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Hierbij stuur ik u mijn reactie op de rapportage ‘Nederland in Balans’ die de vijf 
krimpprovincies (K5) naar de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst 

hebben gestuurd. Hierbij zal ik eerst ingaan op het bestuurlijk overleg dat ik met 

de K5 over het betreffende voorstel heb gevoerd. Daarna geef ik mijn reactie op 

de rapportage.  

 

Bestuurlijk overleg met de K5 op 30 mei jl. 

Op 30 mei jl. voerde ik bestuurlijk overleg met gedeputeerden van de vijf 

krimpprovincies. In een presentatie is het voorstel ‘Nederland in Balans’ in grote 

lijnen toegelicht. Mij is duidelijk geworden, dat de K5 pleiten voor een trendbreuk 

in de wijze waarop gewerkt wordt aan oplossingen voor de problematiek, 

waarmee krimp- en anticipeerregio’s geconfronteerd worden. Tijdens het 

bestuurlijke overleg hebben de gedeputeerden een voorstel voor maatregelen 

gedaan, dat gepaard ging met een financiële claim. In het gesprek heb ik de 

gedeputeerden verzocht om de voorgestelde aanpak concreet uit te werken en de 

financiële claim te onderbouwen. In het najaar van 2016 spreek ik opnieuw met 

de gedeputeerden van de K5. 

 

Reactie op de rapportage 

De rapportage ‘Nederland in Balans’ is mij recent opgestuurd in navolging van het 

bestuurlijk overleg op 30 mei jl. dat ik heb gevoerd met de gedeputeerden van de 

vijf krimpprovincies. Ik herken in de rapportage de ambitie en de voorstellen voor 

oplossingen om de krimpproblematiek aan te pakken, zoals besproken met de 

gedeputeerden. Ik zie echter niet de concrete uitwerking in de rapportage, die 

nodig zou zijn om richting te geven aan een eventuele vernieuwing van de 

bestaande aanpak. In de begeleidende brief aan de Kamer hebben de K5 

aangegeven in de aanloop naar het AO van 6 juli vanuit de regio’s te komen met 
een aantal specifieke punten om op korte termijn nog resultaten voor de gebieden 

te bereiken. Ik zie de specifieke punten graag tegemoet en nodig de K5 uit om 

aan de hand van deze punten met mij nader in gesprek te gaan . 

De voorgestelde aanpak gaat gepaard met een financiële claim: een 

investeringsfonds van jaarlijks 360 miljoen gedurende 15 tot 20 jaar. Dit betekent 

een investering van in totaal ten minste 5,4 miljard euro. Een claim van die 

omvang is dermate groot en kent een dermate lange looptijd, dat ik daar geen 
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uitspraken over wil doen. Eventuele besluitvorming daaromtrent ligt mijns inziens 

bij het volgende kabinet. De rapportage bevat geen onderbouwing van de 

financiële claim. Ik zal de K5 dan ook oproepen alsnog met een onderbouwing te 

komen. 

 

De K5 pleiten voor een meerjarig partnerschap van de rijksoverheid. Met het 

actieplan Bevolkingsdaling, dat ik op 17 maart jl. heb aangeboden aan de Tweede 

Kamer1, geef ik invulling aan dit partnerschap, niet alleen vanuit mijn ministerie 

als vakdepartement, ook vanuit mijn rol als coördinerend minister op dit dossier. 

Meer specifiek geef ik invulling aan de vraag van de K5 om maatwerk te leveren 

als het gaat om belemmerende wet- en regelgeving en het bieden van 

experimenteerruimte.  

 

Verder wil ik u erop wijzen dat mijn ministerie ambtelijke ondersteuning levert bij 

het schrijven van het wetsvoorstel voor een krimpwet: een initiatief van kamerlid 

de Vries (PvdA). Daarnaast kan ik vermelden dat onlangs -juni 2016- de uitvraag 

is gestart voor de derde ronde krimpexperimenten.  

 

Aan de totstandkoming van het actieplan is bijgedragen door o.a. krimp- en 

anticipeerregio’s, provincies en de VNG. De samenwerkingsafspraken in dit 

actieplan zijn een weerslag van de aanpak en ambities van de regio’s zelf, op 
basis van de unieke opgaven waarvoor de regio’s zich gesteld zien. Ook de inzet 

van de provincies en het Rijk is weergegeven. In het actieplan staat 

samenwerking centraal en in het bijzonder interbestuurlijke samenwerking. Ik 

waardeer dan ook dat de vijf krimpprovincies de handen ineen hebben geslagen 

en in gezamenlijkheid de rapportage ‘Balans in Nederland’ hebben aangeboden. 
 

In het najaar 2016 zal ik het gesprek over de rapportage ‘Balans in Nederland’ 
met de gedeputeerden van de K5 voortzetten. 

  

de minister voor Wonen en Rijksdienst, 
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