, 2011, p.41).

Verandering in benoemde  
anticipeerregio’s

In bovenstaande paragraaf worden de 

ervaringen met de benoeming van regio’s tot 

anticipeerregio’s en de daaraan gerelateerde 

discussies over de naamgeving van het 

anticipeerprogramma beschreven. In 

december 2014 is deze benoeming van 

anticipeergebieden 

aangepast op basis 

van het rapport van 

het Team Midterm 

Review (2014).  

Voor Zuid-Holland 

betekende dit dat  

de regio’s Alblasser-

waard-Vijfheerenlan-

den, Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en  

de Rijnstreek niet meer behoorden tot de lijst 

met anticipeergebieden. In de gesprekken 

komt naar voren dat niet iedereen gelukkig  

is met deze verandering. Hoewel heel wat 

partijen tegen de aanduiding als anticipeer-

regio aan liepen is het opmerkelijk dat ook 

een deel van de respondenten aan geeft het 

schrappen van de aanduiding als anticipeer-

regio te betreuren. Dit omdat – zo geven zij 

aan – de benoeming ook als een trigger heeft 

gewerkt om aan de slag te gaan en het 

anticiperen op te pakken. De zorg bestaat,  

dat wanneer dit etiket er af is, de urgentie 

vermindert. 

Dit verschijnsel wordt  

in de literatuur aan-

geduid met de term 

‘communicatieparadox’
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Rol van de Provincie Zuid-Holland

De rol van de provincie binnen het proces van 

het anticipeerprogramma wordt verschillend 

beschreven. In de gesprekken komt naar 

voren dat een merendeel de Provincie 

Zuid-Holland ziet als de initiatiefnemer in  

het proces, de aanjager en de faciliterende 

organisatie. Overigens wordt tegen deze 

rollen wisselend aan gekeken. Door sommi-

gen is dit positief ontvangen omdat men 

aangeeft dat ze zelf in de regio niet de 

capaciteit en middelen hebben om dergelijke 

processen te faciliteren. Anderzijds ervaart 

men het ook als een opgelegd (top-down) 

initiatief, zelfs opdringerig waarbij men 

weinig ruimte voor samenwerking ervoer. 

Het wordt veelal als lastig ervaren dat de 

Provincie Zuid-Holland vaak vanuit verschil-

lende rollen met een regio te maken heeft. 

Ten eerste heeft men in opgaven te maken 

hebt met verschillende afdelingen binnen  

de provincie en soms ook verschillende 

belangen hierin. Vanuit de regio’s heeft men 

de indruk dat er intern binnen de provincie 

niet voldoende afstemming plaatsvindt. 

Hierdoor ontstaat er verwarring of treedt er 

zelfs tegenstrijdigheid op in de benadering 

richting de regio’s. Ten tweede schetst men 

verschillende houdingen die worden aange-

nomen door de provincie. De kader stellende 

rol en de rol als partner in het proces worden 

het meest genoemd. Afwisseling van de 

verschillende rollen wordt vaak als verwar-

rend ervaren. 

Naast de verschillende rollen en verschillen 

in afstemming lijken ook discussies en zaken 

uit het verleden tussen regio’s en de provin-

cie niet vergeten te zijn. Deze belemmeren  

de voortgang van het samenwerkingsproces. 

Rol van het ministerie van BZK

Over de rol van het ministerie van BZK wordt 

vooral gezegd dat deze meer op de achter-

grond is geweest. Er komt ook naar voren  

dat het urgentie en gewicht aan de thematiek 

gaf dat het ministerie betrokken was. De 

respondenten noemen het ministerie wel  

met regelmaat in relatie tot de benoeming 

van de regio’s tot anticipeerregio. 

Informatievoorzieningen en  
communicatie

Communicatie blijkt een bepalend onderdeel 

in het proces. De communicatie van de naam 

‘anticipeerprogramma’ en ‘anticipeerregio’ 

behoorde in twee regio’s zelfs tot een van de 

argumenten om niet deel te nemen aan het 

programma. Een goede beargumentering én 

de communicatie daarvan van de keuze voor 

de naam blijkt essentieel. Communicatie 

richting inwoners is van belang voor het 

creëren van draagvlak. In bijvoorbeeld de 

Hoeksche Waard heeft met geprobeerd dit 

door middel van een mediacampagne aan te 

pakken. Vanuit de regio’s komt de behoefte 

naar voren dat het informeren van inwoners 

nog meer aandacht behoeft.  
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De uitwisseling van informatie bleek even-

eens belangrijk in het proces. Het delen van 

feiten en gegevens over de regio speelde een 

rol in de bewustwording van de demografi-

sche ontwikkelingen. Het bestaan van vier 

verschillende prognoses leidde bijvoorbeeld 

tot discussie over welke informatie de juiste 

was. Het Startdocument droeg bij aan de 

mogelijkheid om gezamenlijk uit te gaan van 

dezelfde gegevens. Op basis hiervan konden 

inhoudelijk de discussie plaatsvinden. De 

aanloopperiode in de verschillende regio’s 

lijkt in eerste instantie erg lang te zijn 

geweest. Het proces rondom het Startdocu-

ment vroeg veel uitleg, maar zorgde uiteinde-

lijk wel voor een gelijke start. De tijd die 

genomen is door partijen om met elkaar de 

informatie te delen en dit te bespreken bleek 

een investering voor de rest van het proces. 

Communicatie en de uitwisseling van 

informatie tussen de samenwerkende 

partijen blijkt ook van groot belang. Het 

bevordert vertrouwen. Wanneer men niet op 

de hoogte is van wat er bij de andere partij 

speelt, waarom afwegingen worden gemaakt 

en wat belangen zijn, wordt samen aan een 

opgave werken moeilijk. Door veel regio’s 

wordt gepleit voor een meer informele 

samenwerking met de provincie zodat 

informatie uitwisseling van informatie  

meer vanzelfsprekend is.  

Regionale samenwerking

In alle regio’s (met uitzondering van Goeree-

Overflakkee en Krimpenerwaard) wordt 

aangegeven dat er regionale afstemming 

(binnen de overheden) plaatsvindt door 

middel van onder andere portefeuillehouders 

overleggen of dergelijke overlegstructuren. 

Het is wisselend per regio en domein of er 

ook regulier overleg plaatsvindt met maat-

schappelijke organisaties en ondernemers. 

Veel van de geïnterviewde personen geeft aan 

dat regionale samenwerking in de regio’s 

aandacht behoeft voor de toekomst. Er lijkt 

vaak nog te weinig urgentie om zaken op 

regionaal niveau af te stemmen. De samen-

werking komt iedere keer weer onder druk 

te staan wanneer er concurrentie tussen 

gemeenten plaatsvindt. Regionale samen-

werking vindt vooralsnog vooral plaats om 

negatieve effecten te minimaliseren (verdelen 

van de pijn). Niet zozeer om een positieve op 

meerwaarde gerichte samenwerking aan te 

gaan. Daarnaast blijft er spanning zitten 

tussen verantwoording afleggen ten behoeve 

van enerzijds het regionale belang en 

anderzijds lokale belangen. Deze democrati-

sche legitimering is ook in de literatuur een 

veel bediscussieerd thema (zie: Boogers, 2014). 

Ook zie je verschillen in strategische regio-

nale samenwerking die meestal wel goed 

verloopt en de uiteindelijke operationalise-

ring daarvan. Het maken van concrete keuzes 

wordt als lastig ervaren. 

Er bestaan zorgen over de regionale samen-

werking in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

waar mogelijk een fusie tussen de gemeenten 

Vianen, Leerdam en Zederik plaats gaat 

vinden, wellicht gevolgd door een overgang 

naar de provincie Utrecht. Betrokkenen geven 

aan dat dit invloed gaat hebben op regionale 

processen die nu al plaatsvinden op het 

gebied van onderwijs en wonen. Op Goeree-

Overflakkee is men heel positief over de 

herindeling dat leidde tot een nieuw elan en 

meer bestuurskracht. Zaken rondom regio-

nale intergemeentelijke samenwerking 

spelen geen rol meer.

Respondenten geven aan dat wanneer er een 

externe druk is (bijvoorbeeld vanuit provin-

cie), dit bijdraagt aan de samenwerking 

omdat er een gezamenlijke ‘tegenstander’ is. 
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Druk van buiten om samenwerking te force- 

ren kan dus ook positief werken. In het 

rapport ‘Grenzen aan krimp’ geeft het Team 

Midterm Review ook aan dat wanneer het 

regio’s niet lukt om gezamenlijk tot regionale 

planvorming en uitvoeringsplannen te komen 

hier een taak van de provincie ligt om de regie 

op zich te nemen (Team Midterm Review 2014).

Geen deelname aan het anticipeer-
programma

De regio’s Krimpenerwaard en Rijnstreek 

hebben het besluit genomen niet deel te 

nemen aan het anticipeerprogramma. Wat 

in deze regio’s sterk naar voren komt is het 

proces van benoeming tot anticipeerregio. Dit 

is als ‘top-down’ ervaren, beide regio’s had-

den liever gezien dat dit in meer overleg was 

gebeurd. Tevens speelden discussies over de 

prognose een rol. Andere discussies, bijvoor-

beeld die over de woningbouwplanning en 

de afstemming op migratiesaldo 0 speelden 

in de kantlijn zeker mee. Het lijkt er op dat 

belangen en rollen in de verschillende opga-

ven onvoldoende zijn gedeeld om hieraan als 

provincie en ministerie samen met de regio 

te werken. In beide regio’s is op dit moment 

aandacht voor demografische veranderingen, 

maar men wil dit niet met een zelfstandig 

programma aanpakken

Sleutelmomenten in het proces

De sleutelmomenten, ofwel kritische momen-

ten die de voortgang van het proces bepalen, 

lijken te liggen in een aantal verschillende 

programma onderdelen van het anticipeer-

programma. De Startdocumenten, Dialoog- 

tafels en Transitieatlassen leidden tot verbin-

ding tussen verschillende partijen en tot het 

formuleren van concrete stappen. Er wordt 

ook wel gezegd dat de onderdelen een ‘alibi’ 

vormden om met elkaar in gesprek te moeten 

over wat er op de regio afkomt. Deze momen-

ten lijken het veranderproces van anticiperen 

verder gebracht te hebben:

●● Kick-off moment > introductie van de 

terminologie, dit leidde veelal tot discussie 

en tot een keuze tot deelname aan het 

programma. 

●● Startdocument > het op een rij zetten van 

de feiten en cijfers om zo alle partijen op 

een lijn te zetten. Dit moment zorgde 

ervoor dat partijen (soms na enige discus-

sie) verder gingen vanuit dezelfde posities. 

Zo kon er verder gekeken worden naar 

oplossingen voor de opgaven. 

●● Dialoogtafels > deze leidde tot bewustwor-

ding en urgentie zoals in bijvoorbeeld de 

Hoeksche Waard. Daarnaast was dit 

bepalend in het aanbrengen van focus in 

bepaalde regio’s, bijvoorbeeld Alblasser-

waard-Vijfheerenlanden.

●● Transitieatlassen > de Transitieatlassen 

waren vooral ook sleutelmomenten in het 

proces naar buiten toe omdat hierin andere 

partijen (ondernemers, maatschappelijke 

organisaties, inwoners) betrokken werden. 

Tevens leidden deze sessies soms tot 

concrete stappen op weg naar uitvoering. 

Hoewel de programmaonderdelen in de 

regio’s verschillend hebben uitgepakt lijkt 

het er op dat een aantal daarvan de juiste 

processtappen binnen het anticipeerprogram-

© Public Result
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ma waren. De onderdelen hebben geleid tot 

het verwerven van bewustwording en inzicht 

in de toekomstige ontwikkelingen. Ze hebben 

een eerste aanzet gegeven tot planvorming, 

alliantievorming en tot enkele uitvoeringsaf-

spraken. Het programmaonderdeel Start-

document vroeg in veel regio’s veel tijd. De 

aanloop naar erkenning en herkenning van 

ontwikkelingen had veel aandacht nodig. 

Conclusies ten aanzien van  
het proces

Het proces rondom het anticipeerprogramma 

lijkt net zo belangrijk te zijn geweest als het 

inhoudelijke programma zelf voor het 

behalen van de doelstellingen van het 

programma. Dit sluit aan bij het doel om 

vooral een proces op gang te brengen. 

Initiatie van het programma in de verschil-

lende regio’s heeft in ieder geval geleid tot 

het gesprek over de demografische ontwikke-

lingen in het gebied. De programma onder-

delen vormden volgens enkele respondenten 

een ‘alibi’ of ‘vehikel’ om het gesprek aan  

te gaan. We kunnen leren dat een verander-

proces tijd in beslag neemt. Vooral de 

aanloopperiode van het anticipeerprogramma 

was een langdurig en intensief proces. Het 

kost tijd om klokken gelijk te zetten en 

afstemming te vinden. 

Terminologie, timing en communicatie zijn 

belangrijke aspecten geweest in het verloop 

van proces binnen het anticipeerprogramma. 

Het woord ‘anticipeerprogramma’ heeft 

enerzijds tot veel weerstand geleid maar er 

anderzijds ook voor gezorgd dat de discussie 

gestart werd en bewustwording op gang 

kwam (communicatie paradox). Helaas is het 

wellicht wat vaak geforceerd gebruikt dat er 

(ten dele) voor gezorgd lijkt te hebben dat 

twee regio’s zijn afgehaakt. Dit werkte niet 

constructief. De verschillende processen en 

dynamieken van de regio’s afzonderlijk zijn 

voor het op gang brengen van het verander-

proces bepalend geweest. Het programma  

is gestart als een provinciaal ‘generiek’ 

programma, een goede afstemming en 

samenwerking met de afzonderlijke regio’s 

blijkt uit de ervaringen noodzakelijk. 

Het proces van bewustwording leidde in  

de meeste regio’s tot meer regionale samen-

werking om bijvoorbeeld negatieve effecten 

te kunnen minimaliseren. Echter blijft deze 

samenwerking veelal onder druk staan door 

bijvoorbeeld lokale verschillen of politieke 

belangen. Hoewel men nog erg zoekende is 

naar een rolverdeling binnen een samen-

werking met 

niet-overheids-

partijen wordt 

dit van steeds 

groter belang. 

In omstandig-

heden waarin 

partijen met 

elkaar moeten 

samenwerken 

spreekt men 

vaak van een 

nieuwe werkelijkheid. Het is steeds de 

uitdaging om verschillende belangen en 

ambities samen te brengen tot een gemeen-

schappelijk gedragen opvatting over de 

oplossing van gezamenlijke problemen (Kaats 

en Opheij, 2012). In de besproken regio’s 

kunnen we zien dat er een spanningsveld is 

in de regierol die de provincie pakt binnen 

het realiseren van regionale samenwerking. 

Enerzijds wordt deze door de regio’s lang niet 

altijd gewaardeerd, maar anderzijds blijkt 

deze hard nodig wanneer regionale afstem-

ming op sommige vlakken niet voldoende 

wordt gerealiseerd. 

Het is steeds de uitdaging om 

verschillende belangen en 

ambities samen te brengen 

tot een gemeenschappelijk 

gedragen opvatting over de 

oplossing van gezamenlijke 

problemen
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Resultaten

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beantwoording 

van de onderzoeksvragen die voor de evaluatie zijn 

gesteld. Hier wordt getracht een algemeen beeld te 

schetsen over bewustwording, beleidsveranderingen en 

de onderdelen van het anticipeerprogramma. Tot slot 

worden bewustwording en beleidsveranderingen nader 

geanalyseerd.
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Bewustwording demografische  
veranderingen

Het anticipeerprogramma heeft bijgedragen 

aan de bewustwording over de toekomstige 

demografische ontwikkelingen in de regio’s. 

Deze conclusie verschilt wel per doelgroep 

en per regio. Waar voor sommige bestuur-

ders, ondernemers en de ambtelijke staf deze 

thematiek een heel vanzelfsprekend thema 

is, hoeft dit voor bijvoorbeeld bewoners of 

een gemeenteraad niet zo te zijn. Vraag is 

hoe sterk dat bewustzijn is ontwikkeld, er 

zijn aanwijzingen dat het in enkele situaties 

een broos gegeven is. Aandacht hiervoor blijft 

dus van belang. Onderdelen als een Transitie-

atlas en een Startdocument hebben geholpen 

bij het voeren van discussies op basis van 

feiten. Daarnaast leidden deze onderdelen 

tot inzicht in gevolgen van ingrepen. Deze 

bewustwording blijkt onder andere uit de 

gesprekken die men in de regio momenteel 

met elkaar voert over de demografische ont-

wikkelingen. Ook zie je dit terug in regionale 

probleem erkenning en in concrete projecten 

die worden uitgevoerd om het anticiperen te 

bevorderen, bijvoorbeeld in de uitvoering van 

de Regionale Woonvisie in Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden. Er zijn per regio wel 

verschillen te zien. De Hoeksche Waard is al 

bezig met het vormgeven van de uitvoering 

(uitvoeringsprogramma SOHW). Voorne-

Putten zit voorals nog in de strategische fase. 

In Goeree-Overflakkee lijkt de bewustwording 

van de ontwikkelingen met name een ‘wake 

up-call’ te zijn voor onder andere bestuurders. 

Hier heeft het anticiperen sterk bijgedragen 

in de zoektocht om het tij te doen keren. 

Maar tegelijkertijd ontstaat ook besef dat de 

demografische trends weleens structureel 

zouden kunnen. Alblasserwaard-Vijfheeren-

landen anticipeert juist door sterk terug te 

gaan in de ambities van de regionale woning-

bouwplanning. De bewustwording kwam niet 

alleen op gang door het starten van het antici-

peerprogramma. Dit werd veelal bevorderd 

door een combinatie van factoren, bijvoor-

beeld corporaties die de ontwikkelingen agen-

deerden of een grote rol van het maatschap-

pelijk middenveld. Hoewel er ook regio’s zijn 

die niet deelnemen aan het programma en 

bezwaar hebben met het woord ‘anticipeer-

regio’, lijkt in alle regio’s de thematiek van de 

demografische ontwikkelingen in meer  

of mindere de aandacht te krijgen. 

Het is van belang aandacht te blijven 

besteden aan de bewustwording. De gevolgen 

van demografische ontwikkelingen zijn in 

veel regio’s (nog) niet (fysiek) zichtbaar en dit 

kan tot gevolg hebben dat urgentiegevoel 

‘weg ebt’. In regio’s die ondertussen geen 

anticipeerregio meer zijn komt dit risico 

meer in de gesprekken terug. 

Beleidsveranderingen

Of er al beleidsveranderingen plaatsvinden 

of hebben gevonden ten aanzien van het 

anticiperen op demografische ontwikkelin-

gen verschilt sterk per regio en per domein. 

In regio’s als Goeree-Overflakkee en Voorne-

Putten is het eigenlijk nog te vroeg om hier 

iets over te kunnen zeggen. De onderdelen 

van het anticipeerprogramma zijn hier nog  

in de beginfase. In de Hoeksche Waard is de 

Regionale Uitvoeringsagenda van de (SOHW) 

een concrete stap in de operationalisering 

van het anticipeerproces. Ook in Alblasser-

waard-Vijfheerenlanden zie je in de regionale 

procesleider onderwijs duidelijke stappen  

van anticiperen terug. Ook de doorwerking 

van de Transformatiemonitor in de aanpak 

van het Regionaal Arbeidsmarkt Platform is 

daar een voorbeeld van. In de Rijnstreek en 

Krimpenerwaard komen in relatie tot het 

anticipeerprogramma geen concrete beleids-



42

A
n

ticip
eerp

ro
g

ra
m

m
a

 Z
u

id
-H

o
lla

n
d

< inhoud

veranderingen aan bod omdat zij niet 

deelnamen aan het programma. 

Wonen

In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden leidde 

bewustwording van de demografische ontwik-

kelingen tot veranderingen van het beleid op 

strategisch niveau. Zo is men al enige tijd op 

regionaal niveau bezig om voormalige 

ambities binnen de woningbouw bij te 

stellen. Regionale woonafspraken zijn 

gebaseerd op het voorkomen van concurren-

tie en het optimaal benutten van regionale 

kansen. Deze regio werkt bewust niet met 

een onderverdeling van aantallen per 

gemeente binnen de regio. Ook op opera-

tioneel niveau leidde de bewustwording tot 

veranderingen, men voert deze afspraken al 

door in ambtelijke en bestuurlijke besluiten. 

In de regio is er desalniettemin ook nog extra 

ondersteuning en aandacht nodig om 

efficiënt de regionale afspraken te operatio-

naliseren. In Voorne-Putten en de Hoeksche 

Waard komt deze behoefte ook terug. De 

regionale woonvisies liggen er al, maar het 

proces van keuzes maken betreffende de 

uitvoering vraagt nog aandacht. Gemeenten 

zitten in de strategische fase soms bekneld

in eerder gemaakte afspraken vanuit andere 

uitgangspunten. In alle regio’s leven voor-

namelijk vragen over aanpakken omtrent het 

behoud van kwaliteit in de totale woning-

voorraad, regionale afstemming hiervan en 

het afboeken van grondposities. 

Voorzieningen

Het domein Voorzieningen bevat verschil-

lende onderwerpen; onderwijs, detailhandel, 

sport, zorg etc. De Transitieatlassen zijn in 

enkele regio’s uitgevoerd om processen 

rondom voorzieningen inzichtelijk te maken 

en vorm te geven. Over het algemeen is het 

nog te vroeg om te zeggen dat de uitvoering 

heeft geleid tot concrete beleidsveranderin-

gen binnen de regio’s. De programma 

onderdelen droegen vooral bij aan de 

bewustwording, het inzichtelijk maken van 

effecten en het creëren van draagvlak voor 

vervolgstappen. In bijvoorbeeld Alblasser-

waard-Vijfheerenlanden is op dit moment een 

procesbegeleider aan de slag om dit verder 

voor het primaire onderwijs te begeleiden. 

De noodzaak wordt vooral op het gebied van 

onderwijs gevoeld, in deze sector zijn de 

gevolgen van demografische ontwikkelingen 

het eerste zichtbaar. 

Belangrijke vraag daarbij is welke rol is er 

voor de overheid in relatie tot voorzieningen 

weggelegd? Deze vraag leeft in alle regio’s, 

hier wordt mee geworsteld. Noodzakelijke 

processen zoals het invoeren van de decentra-

lisaties in de zorg lijken beleidsveranderingen 

ten aanzien van voorzieningen te hebben 

versneld. 

Economie

Binnen de drie domeinen Wonen, Voorzienin-

gen en Economie lijken concrete beleidsver-

anderingen binnen het domein Economie het 

minst goed te benoemen. In Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden heeft de Transformatiemo-

nitor Economie inzicht opgeleverd in de 

maximale economische potentie van de regio 

en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het 

Regionaal Arbeidsmarkt Platform gebruikt 

deze informatie om in een grote groep 

(tijdens de arbeidsmarktconferentie) afspra-

ken te maken en concrete acties te formule-

ren. Binnen het domein Economie lijkt veel 

af te hangen van een economisch profiel van 

de regio, bewerkstelligt door vooral onderne-

mers. Dat zie je ook op Goeree-Overflakkee 

waar de FOGO (Federatie Ondernemersvereni-

gingen Goeree-Overflakkee) een grote rol 

speelt. Zij heeft een duidelijke visie op het 

economisch profiel van de regio. De relatie 

tussen een dergelijke visie en overheidsbeleid 

is nog een zoektocht. Tordoir (2015) schetst 
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ook de verwevenheid van betrokkenheid met 

verschillende achtergronden en belangen 

(overheid, markt, burgers) in de aanpak van 

bepaalde opgaven. 

Bewustwording en beleidsverande-
ringen nader bekeken

Zoals in de Inleiding is geschreven wordt in 

de literatuur onderscheid gemaakt tussen 

conservatieve en radicale veranderingen die 

plaats vinden in de bestuurlijke reacties op 

demografische krimp. Daarnaast wordt 

aangegeven dat de meeste veranderingen 

eerder in strategische plannen terug te 

vinden zijn dan in operationele plannen en 

handelingen (zie: Verwest, 2011). Om een 

(wetenschappelijk) verantwoord beeld te 

krijgen van welk type beleidsveranderingen 

er sprake is in de regio’s zou een veel 

uitgebreider onderzoek moeten plaats 

vinden. Hierin zouden alle factoren die van 

invloed zijn grondig moeten worden onder-

zocht. Gebaseerd op ervaringen van respon-

denten is getracht een indicatie te maken  

van de veranderprocessen die plaats vonden 

in de regio’s. 

In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zie je dat 

binnen drie domeinen (wonen, voorzienin-

gen, economie) veranderingen plaats vinden 

die raken aan de radicale (begeleiden van 

krimp) hoek waarin de regio anticipeert op  

de demografische ontwikkelingen. Dit zie je 

terug in voorbeelden als de regionale 

woonvisie, de procesbegeleider primair 

onderwijs en het Regionaal Arbeidsmarkt 

Platform. Waar nog veelal sprake is van 

strategische plannen wordt in het domein 

wonen nu getracht de radicale veranderingen 

ook terug te laten komen in operationele 

plannen in handelingen. 

Men zet op Goeree-Overflakkee vooral in op 

het keren van het tij en op een toename van 

het aantal inwoners. Met behulp van de 

verschillende instrumenten heeft men inzicht 

gekregen in de demografische ontwikkelin-

gen in de regio. Door middel van de Transitie-

atlassen en de Transformatiemonitor probeert 

men te anticiperen en het eiland zo toe-

komstbestendig mogelijk te houden. Het 

anticiperen lijkt zich vooral nog in de 

strategische fase van visievorming te bevin-

den en is vooral gericht op toename van het 

aantal inwoners. Hiermee neigen de beleids-

veranderingen nog sterk naar de conserva-

tieve kant. Maar men realiseert zich ook dat 

sommige ontwikkelingen structureel zijn en 

lijkt soms zowel bestrijden als begeleiden als 

doel te hebben.

Binnen de Hoeksche Waard lijkt men zich al 

vooral in de radicale hoek van beleidsveran-

deringen te bevinden. Regionaal gezien gaat 

men uit van het begeleiden van de demografi-

sche ontwikkelingen. Het Pact van de Waard 

is momenteel verder vertaald in de Uitvoe-

ringsagenda van de regio. Dit laat zien dat 

men nu bezig is om te bewegen van de 

strategische fase naar een operationele 

planvorming. Het komen tot uitvoering is 

niet gemakkelijk en levert binnen onder 

andere de regionale samenwerking nog wel 

wrijving op. 

Op Voorne-Putten leidde het anticipeerpro-

gramma tot bewustwording van de demogra-

fische ontwikkelingen. Dit inzicht lijkt te 

leiden tot radicale beleidsveranderingen. 

Verschillen tussen gemeenten binnen de 

regio maken het lastig om de soms prille 

gezamenlijke strategische visie om te zetten 

naar operationele plannen. 

In de situaties van de Krimpenerwaard en 

Rijnstreek is het minder goed te beoordelen 

van welk type veranderingen sprake is en in 
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welke (strategische- of operationele-) fase zich 

bevindt. 

Het anticipeerprogramma lijkt vooral effect 

te hebben gehad op de beweging die de vier 

regio’s hebben gemaakt van conservatieve 

veranderingen (bestrijden) naar radicale 

veranderingen (begeleiden). De bewust- 

wording leidde in veel gevallen tot het inzicht 

van demografische ontwikkelingen die op de 

regio af komen. Er zitten wel verschillen in 

de veranderingen binnen de verschillende 

domeinen. Binnen het domein Wonen is het 

soms gemakkelijker om inzichtelijk te maken 

wat demografische veranderingen voor 

gevolgen hebben. Dit maakt dat partijen hier 

soms sneller de urgentie voelen. Tevens is 

binnen het domein Wonen vooral de over-

heid (en woningcorporaties) nog aan zet om 

veranderingen (terug gaan in nieuwbouw 

aantallen) door te voeren. Beleidsverande-

ringen zijn hier dan ook gemakkelijker waar 

te nemen. Binnen het domein Economie  

ben je meer afhankelijk van verschillende 

partijen. Radicale veranderingen hebben  

dan wellicht meer tijd nodig. 

Conclusies ten aanzien van  
de resultaten

Het anticipeerprogramma heeft in de vier 

deelnemende regio’s een bijdrage geleverd 

aan het proces van bewustwording van de 

demografische veranderingen. Vaak speelden 

andere factoren als agendering door bijvoor-

beeld het maatschappelijk middenveld hierin 

ook mee. De bewustwording zie je onder 

andere terug in discussies die men binnen de 

regio over de demografische ontwikkelingen 

voert, regionale probleemerkenning, maar 

ook in concrete projecten die worden 

uitgevoerd. 

De resultaten van het anticipeerprogramma 

verschillen sterk per regio. Ook verschillen de 

fases waarin regio’s zich bevinden. Waar in 

sommige regio’s vooral nog sprake is van 

bewustwording en inzicht in de demografi-

sche ontwikkelingen, is in andere regio’s als 

sprake van stappen om de visie op anticipe-

ren te implementeren in operationele 

plannen. Het anticipeerprogramma kan 

gezien worden als een ‘buitenboordmotor’ 

die vooral bij heeft gedragen aan het starten 
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van veranderprocessen in de regio’s. Het had 

vooral effect in de beweging van de conserva-

tieve richting naar de radicale richting van 

bestuurlijke reacties, met uitzondering van 

Goeree-Overflakkee. Bewustwording in deze 

regio van de toekomstige veranderingen is 

aanwezig, maar de manier van anticiperen 

verschilt van de andere regio’s. Deze neigt 

nog meer naar de conservatieve hoek.

Operationele

plannen

Strategische 

planvorming

Begeleiden

(radicale beleids- 

veranderingen)

Bestrijden

(conservatieve beleids- 

veranderingen)
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Stop met een zelfstandig anticipeer-

programma als buitenboordmotor. Laat het 

anticiperen op de demografische veranderin-

gen een integraal onderdeel zijn van andere 

(gebieds-)opgaven en programmalijnen in de 

regio’s. Bij een integrale benadering is afstem-

ming tussen de verschillende sectoren (denk 

aan ruimtelijke ordening en economische 

zaken) van groot belang. Spreek met elkaar 

af hoe wordt gewaarborgd dat er voldoende 

aandacht blijft voor het anticiperen op  

demografische ontwikkelingen. 

“What’s in a name?” De naam ‘anticipeer-

programma’ moet verdwijnen. Waar de 

naamgeving in het verleden ook heeft geleid 

tot zinvolle discussies leidt deze in de regio’s 

ook tot veel weerstand en verwijdering tussen 

regio en provincie, een ‘communicatiepara-

dox’. De naam wordt als zeer negatief geïn-

terpreteerd en dit leidt steeds tot de discussie 

over een ‘self-fulfilling prophecy’.  

De bewustwording van de demografische 

transitie is in sommige regio’s aan het ver-

minderen. Goed informeren en bewust-

wording blijven stimuleren draagt bij 

aan begrip en draagvlak, ook voor politiek 

pijnlijke beslissingen die genomen moeten 

worden. Hoe je bewustwording kunt blijven 

stimuleren zonder hier continue de aandacht 

op te leggen, zal door de samenwerkende 

partijen verder verkent moeten worden.     

In de gesprekken is gebleken dat het proces 

kan blijven hangen in discussies over de 

prognoses. Verleg de focus op cijfermatige 

prognoses naar een focus op trends 

(ontwikkelingen).  

Werk aan wederzijds vertrouwen, met 

name tussen de regio en de provincie. 

“Samenwerken is mensenwerk en kan niet 

zonder onderling vertrouwen” (Herwijer en 

Fraanje, 2011 p.148). Voor een goede samen-

Aanbevelingen: van buitenboord-
motor naar integrale aanpak

Een goed begin is het halve werk. Voorgaande resultaten laten zien dat in de betref-

fende regio’s stappen zijn gezet in het proces van anticipatie op de demografische 

veranderingen. Elke regio bevindt zich echter in een andere fase. De aanbeveling aan 

de drie verschillende overheden en samenwerkingspartners is om nu niet los te laten 

maar door te pakken en open naar elkaar en de inwoner te zijn. Tevens liggen hier 

kansen voor hernieuwde samenwerking tussen de provincie en de regio’s Krimpener-

waard en Rijnstreek. Van weerstand naar samenwerken in een nieuwe werkelijkheid.
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werking is het van belang samen een 

gedeelde ambitie te hebben, belangen en 

bijdragen op tafel te leggen (zie: Kaats en 

Opheij (2012). Weet wat er bij elkaar speelt. 

Schuif aan bij elkaar aan tafel, organiseer 

ambtelijke en bestuurlijke afstemming met 

de regio. Om een goede relatie op te bouwen 

is het vooral voor de provincie van belang  

om de rol die ze in een proces heeft helder te 

communiceren. Dit kan bijvoorbeeld een 

kader stellende rol, gesprekspartner zijn.  

En misschien is soms wel de veel genoemde 

dubbele rol nodig. Wanneer dat het geval is, 

is het nog belangrijker om helder alle 

belangen te schetsen.  

Lever maatwerk per regio. De regio’s 

verschillen van elkaar wat betreft de fase van 

het proces waarin zij verkeren. Een goede 

timing met gevoel voor bepaalde politieke en 

lokale situaties is in veel gevallen belangrijk. 

Teven spelen verschillen in identiteit en 

cultuur hier vaak een rol in.  

Regio’s moeten zelf aangeven aan welke 

ondersteuning van het ministerie en de 

provincie zij behoefte hebben bij het 

overgaan van de strategische fase (visies) 

naar een operationele fase (uitvoering). 

In het kader staan de verschillende specifieke 

vraagstukken vermeld. De regio’s zijn hierin 

nu aanzet, durf keuzes te maken. Stel hierbij 

ook de vraag wat de rol van de regionale/

lokale overheid moet zijn in het oppakken 

van deze opgaven. 

Blijf regionale samenwerking stimuleren. 

Regionale samenwerking is in de meeste  

regio’s een aandachtspunt. Concurrentie 

tussen gemeenten moet verminderen. Als 

volwaardige samenwerkingspartners moet 

men veel meer op de hoogte zijn van elkaars 

én het regionale belang. Daarnaast kan er nog 

meer samengewerkt worden met niet-over-

heids partijen als bedrijfsleven en maatschap-

pelijke organisaties.

Benoem en deel gezamenlijke successen. 

Hoewel er veel verbeterpunten in het proces 

van 2,5 jaar anticipeerprogramma zijn aan te 

wijzen, zijn er ook successen geboekt. Denk 

aan een Pact van de Waard, een procesbe-

geleider primair onderwijs en uitgewerkte 

aandelen in een Beursspel. Veelal hebben 

regio, provincie en rijk aandeel gehad in het 

bereiken van deze successen. Neem mee wat 

goed ging voor de toekomst! 

Stem als Provincie Zuid-Holland en het 

ministerie regelgeving meer af op verschil-

lende dynamieken in stedelijk gebied of 

het platteland.

Kennisdeling

Wonen: flexibiliteit in de woningvoorraad, 

kwaliteit van de bestaande (particuliere) 

voorraad, sloopopgave, experimenteerruimte, 

tijdelijk bouwen, regionale en lokale afstem-

ming, passend bouwen voor je bevolking; 

Voorzieningen: ontwikkelen van maatschap-

pelijke business cases, spreiding voorzienin-

gen, detailhandel, kantoren, bereikbaarheid, 

bedrijventerreinen; 

Economie: vormgeven van een economische 

profiel van de regio;

Trendanalyses (niet alleen op het gebied  

van demografische ontwikkelingen maar  

op meerdere terreinen);

Procesvraagstukken: hoe komen we van  

de strategische visies naar operationele plan-

vorming? Hoe verbinden we losse programma 

onderdelen tot een integrale aanpak?;

Bewustwording stimuleren: hoe informeren 

we inwoners goed over de demografische 

veranderingen?
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Overzicht anticipeerprogramma 2013-2015

Regio’s Startdocument Dialoog-

tafels

Transitieatlas & Trans-

formatie monitor 

Verander- 

document

Krimpcafe’s 

Thema’s

Rijnstreek November 2013  

Portefeuillehouder 

overleg RO-Holland 

Rijnland besluit  

tot geen deelname 

aan anticipeer-

programma

Oktober 2013

Economie en 

arbeidsmarkt

Krimpener-

waard

Mei 2014  

Startdocument 

vastgesteld;  

Regio/gemeente wil 

niet onder aandui-

ding anticipeerregio 

deelnemen

Mei 2013

Demografische 

veranderingen 

in het Groene 

Hart

Alblasser-

waard-

Vijfheeren-

landen

Januari 2014

Startdocument 

opgeleverd

Juni en  

oktober 2014 

in de vorm 

van een 

Beursspel

Juni 2015 Onderwijs,

November 2015  

Economie en Arbeids-

markt oplevering bij  

arbeidsmarkt confe-

rentie

In voorbereiding Oktober 2013

Onderwijs en 

Krimp

Bijlage 2
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Regio’s Startdocument Dialoog-

tafels

Transitieatlas & Trans-

formatie monitor 

Verander- 

document

Krimpcafe’s 

Thema’s

Hoeksche 

Waard

Januari 2013

Startdocument 

opgeleverd

April en 

september 

2013

November 2014  

Transitieatlas Onder-

wijs: garantie afspraak 

met schoolbesturen.

Juni 2015 Transitieatlas 

Detailhandel, 

November 2015 Retail

In voorbereiding

(februari 2014 

Pact van de 

Waard,  

september 2015 

Samenwerkings-

agenda)

April 2013

Van bestrijden 

naar begeleiden

Voorne-

Putten

Maart 2014

Startdocument 

opgeleverd

Mei en 

september 

2015 in de 

vorm van een 

Beursspel

Voorjaar 2016

Transitie Atlas Primair 

Onderwijs

In voorbereiding Juli 2013

Wonen

Goeree-

Overflakkee

September 2014

Startdocument 

opgeleverd

2015

Transitieatlassen: 

Primair Onderwijs, 

Wonen, Welzijn-Zorg, 

Sport. Transitiemo-

nitor Economie is in 

uitvoering

In voorbereiding Maart 2013

Krimp en  

Onderwijs

Naast bovenstaande programmaonderdelen vonden er nog vier Leerkring-

bijeenkomsten plaats. Tevens heeft in alle regio’s een kick-off bijeenkomst 

plaatsgevonden.
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