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A a n l e i d i n g

Zuid-Holland verandert onder invloed van diverse trends en ontwikkelingen in rap 

tempo. Niet alleen de verstedelijkte regio’s, maar juist ook de regio’s met kleinere kernen 

hebben te maken met ontwikkelingen zoals verandering van de bevolkingssamenstelling 

en samenleving, complexiteit op de woningmarkt, schaalvergroting, groei van 

de zorgvraag en de transitie naar een duurzame samenleving. De ontwikkelingen 

manifesteren zich verschillend per regio, niet in de laatste plaats omdat ook 

geografische ligging en identiteit bepalend zijn voor de dynamiek in kernen en regio’s. 

Om de kleine kernen vitaal te houden en voorbereid te zijn op toekomstige 

ontwikkelingen hebben de Provinciale Staten in Zuid-Holland aandacht gevraagd 

voor deze ontwikkelingen. De provincie zet in toenemende mate in op een 

gebiedsgerichte aanpak. Tevens verkent ze actief hoe ze een bijdrage kan leveren aan 

de vitaliteitsontwikkeling van kleinere kernen in Zuid-Holland. Onderdeel van deze 

verkenning is het in beeld brengen van de belangrijkste trends en ontwikkelingen met 

betrekking tot de vitaliteitsontwikkeling in de kleinere kernen. Ook genereren we een 

overzicht van interpretaties en accenten, speerpunten in beleid, toekomstplannen en 

voorbeelden van goede aanpakken per regio. RUIMTEVOLK voerde deze verkenning uit 

in opdracht van de provincie Zuid-Holland. 

Deze verkenning is tot stand gekomen op basis van bureaustudie, individuele- en 

groepsinterviews met regionale en gemeentelijke beleidsmedewerkers en professionals 

uit het maatschappelijk middenveld. Als bronmateriaal is gebruik gemaakt van 

statistische gegevens en onderzoeken van nationale planbureaus, wetenschappelijke 

literatuur, data van de provincie Zuid-Holland en beleidsdocumenten van de regio’s en 

gemeenten. 
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Kleine kernen in Zuid-Holland
Bron: Provincie Zuid-Holland (2017)
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V i t a l e  k l e i n e  k e r n e n  i n  Z u i d - H o l l a n d

Zuid-Holland is de meest verstedelijkte regio van Nederland.1 

Dat betekent niet dat Zuid-Holland een aaneengesloten 

stedelijk gebied is. Tussen en rondom de meer verstedelijkte 

gebieden liggen regio’s met een divers palet aan kernen; 

middelgrote kernen met een sterke regionale functie, 

woondorpen en groeikernen, maar ook kleine gehuchten en 

lokale gemeenschappen in een landelijke omgeving. Een 

substantieel deel van de inwoners (circa elf procent) in Zuid-

Holland woont in een zogenoemde kleine kern van 250 tot 

10.000 inwoners.a Deze kernen zijn met name te vinden op 

de eilanden Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-

Overflakkee en in de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, 

Midden-Holland en in de Rijnstreek. 

Tordoir toont in zijn analyse van Zuid-Holland aan dat de 

provincie geen echt afgelegen plattelandsgebieden kent. 

Bijna alle kernen zijn in meer of mindere mate onderdeel van 

de (verstedelijkte) “uitzonderlijk complexe netwerkstructuur” 

die Zuid-Holland is. De provincie is “een uitgestrekt web 

dat zich gedraagt als een grote, polycentrische mega-

agglomeratie”.1 Een sterke regio in dit netwerk - op het 

vlak van economie, menselijk kapitaal, aantrekkelijkheid, en 

leefbaarheid - vraagt naast aantrekkelijke stedelijke centra 

ook om vitale dorpskernen. Gezien de positie en specifieke 

opgaven en kansen ligt het voor de hand afzonderlijk 

aandacht te hebben voor steden, middelgrote plaatsen en 

kleine kernen. 

In een tijd met veel aandacht voor de dynamiek in 

stedelijke gebieden, rijst de vraag hoe de kleine kernen zich 

ontwikkelen en hoe vitaal ze zijn. Vitaliteit is een veelgebruikt 

begrip als het gaat om het toekomstperspectief van kleine 

kernen, maar leent zich voor verschillende interpretaties. 

We zien in literatuur vaak een sociale interpretatie, waarin 

onder vitaliteit een zekere sociale samenhang en inzet van 

bewoners wordt verstaan.2 Van sociale vitaliteit is dan sprake 

als bewoners kunnen omgaan met veranderingen en een 

open, actieve en betrokken houding laten zien.3 Tevens wordt 

het begrip ook wel ruimtelijk-economisch geïnterpreteerd. 

Dan gaat het om een veelheid aan factoren: bereikbaarheid, 

a Hoewel de kleine kernen in dit onderzoek - in lijn met de provincie 

- gedefinieerd zijn als kernen tot 10.000 inwoners, ligt dit in de praktijk wat 

genuanceerder. Dit blijkt ook uit de gevoerde gesprekken. Er zijn kleine kernen 

met minder dan 10.000 inwoners die door ligging en bereikbaarheid een 

verzorgingsgebied hebben dat past bij een veel grotere kern. Andersom geldt 

ook dat een kern met relatief veel inwoners weinig voorzieningen kan hebben, 

vanwege ligging dichtbij de stad of een grotere kern. Of een kern als ‘kleine kern’ 

wordt ervaren door professionals en inwoners, heeft dus veeleer te maken met 

haar positie in het regionale netwerk van kernen dan met aantallen inwoners of 

voorzieningen.

demografie, woningvoorraad, ruimtelijke kwaliteit en 

voorzieningenaanbod.4 In dit onderzoek bekijken we vitaliteit 

vanuit een breed maatschappelijk perspectief en nemen we 

zowel de sociale als de ruimtelijk-economische aspecten mee. 

In de gevoerde gesprekken kregen de regio’s de ruimte om 

eigen accenten te leggen.

De vitaliteit van kleine kernen wordt beïnvloed door 

verschillende ontwikkelingen waaronder een groeiende 

actieradius van inwoners, de invloed van technologie en 

complexiteit op de woningmarkt. Zonder volledig te zijn 

zetten we deze ontwikkelingen in het eerste deel van 

deze verkenning kort op een rij. Naast de verschillende 

ontwikkelingen in de samenleving is ook het beleidsdenken 

over de ondersteuning van vitaliteit in de loop der jaren 

veranderd. Zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 

aangeeft was er in de jaren zeventig nog een nationale 

subsidieregeling voor de laatst overgebleven dorpswinkel, 

maar door de jaren heen verschoof de nadruk van de 

‘aanwezigheid’ van voorzieningen naar de ‘bereikbaarheid’ 

ervan.5 Steeds meer zichtbaar wordt ook de zoektocht van 

bestuurders en beleidsmakers die ruimte proberen te geven 

aan initiatieven en inwoners stimuleren deel te nemen aan de 

‘doe-democratie’ of participatiesamenleving. 

Kortom, de urgentie om nu het vizier te richten op de regio’s 

met vooral kleine kernen in Zuid-Holland is evident. Aan 

de hand van zeven trends beschrijven we de opgaven en 

ontwikkelingen die op de kleine kernen afkomen. Daarna 

schetsen we hoe de verschillende Zuid-Hollandse regio’s 

tegen vitaliteit aan kijken. Hierin worden de accentverschillen 

per regio duidelijk. We sluiten af met overkoepelende 

conclusies en aanbevelingen voor vitale kleine kernen in de 

provincie Zuid-Holland.
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Z e v e n  t r e n d s

E e n  g r o e i e n d e  a c t i e r a d i u s
De schaal waarop we ons dagelijks verplaatsen voor wonen, werk, vrije tijd en 

voorzieningen - ons daily urban system - wordt steeds groter. Hoewel het autonome of 

zelfvoorzienende dorp al jaren tot het verleden behoort en we bereid zijn voor werk en 

voorzieningen steeds verder te reizen, blijft de verbinding met de dorpsgemeenschap 

voor inwoners van belang. 

B e v o l k i n g  i n  b e w e g i n g
De demografie van Nederland verandert, ook sterk in de kleinere kernen. Er zijn steeds 

meer ouderen (vergrijzing) en minder jongeren (ontgroening), huishoudens worden 

kleiner en de aantrekkingskracht van de stad groeit, waardoor in sommige regio’s het 

aantal inwoners daalt.  

Door het midden
De verhoudingen tussen overheid, burgers, maatschappelijke partijen en ondernemers 

veranderen. Waar voorheen een scherpe tegenstelling was waar te nemen 

tussen bottom-up en top-down, ontstaan in dorpen steeds meer nieuwe coalities 

tussen overheid, samenleving, maatschappelijke organisaties en de markt. Deze 

maatschappelijke- en gebiedscoalities opereren ‘door het midden’. Deze coalities 

zetten de opgaven centraal en gaan uit van gedeelde belangen, wederzijds begrip en 

waardering voor elkaars rol en positie.  
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Ve r s c h i l l e n  i n  d e 
s a m e n l e v i n g  g r o e i e n 

Hoewel we over het algemeen steeds welvarender, beter opgeleid, meer 

geëmancipeerd en gezonder zijn dan ooit, nemen de verschillen binnen de samenleving 

toe. Verschillen in opleidingsniveau zijn leidend, maar ook blijkt de invloed van 

digitalisering en sociale media steeds duidelijker een rol te spelen. Juist voor de sociale 

veerkracht blijft samenhang binnen de samenleving in kleine kernen van groot belang. 

D u u r z a m e  d o r p e n
Bewustwording van mondiale opgaven zoals de grote druk op hulpbronnen en het 

milieu hebben invloed op dorpen. Overheden en ondernemers maken steeds meer 

afspraken over het verminderen van de CO2-uitstoot door energiebesparing en 

energieopwekking uit hernieuwbare bronnen en een omschakeling naar een circulaire 

economie. Met het ondertekenen van het klimaatakkoord van Parijs verbindt Nederland 

zich aan de opgave om in 2050 volledig op duurzame energie overgeschakeld te zijn. 

C o m p l e x i t e i t  o p  d e 
w o n i n g m a r k t
De Nederlandse woningmarkt kent verschillende snelheden. In de stedelijke regio’s is 

sprake van flinke druk terwijl er in andere regio’s sprake is van ontspanning. Tegelijkertijd 

hebben we te maken met een kwalitatief veranderende woningvraag en verleggen we 

de focus steeds meer naar de bestaande voorraad. 

I n z e t b a a r h e i d  t e c h n o l o g i e 
n e e m t  t o e 

Digitalisering, innovatie, technologische ontwikkelingen en automatisering hebben 

invloed op onze samenleving, op de manier waarop we leven en hoe onze economie 

zich ontwikkelt. Ze bieden kleine kernen kansen om in te spelen op de trends en 

ontwikkelingen die van invloed zijn op hun vitaliteit.
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Dagelijkse verplaatsingen in Zuid-Holland 
Bron: CBS microdata MON-OviN 2004-2015; bewerking Tordoir/
Poorthuis (2017)

Daily urban & regional systems: gebiedsclutering van verplaatsingen 
voor gespecialiseerde activiteiten. 
Bron: CBS microdata MON-OviN 2004-2015; bewerking Tordoir/Poorthuis 
(2017)
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1 |  E e n  g r o e i e n d e  a c t i e r a d i u s

De schaal waarop we ons dagelijks verplaatsen voor 

wonen, werk, vrije tijd en voorzieningen - ons daily urban 

system - wordt steeds groter. Hoewel het autonome 

of zelfvoorzienende dorp al jaren tot het verleden 

behoort en we bereid zijn voor werk en voorzieningen 

steeds verder te reizen, blijft de verbinding met de 

dorpsgemeenschap voor inwoners van belang. 

Toenemende mobiliteit

Onderzoek naar het dagelijkse verplaatsingsgedrag van 

vrijwel alle groepen in de samenleving in Nederland laat zien 

dat we steeds mobieler zijn geworden.6 Verplaatsingen tussen 

dorpen, gemeenten en steden spelen een steeds grotere rol 

en schalen ruimtelijk gezien op. De actieradius van mensen 

wordt groter, mede bepaald door innovaties in mobiliteit. We 

kunnen nu een bepaalde afstand sneller overbruggen en zijn 

minder tijd kwijt met reizen naar werk, sociale activiteiten of 

grotere voorzieningen.7 Hoewel mobiliteit afneemt naarmate 

leeftijd toeneemt blijkt uit onderzoek dat er een generatie-

effect is. Kort gezegd, de jongere van nu is veel mobieler 

dan de jongere van toen en daarom wordt verwacht dat de 

oudere van straks ook veel mobieler zal zijn de oudere van 

nu.[6] Innovatie op het gebied van mobiliteit kan helpen bij 

het vergroten van onze actieradius. Voorbeelden hiervan 

spreken tot de verbeelding. Wereldwijd wordt gewerkt aan 

zelfrijdende auto’s en andere oplossingen om de mobiliteit 

van de mens te laten toenemen.7 In dorpen zie je dit 

bijvoorbeeld terug in de introductie van de e-bike waarmee in 

korte tijd grotere afstanden kunnen worden afgelegd. 

Veranderend consumentengedrag en schaalvergroting 

Het (financiële) draagvlak voor voorzieningen in de meer 

landelijke gebieden is in de laatste decennia afgenomen 

en schaalvergroting is zichtbaar. Het gaat om onder 

andere onderwijsvoorzieningen, winkels, culturele 

en maatschappelijke voorzieningen en bijvoorbeeld 

(specialistische) zorg. Dit komt door demografische 

veranderingen zoals bevolkingsdaling en vergrijzing, maar 

vooral ook door ontwikkelingen op het gebied van online 

diensten en de toegenomen mobiliteit. Voorzieningen 

in de meer landelijke gebieden en in de kleine kernen 

verdwijnen en clusteren vaak in steden of dorpen met 

een verzorgingsfunctie. Er is de ontwikkeling gaande van 

aanwezigheid naar bereikbaarheid van voorzieningen: 

voorzieningen hoeven niet meer koste wat kost in elke kern 

aanwezig te zijn, maar wel moeten alle inwoners (uit de 

regio) de voorzieningen makkelijk kunnen bereiken. 8 Naast 

schaalvergroting van voorzieningen in (dorps)kernen is dit ook 

terug te zien in het buitengebied in de industrie en agrarische 

sector. Dit leidt samen met ontwikkelingen op het gebied 

van recreatie, klimaatadaptatie en energietransitie tot een 

veranderend ruimtegebruik in het landelijk gebied en heeft 

gevolgen voor natuur, milieu en vastgoed. 

Het belang van ontmoeting

Dorpen en kleine kernen staan bekend om hun hechte 

gemeenschap waarin men voor elkaar klaarstaat en 

naar elkaar omkijkt. Van oudsher hebben veel kernen 

ontmoetingsplekken die bijdragen aan deze sociale cohesie. 

In het licht van een teruglopend voorzieningenaanbod en een 

groeiende actieradius is er vaak extra lokale inspanning nodig 

om toch plekken te behouden waar ontmoeting plaatsvindt. 

De eerder genoemde ontwikkeling van aanwezigheid naar 

bereikbaarheid vraagt dus om enige nuancering, deze 

gaat niet altijd op voor ontmoetingsplekken. Je ziet op 

verschillende plekken ontmoetingsplaatsen ontstaan in 

de vorm van multifunctionele dorpshuizen waar ook lokale 

verenigingen en de bibliotheek een plek krijgen.9
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Ontgroening: percentage inwoners 0 tot 20 jaar per gemeente in 2030
Bron: PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognoses 2015-2040 (2016).

Vergrijzing: percentage inwoners 80+ of ouder per gemeente in 2030
Bron: PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognoses 2015-2040 (2016).

Vergrijzing: percentage inwoners 65+ of ouder per gemeente in 2030
Bron: PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognoses 2015-2040 (2016).
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2 |  B e v o l k i n g  i n  b e w e g i n g

De demografie van Nederland verandert, ook sterk in de 
kleinere kernen. Er zijn steeds meer ouderen (vergrijzing) 

en minder jongeren (ontgroening), huishoudens worden 

kleiner en de aantrekkingskracht van de stad groeit, 

waardoor in sommige regio’s het aantal inwoners daalt.  

Vergrijzing, ontgroening en bevolkingsdaling

Nederland vergrijst. Volgens de prognoses groeit het aantal 

65-plussers van 18 procent in 2017 naar 26 procent in 2040.10 

Daarbij is de verwachting dat nieuwe generaties niet alleen 

langer leven, maar ook meer jaren in goede gezondheid 

doorbrengen. Er is sprake van ‘dubbele vergrijzing’: doordat 

mensen langer leven neemt binnen de groep van 65-plussers 

vooral het aandeel 80-plussers sterk toe. In 2015 woonden 

er 0,7 miljoen 80-plussers in Nederland; in 2040 zijn dat er 

met ruim 1,6 miljoen ruim twee keer zoveel. De dubbele 

vergrijzing resulteert onder andere in meer behoefte aan 

zorg in de buurt, aan speciale voorzieningen voor ouderen 

en aan aangepaste woningen voor ouderen die langer thuis 

blijven wonen.11 Tegelijkertijd zijn er economische kansen: 65+ 

huishoudens besteden meer dan gemiddelde huishoudens 

aan bijvoorbeeld huishoudelijke diensten, kranten en 

tijdschriften en bepaalde voedingswaren (zoals fruit en vis).7 

Vergrijzing is een landelijke trend, maar in kleine en afgelegen 

kernen groeit de groep kwetsbare ouderen ten opzichte 

van de groep vitale ouderen sneller.2 Tegelijkertijd vindt er 

ontgroening plaats: de verwachting is dat de bevolking van 

nul tot twintig jaar tot 2029 licht daalt en daarna stabiliseert.12 

Doordat vergrijzing en ontgroening tegelijkertijd optreden, 

neemt de potentiële beroepsbevolking af. Zeker in landelijke 

gebieden is sprake van scheefgroei tussen het aandeel 

werkende mensen, die zorg en diensten kunnen leveren, en 

het aandeel ouderen dat hiervan gebruik moet maken.

Naast vergrijzing en ontgroening spelen krimp en groei 

een rol: bijna één op de vijf gemeenten telt in 2030 minder 

inwoners dan nu. Dit geldt vooral voor plattelandsgemeenten 

aan de rand van Nederland. De grote steden in Nederland 

verstevigen juist hun groei. Hiernaast is er een groot aantal 

gemeenten tussen grote stad en platteland in dat geen 

krimp, maar ook geen grote groei kent en waarvan het (nog) 

onduidelijk is hoe de bevolkingsomvang zich de komende 

vijftien jaar gaat ontwikkelen.13 

Huishoudensverdunning

Waar de bevolking in veel regio’s afneemt, neemt het 

aantal huishoudens over het algemeen toe. Dat geldt met 

name voor het aantal eenpersoonshuishoudens. Dit wordt 

huishoudensverdunning genoemd, voornamelijk veroorzaakt 

door sterfte van levenspartners bij de steeds oudere 

huishoudens en de toename van het aantal echtscheidingen.14 

Trek naar de stad

De stad is steeds aantrekkelijker als vestigingsplaats voor 

woningen en bedrijvigheid. Grotere steden groeien daardoor 

al jaren. De trek naar de stad stelt kernen in omliggende 

regio’s voor belangrijkrijke uitdagingen, met name als 

het gaat om het behouden en aantrekken van jongeren. 

Waar gemeenten die om de steden heen liggen voorheen 

profiteerden van uit de stad wegtrekkende gezinnen, is dat 

nu minder het geval. Vooral voormalige groeikernen lijken 

minder populair te zijn en krijgen te maken met een stagnatie 

in bevolkingsgroei, vergrijzing en ontgroening.15 

Samen leiden deze demografische ontwikkelingen - 

vergrijzing, ontgroening, krimp en groei, afname van de 

beroepsbevolking en trek naar de stad - tot een veranderende 

bevolkingssamenstelling in de dorpen. Waar dorpen van 

oudsher mensen van alle generaties en in alle levensfasen 

huisvesten, worden het steeds vaker woonenclaves voor 

oudere, kleine huishoudens en gezinnen in een bepaalde 

(latere) levensfase.
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Energiecoöperaties per provincie. De helft van de energiecoöperaties in Zuid-
Holand zijn lokale coöperaties. 
Bron: Lokale energie monitor door Schwenke, www.hieropgewekt.nl (2017)

Overheden bewegen zich meer richting burger en bedrijven; 
burgers en bedrijven bewegen richting publieke belangen.
Bron: Van der steen (2013)
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3 |  D o o r  h e t  m i d d e n

De verhoudingen tussen overheid, burgers, 

maatschappelijke partijen en ondernemers veranderen. 

Waar tot voor kort overheid, maatschappelijke 

organisaties, markt of samenleving min of meer 

zelfstandig initiatief namen en werkten, en de 

tegenstelling tussen bottom-up en top-down scherp was, 

ontstaan in dorpen steeds meer nieuwe samenwerkingen 

tussen deze partijen. Deze maatschappelijke- en 

gebiedscoalities opereren niet zozeer van onderop 

(bottom-up) of van bovenaf (top-down) ‘door het 

midden’. Deze coalities zetten de opgaven centraal en 

gaan uit van gedeelde belangen, wederzijds begrip en 

waardering voor elkaars rol en positie.  

Individualisering versus collectivering

Scheidslijnen in de samenleving lijken zich steeds scherper 

te manifesteren. Veel mensen ervaren en signaleren dat 

individualisering van de samenleving ertoe bijdraagt dat 

we ons minder onderdeel voelen van een gemeenschap. Er 

zou minder sprake zijn van sociale cohesie en solidariteit en 

we zouden steeds minder hechten aan traditionele sociale 

verbanden zoals de kerk of het huwelijk.16 Tegelijkertijd 

zorgt digitalisering ervoor dat we ons meer omringen met 

gelijkgestemden. Er wordt gewaarschuwd voor ‘filter bubbles’ 

waardoor we steeds minder in contact komen met de ‘ander’. 

Desondanks geeft het CBS aan dat de omvang van sociale 

contacten van Nederlanders en maatschappelijke participatie 

over de afgelopen jaren een stabiel patroon laat zien. Zij 

geven aan dat dit signalen zijn dat ‘individualistisch’ niet 

automatisch ‘ieder voor zich’ betekent. 

Opkomst participatiesamenleving

De wens en noodzaak van inwoners om meer invloed 

uit te oefenen op hun leefomgeving en de beweging 

van een terugtrekkende overheid gaan vooraf aan 

de opkomst van burgerparticipatie in Nederland. Nu 

traditionele samenwerkingen tussen overheden, inwoners 

en ondernemers verdwijnen, wordt er gezocht naar nieuwe 

samenwerkingen. Bestuurders en beleidsmakers proberen 

ruimte te geven aan initiatieven en inwoners te stimuleren 

deel te nemen aan de ‘doe-democratie’ en dat inwoners, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen 

meedenken over en visie of de mogelijkheid krijgen om mee 

te beslissena.

a De provincie Zuid-Holland bracht in januari 2018 de Handreiking 

Kernendemocratie uit. Hierin besteedt zij aandacht aan de zoektocht 

van gemeenten, provincie en Rijksoverheid naar passende vormen van 

democratische vernieuwing en participatie en waarin men de trend benoemd 

van, inwonersparticipatie naar overheidsparticipatie.

Bewoners als dorpsmakers

Als er één plek is waar bewoners, overheid en instituties in 

nieuwe vormen samenwerken, dan is het wel het Nederlandse 

dorp. Coalities van bewoners, ondernemers, overheden en 

maatschappelijke organisaties werken steeds meer samen 

aan de toekomstbestendigheid van hun dorp door nieuwe 

manieren te vinden om voorzieningen overeind te houden 

of een nieuwe bestemming te vinden voor gebouwen. In 

coöperatieve vorm manifesteren de bewoners zich als de 

echte dorpsmakers. Door een pragmatische en professionele 

houding komen er steeds meer projecten van de grond. 

Dit zie je onder meer terug in het stijgende aantal lokale 

energiecoöperaties. Voortdurend zoeken bewoners, 

ondernemers en overheden aan de voorkant naar gedeelde 

belangen om op die manier sneller een brug te slaan tussen 

de behoeften van bewoners (leefwereld) en het beleid en 

begrotingen van de overheid en instituties (systeemwereld). 
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Dorpstypen in Nederland naar verdeling van postcode 
gebieden. Ligging nabij stad heeft invloed op aantrekkelijkheid 
van dorp als woonlocatie. 
Bron: CBS (maatwerk stedelijkheid 2014) en Goudappel Coffeng (2009), SCP-
bewerking (2017)

Hittekaart woningmarkt in Nederland: de woningvraag breidt 
zich als een olievlek uit vanuit de Randstad 
Bron: BPD (2017)

Aandeel 65+ huishoudens dat in functioneel geschikte woonomgeving 
woont, naar kwetsbaarheid 2015
Bron: CBS, bewrking RGO/PBL door Schilder, Daalhuizen, de Groot (2018)
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4 |  C o m p l e x i t e i t  o p  d e  w o n i n g m a r k t

De Nederlandse woningmarkt kent verschillende 

snelheden. In de stedelijke regio’s is sprake van 

flinke druk terwijl er in andere regio’s sprake is van 
ontspanning. Tegelijkertijd hebben we te maken met een 

kwalitatief veranderende woningvraag en verleggen we 

de focus steeds meer naar de bestaande voorraad. 

Verschillende snelheden 

De woningmarkt ontwikkelt zich overal in Nederland anders. 

In de stedelijke regio’s is sprake van krapte, in de meer 

landelijke regio’s vaak van ontspanning. Regio’s rond de grote 

steden ervaren afwisselend dat de ‘overloop’ vanuit de grote 

steden zorgt voor meer druk op de woningmarkt en/of dat 

de trek naar de stad zorgt voor meer ontspanning. Er is veel 

vraag naar woonmilieus met ‘landelijke kenmerken’ (groen, 

rustig, veilig), maar dan wel op korte afstand van stedelijke 

voorzieningen.17 Dit zorgt voor grote verschillen tussen 

regio’s en kernen, die met elkaar ‘concurreren’ om mensen 

aan te trekken en behouden. Kernen dichtbij stedelijke 

centra doen het goed, ook als zij minder voorzieningen 

hebben. Naarmate kernen verder weg liggen, speelt de 

aanwezigheid van basisvoorzieningen een belangrijker rol 

in aantrekkingskracht.2 Hoewel afstanden steeds minder 

bepalend zijn voor woningkeuze, blijven bereikbaarheid van 

werk en voorzieningen (fysiek en digitaal) belangrijk.17 Kleine 

kernen met weinig tot geen (toegang tot) voorzieningen 

worden dan ook veelal minder aantrekkelijk gevonden.7 

Veranderende vraag naar woningen

Met een veranderende bevolkingssamenstelling verandert 

ook de vraag naar woningen. Het huidige overheidsbeleid 

is erop gericht dat de groeiende groep ouderen zo 

lang mogelijk thuis blijft wonen. Er ontstaat daardoor 

behoefte aan levensloopbestendige woningen en nieuwe 

combinaties van wonen en zorg. Naast vergrijzing heeft ook 

huishoudensverdunning invloed op de woningmarkt. Het 

gemiddeld aantal personen per huishouden is afgenomen tot 

2,17 in 2016 en wordt in de toekomst nog lager. Met name 

het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe, waardoor 

het aannemelijk is dat de vraag naar kleinere woningen ook 

toeneemt.14 

Aandacht voor de bestaande woningvoorraad 

Het grootste deel (85 tot 95 procent) van de woningen 

die in 2040 nodig zijn staat er nu al. Een gevolg van het 

langer zelfstandig thuis wonen door ouderen is dat er 

minder verhuizingen zijn, doorstroming uitblijft en er 

een tekort ontstaat aan eengezinswoningen voor jonge 

gezinnen. Grootschalig bijbouwen leidt in de toekomst tot 

overschotten; over vijftien à twintig jaar komt een groot aantal 

eengezinskoopwoningen beschikbaar. Willen we ervoor 

zorgen dat er voor iedereen een geschikte en betaalbare 

woning beschikbaar is, moeten we dus niet alleen inzetten op 

nieuwbouw, maar juist investeren in de bestaande voorraad. 

Ook kunnen de klimaatdoelstellingen (zie trend 6) alleen 

gehaald worden als de bestaande woningvoorraad aangepakt 

wordt. Voor een deel van de woningvoorraad kunnen hierover 

afspraken worden gemaakt met woningcorporaties. Voor 

particulier bezit moeten overheden met individuele eigenaren 

samenwerken.  

Betaalbaarheid 

Voor een groeiende groep huishoudens met lagere- en 

middeninkomens is het steeds ingewikkelder om een 

passende huur- of koopwoning te vinden. Het is een diverse 

groep; de woonlasten die men kan dragen variëren afhankelijk 

van inkomen en levensfase (en verwachtingen daarover voor 

de toekomst). Middeninkomens hebben beperkt toegang tot 

de sociale huursector, maar verdienen ook niet altijd genoeg 

om een koopwoning of een woning in de vrije huursector te 

betalen. De slagingskansen voor de lagere middeninkomens 

op de woningmarkt staan daarmee onder druk.18 
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In de samenleving is een groei van de ervaren sociale tegenstellingen 
waar te nemen. 1. tegenstelling arme mensen en rijke mensen; 
2. tegenstelling werklozen en mensen die werk hebben; 3. 
tegenstelling jongeren en ouderen; 4. tegenstelling werkgevers en 
werknemers; 5. tegenstelling arbeidersklasse en middenkklasse; 
6. gemiddeld; 7. ziet in minstens vire gevallen een (zeer) grote 
tegenstelling. 
Bron: Gescheiden Werelden: een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen 
in Nederland. SCP/WRR, Bovens, Dekker en Tiemeijer (2014).
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Mensen met deeltijdbaan zijn vaker actief als vrijwilligers. 
Vooral mensen die vanwege zorgtaken in deeltijd werken doen 
relatief vaak vrijwilligerswerk (40 procent)
Bron: CBS (2017)
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5 |  Ve r s c h i l l e n  i n  d e  s a m e n l e v i n g  g r o e i e n

Hoewel we over het algemeen steeds welvarender, 

beter opgeleid, meer geëmancipeerd en gezonder zijn 

dan ooit nemen de verschillen binnen de samenleving 

toe. Verschillen in opleidingsniveau zijn leidend, maar 

ook blijkt de invloed van digitalisering en sociale media 

steeds duidelijker een rol te spelen. Juist voor de sociale 

veerkracht blijft samenhang binnen de samenleving in 

kleine kernen van groot belang. 

Veranderende verschillen 

De tweedeling in de samenleving lijkt te groeien. Dit gebeurt 

steeds meer langs scheidslijnen van opleidingsniveau in 

plaats van de ‘oude’ scheidslijnen van de verzuiling en 

inkomen.19 Onder andere door de groeiende actieradius en 

de mogelijkheden en selectieve werking van (sociale) media 

delen mensen hun leven steeds meer met gelijkgestemden 

op afstand, met eenzelfde opleidingsniveau en stemgedrag, 

en minder met andersgestemden die fysiek nabij zijn. Met 

andere woorden: de informatie die je dagelijks ontvangt 

en deelt zou meer lijken op die van de oud-studiegenoot 

aan de andere kant van het land dan die van de anders 

opgeleide buurman aan de andere kant van het tuinhek.20 

Hoewel de omvang van dit verschijnsel - de filter bubble - 

nog onderwerp van onderzoek is, wordt het breed erkend als 

bedreiging voor de samenleving.

De sociaal-economische verschillen tussen stad en 

platteland geven vooralsnog een genuanceerd beeld: 

hoewel de bevolking op het platteland meer meedoet in 

het arbeidsproces, minder vaak werkloos is en minder vaak 

in armoede leeft, heeft men er gemiddeld gezien ook een 

aanzienlijk lager beroepsniveau (een belangrijke indicator 

voor allerlei andere aspecten van welzijn, waaronder 

gezondheid) en meer kleine deeltijdbanen. Tegelijkertijd zijn 

er verschillen tussen dorpen te zien: in kleinere dorpen zijn er 

iets meer werkenden en ondernemers, in dorpen nabij een 

stad zijn de gemiddelde beroepsniveaus en inkomens hoger, 

en in meer afgelegen dorpen is er meer armoede. Wel is er 

in de meer afgelegen dorpen minder werkloosheid, doordat 

het werkaanbod goed aansluit bij de gemiddeld lager 

geschoolde bevolking.2 De aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt lijkt daardoor een zeer belangrijke factor voor 

sociaal-economisch evenwicht. 

Sociale veerkracht

In Nederland hebben we diverse sociale regelingen voor 

mensen die niet volledig zelfstandig mee kunnen doen met 

de maatschappij. De nadruk - binnen de denkwijze vanuit 

de participatiesamenleving - komt echter steeds meer te 

liggen op de zelfredzaamheid van mensen. Om zelfredzaam 

te kunnen zijn is het belangrijk dat gemeenschappen zich 

kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. 

Zeker in dorpen die te maken krijgen met een veranderende 

bevolkingssamenstelling en voorzieningenniveau is dit van 

belang. Dit wordt ook wel sociale veerkracht genoemd 

en wordt vaak afgemeten aan indicatoren zoals inkomen, 

opleidingsniveau, uitkeringsafhankelijkheid, (jeugd)

werkloosheid, vergrijzing en leefbaarheid. Toch is dit niet 

alleszeggend. Sociale cohesie in een dorp speelt hierbij ook 

een belangrijke rol. Een dorp waarin mensen voor elkaar klaar 

staan is veerkrachtiger dan een dorp waar hier veel minder 

sprake van is.7 Hoewel in veel Nederlandse dorpen sprake 

is van een stevige sociale cohesie, loopt deze steeds vaker 

het risico ‘overvraagd’ te worden: extramuralisering (het 

streven om mensen met een zorgvraag thuis te laten wonen 

en zorg te laten ontvangen in plaats van in een instelling) 

en vergrijzing zorgen ervoor dat steeds minder mensen 

steeds meer klaar moeten staan voor een groeiende groep 

kwetsbare dorpsgenoten. Dit uit zich onder andere in een 

groeiend apèl op vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn.21
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De totale energievraag per provincie. 
Bron: RUIMTEVOLK (2018)

Hittestress in de provincie Zuid-Holland
Bron: Klimaatatlas Ziud-Holland, Nelen & Schuurmans (2017)

Een deel van Zuid-Holland heeft te maken met veenbodemdaling. Naast 
het effect p de leefomgeving veroorzaakt veenoxidatie ruim 1% van de 
landelijke CO2 uitstoot. Dit beeld geeft de verwachte bodemdaling door 
veenoxidatie bij ongewijzigd beleid in 2010-2050 weer. 
Bron: PBL (2015)
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6 |  D u u r z a m e  d o r p e n

Bewustwording van mondiale opgaven zoals de grote 

druk op hulpbronnen en het milieu hebben invloed op 

dorpen. Overheden en ondernemers maken steeds meer 

afspraken over het verminderen van de CO2-uitstoot 

door energiebesparing en energieopwekking uit 

hernieuwbare bronnen en een omschakeling naar een 

circulaire economie. Met het ondertekenen van het 

klimaatakkoord van Parijs verbindt Nederland zich aan 

de opgave om in 2050 volledig op duurzame energie 

overgeschakeld te zijn. 

Energie besparen en opwekken

Burgers nemen steeds meer het initiatief om zelf energie op 

te wekken en wijken te verduurzamen. Tegelijkertijd stijgt 

de energiebehoefte omdat we eerder meer dan minder 

consumeren. Overal in Nederland starten mensen lokale 

samenwerkingen op duurzame ontwikkeling en het aantal 

nieuwe energiecoöperaties neemt nog steeds toe. Dit komt 

bovenop de vele informele initiatieven op straat-, buurt- 

en wijkniveau, waarin bewoners met elkaar samenwerken 

voor isolatie van hun huizen, collectieve aanschaf van 

zonnepanelen, voorlichting over energiebesparing, 

huiskamerbijeenkomsten en bijvoorbeeld deelauto’s.7 De 

energieprestatie van nieuwbouwwoningen is veelal beter 

dan die van bestaande woningen. In veel dorpen moet 

er geïnvesteerd worden om de bestaande voorraad te 

verduurzamen en maakt men momenteel plannen voor 

alternatieven voor het gebruik van aardgas. Er liggen 

kansen om deze grote investeringen te combineren met 

bijvoorbeeld het levensloopbestendig maken van woningen 

om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen of het 

aanpakken van openbare ruimte omdat de straat open moet 

voor andere energieaansluitingen. In kleine kernen, waar 

het particuliere woningbezit over het algemeen hoger ligt, 

zullen andere samenwerkingsverbanden en -prikkels bedacht 

moeten worden dan in steden waarin een groot deel van de 

woningvoorraad in handen is van een paar grote eigenaren 

(woningcorporaties).

Klimaatadaptatie 

Het klimaat verandert en om in de toekomst in een goede 

leefomgeving te wonen is het nodig om onze dorpen hierop 

in te richten. We moeten in de toekomst meer rekening 

houden met hevige regenbuien, periodes van droogte en 

hitte en de gevolgen van mogelijke overstroming. Deze 

ontwikkeling manifesteert zich ook in de dorpen en vraagt 

om oplossingen zoals de afkoppeling van watersystemen 

(scheiden van regen en afvalwater) maar ook om het snel 

kunnen afvoeren van water na intense regenbuien door 

minder verharding in opere ruimte en particuliere tuinen. 

Door toename van het aantal warme dagen - in zeker de 

dichter bebouwde kernen - is in combinatie met vergrijzing 

een toenemend aantal oudere mensen kwetsbaar. Doordat 

in kleine kernen vaak meer (open) ruimte is, liggen hier extra 

kansen voor klimaatadaptieve oplossingen. Een risico is 

echter dat de urgentie van het probleem niet tijdig erkend 

wordt doordat hittestress en wateroverlast zich minder snel 

en hevig manifesteren in de minder dichtbebouwde kleine 

kernen.
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De online samenleving
Bron: CBS Statline bewerkt door RUIMTEVOLK Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg, RUIMTEVOLK (2017)
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7 |  I n z e t b a a r h e i d  t e c h n o l o g i e  n e e m t  t o e

Digitalisering, innovatie, technologische ontwikkelingen 

en automatisering hebben invloed op onze samenleving, 

op de manier waarop we leven en hoe onze economie 

zich ontwikkelt. Ze bieden kleine kernen kansen om in te 

spelen op de trends en ontwikkelingen die van invloed 

zijn op hun vitaliteit.

De samenleving digitaliseert

Digitalisering van de samenleving is een ontwikkeling 

die onze levens en onze economie al in grote mate heeft 

veranderd. In de toekomst zal digitalisering ons leven 

nog comfortabeler maken, onderlinge samenwerking 

vergemakkelijken, een belangrijke rol spelen in het succes 

van bedrijven een economische groei en ons in staat 

stellen om ruimte efficiënter te benutten. Het is steeds 

belangrijker om aangesloten te zijn en je weg te weten in 

de digitale samenleving. Aandacht blijkt dan ook nodig 

voor groepen die minder digitaal vaardig zijn zoals ouderen 

en laagopgeleiden.7 Het grootste deel van Nederland 

maakt regelmatig gebruik van internet om contacten te 

onderhouden, informatie op te zoeken, te ontspannen, 

bankieren en winkelen. Hoewel de opkomst van het internet 

geholpen heeft bij het toegankelijker maken van deze 

diensten, blijft de menselijke behoefte aan ontmoeting 

die er voor zorgt dat we elkaar nog steeds opzoeken. Dit 

beschrijven we ook in de trend een groeiende actieradius. 

Dankzij online mogelijkheden zijn we wel minder afhankelijk 

van vaste geijkte plekken voor deze ontmoeting en wordt de 

kwaliteit van de plek daarmee belangrijker.7

Sociale innovatie

Technologische ontwikkelingen helpen ons ook op een 

slimme, duurzame en flexibele manier te organiseren. Digitale 

platforms als Marktplaats of Etsy helpen ons bij de verkoop 

van tweedehands producten. Buurtgenoten delen elkaars 

auto via Snappcar of MyWheels of halen elkaars eten af bij 

Thuisafgehaald. En via digitale buurtplatforms als Nextdoor 

en Veiligebuurt regelen buurtbewoners met elkaar veiligheid 

en andere praktische vraagstukken. Voor het functioneren van 

dit soort platforms is wel een bepaalde massa van vraag en 

aanbod nodig. In de kleine kernen zijn dit soort oplossingen 

niet per definitie een succes. Sociale innovatie vindt niet 

alleen via digitale platforms plaats. Zo zijn er dorpen die 

een dorpsshuttle in het leven geroepen hebben, een kleine 

elektrische wagen bestuurd door vrijwilligers die inwoners 

laagdrempelig naar bepaalde voorzieningen vervoerd. 

Innovatiemilieus en slimme regio’s

Landelijke regio’s en daarbinnen dorpen zijn steeds meer een 

plek waar innovatiemilieus te vinden zijn. In het buitengebied 

zie je innovatie in de agrarische sector, logistiek en industrie 

waarbij de term Smart industry steeds meer gebruikt wordt als 

een manier om sneller, slimmer en goedkoper te produceren. 

Door de kleine schaal in een gebied met veel ruimte 

bieden ook dorpen plek aan innovatie voor onder andere 

experimenten. Denk hierbij aan nieuwe technologische 

oplossingen zoals zelfrijdende auto’s of innovatie in de zorg. 

Goede voorbeelden hiervan zijn dorpscoöperaties in zorg, 

technologie die artsen en verpleegkundigen ondersteunt bij 

het monitoren van cliënten. Om deze innovatie mogelijk te 

maken is een goede digitale infrastructuur en connectiviteit 

noodzakelijk. Steeds meer regio’s maken werk van het 

aansluiten van bedrijven en woningen op glasvezel.



BlauwZaam

BlauwZaam is een initiatief van 

ondernemers, onderwijs en 

ondernemende organisaties die op 

regionale schaal verduurzaming willen 

realiseren en daartoe allerlei andere 

partijen mobiliseren. BlauwZaam sluit 

energieconvenanten met gemeenten en 

stimuleert bewoners om natuur aan te 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ligt als Zuid-

Hollandse regio ingeklemd tussen de provincies 

Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Deze 

uitgestrekte regio is een samenwerkingsverband van 

de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, 

Molenwaard en Zederik. Op een aantal thema’s 

wordt ook met andere omliggende gemeenten 

samengewerkt. De betrokken gemeenten zijn aan 

verandering onderhevig. Zederik en Leerdam zullen 

per 2019 samen met de Utrechtse gemeente Vianen 

verder gaan als één gemeente binnen de provincie 

Utrecht. Molenwaard en Giessenlanden fuseren dan 

tot de gemeente Molenlanden.
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Vitaliteit

In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bekijken gesprekspartners 

vitaliteit op verschillende niveaus: regionaal (dan gaat het om 

thema’s als bereikbaarheid en economie), bovenlokaal (onderlinge 

bereikbaarheid en afhankelijkheid van kernen) en de kernen zelf (dan 

gaat het bijvoorbeeld om burgerparticipatie). Vitaliteit betekent voor 

hier vooral (collectieve) kracht van de inwoners: zelfredzaamheid, 

formeel en informeel vrijwilligerswerk, gemeenschapszin, initiatief. De 

gemeenten en kerncontactfunctionarissen die hier dagelijks mee te 

maken hebben, zien dat deze kracht in de kernen groot is. Er zijn veel 

maatschappelijke initiatieven en men zet zich in grote mate vrijwillig 

in voor anderen.

Daarvoor zijn voorzieningen een belangrijke voorwaarde. Belangrijk 

voor vitaliteit is volgens onze gesprekspartners vooral de basisschool; 

zonder basisschool geen gezinnen, geen werkgelegenheid, geen 

ontmoeting. Ontmoetingsplekken hebben ook een grote rol bij het 

versterken van vitaliteit, zowel georganiseerd (zoals een dorpshuis) 

als meer spontaan (zoals recreatiestrandjes). In vrijwel elke kern is nog 

een dorpshuis aanwezig, maar het wordt steeds lastiger ook winkels 

overeind te houden. Dat heeft volgens betrokkenen niet in de laatste 

plaats met consumentengedrag te maken. 

Om vitaal te kunnen zijn is het van belang dat voorzieningen en 

werkgelegenheid goed bereikbaar zijn, met de auto en openbaar 

vervoer. Het openbaar vervoer binnen de regio moet fijnmazig 

en regelmatig zijn. De  ervaring is dat autoverkeer vaak vastloopt, 

doordat de N-wegen als sluiproute gebruikt worden bij file is op de 

snelwegen.

Gesprekspartners waarderen over het algemeen de vitaliteit in 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden positief. Er komen echter wel 

opgaven op de regio af die om alertheid en actie van de overheden 

vragen, zoals vergrijzing en ontgroening. Een woningvoorraad van 

voldoende omvang die past bij de doelgroepen is daarom een 

voorwaarde voor vitaliteit: zonder betaalbare woningen voor jongeren 

en ouderen stagneert doorstroom en zal de diversiteit van de 

bevolking afnemen. Dit vraagt om een aanpak per kern.

Daarnaast zien de gemeenten verschillen tussen kernen; in sommige 

kernen zijn burgers erg actief, in andere kernen niet. Daarbij valt 

op dat de sociale cohesie in heel kleine kernen sterker lijkt dan in 

grotere kernen, mogelijk omdat men in kleinere kernen door de 

ontwikkelingen sneller op zoek moet naar andere manieren om 

dingen te organiseren. Het verschil in sociale samenhang tussen 

kernen vindt men belangrijk om in de gaten te houden, juist omdat 

vitaliteit zo sterk afhangt van vrijwilligersinzet (formeel dan wel 

informeel).

Speerpunten

Onder de noemer ‘Grenzeloos samenwerken’ wees de regio 

vijftien opgaven aan om mee aan de slag te gaan. De verschillende 

gemeenten zetten in hun beleid vooral sterk in op kerngericht 

werken. Dit doen ze met behulp van kerncontactfunctionarissen of 

vergelijkbare rollen. Elke gemeente werkt aan manieren om het te 

organiseren, zo heeft de gemeente Molenwaard na de fusie in 2015 

een ‘virtueel gemeentehuis’ geïntroduceerd om meer burgergericht 

te kunnen werken. 

Toekomst

De regio is voornemens in de toekomst steeds meer in te zetten op 

eigen kracht en initiatief van bewoners. Dit houdt in dat wanneer 

inwoners ergens behoefte aan hebben de gemeente eerst bekijkt 

of dezelfde inwoners er voor voelen om er zelf eigenaar van te zijn. 

De rol van de gemeenten en de regio is dan vooral faciliterend en 

ondersteunend. Omdat er in de regio veel gemeenschapszin en 

initiatief is, hebben de gesprekspartners in deze werkmethode veel 

vertrouwen. Een zorg is wel of die grote gemeenschapszin en het 

vrijwilligerswerk op niveau blijven als ontwikkelingen als vergrijzing 

en ontgroening doorzetten. De gemeenten willen daar ondersteunen 

waar de energie zit, maar worstelen met de vraag wat te doen als er 

ergens helemaal geen energie (meer) zit? 

Rolverdeling

De provincie kan de regio helpen door een ‘samen denken, samen 

doen’-houding aan te nemen: actief meedenken over (innovatieve) 

oplossingen en hier praktisch bij ondersteunen. Dat betekent 

ook in samenwerking per kern kijken wat nodig is (en afwijken van 

generieke regels als de lokale praktijk daarom vraagt) en waar nodig 

wat financiële ‘smeerolie’ beschikbaar stellen voor initiatieven. Dat 

laatste moet niet gepaard gaan met uitgebreide verantwoording en 

formuleren; het gaat om kleine stimulansen.

De provincie heeft een belangrijke rol in de woningvoorraad in de 

regio. De laatste jaren zijn afwegingen in het beleid steeds meer 

gebaseerd op de kwaliteit van de woningvoorraad. 

A l b l a s s e r w a a r d - V i j f h e e r e n l a n d e n



 

GO-bus

De gemeente startte op maandag 26 juni 2017 met een nieuw 

initiatief; het mobiele gemeentehuis. Met een camper, de 

zogenaamde GO-bus, brengen collega’s wekelijks een bezoek 

aan drie dorpskernen, verspreid over het eiland. Dankzij de 

GO-bus hoeven inwoners voor bepaalde producten en diensten 

niet meer naar het gemeentehuis in Middelharnis te reizen.

Het eiland Goeree-Overflakkee vormt het meest 

zuidelijke deel van de provincie Zuid-Holland en ligt 

tegen Zeeland aan. Het eiland bestond van oudsher 

uit twee eilanden, die uiteindelijk één zijn geworden. 

Sinds 2013 is het één gemeente met een sterke 

eigen identiteit en gevoel van saamhorigheid. Het 

eiland kent onder meer veel toerisme en recreatie en 

profileert zich momenteel als Energy Island. In 2020 

verwacht Goeree-Overflakkee in haar eigen energie 

te kunnen voorzien. 
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G o e r e e - O v e r f l a k k e e

Vitaliteit

Dat vitaliteit een veelzijdig begrip is en op vele manieren 

geïnterpreteerd kan worden kwam wel naar voren in de gesprekken 

op Goeree-Overflakkee. Het onderscheid tussen  hardware en 

software heeft men hier goed in het vizier, waarbij hardware staat 

voor de fysieke aspecten van vitaliteit zoals woningvoorraad, 

voorzieningen, arbeidsplaatsen, mobiliteit en software. Software gaat 

over sociale cohesie, maar ook over het gevoel bij een plek: het bruist 

er, het is er prettig wonen, het voelt als thuis. “Je kunt ‘meten en 

doen’ maar het gaat om de beleving”. 

Vitaliteit is te herkennen aan een bruisende woon- en leefomgeving 

waarin verschillende doelgroepen samen leven, er verbondenheid 

en betrokkenheid tussen bewoners onderling is en waar je omziet 

naar elkaar. Je ziet dit in veel kernen op Goeree-Overflakkee 

terug in een bloeiend verenigingsleven, maar ook in kerkelijke 

gemeenschappen. Ruimte maken voor en ondersteuning bieden aan 

bewonersinitiatieven en het faciliteren van ontmoetingsplekken zijn 

van belang voor een vitale kern. Naast deze zachte kant is ook de 

fysieke leefomgeving van belang: een prettige woonomgeving die 

energie geeft en er aantrekkelijk uitziet, voor huidige en voor nieuwe 

bewoners. Wat betreft voorzieningen veranderen de verwachtingen. 

Oudere generaties hechten meer belang aan aanwezigheid van 

voorzieningen, jongere generaties meer aan de bereikbaarheid ervan. 

Er ontstaan innovatieve oplossingen, zoals multifunctionele locaties 

waarin verschillende voorzieningen en verenigingen gastvrij zijn voor 

elkaar. Dit soort oplossingen maken het verdwijnen van voorzieningen 

minder problematisch, maar er is wel een ondergrens: als er minder 

dan een bepaald aantal voorzieningen aanwezig is, komt de vitaliteit 

in gevaar. Dan gaat het vooral om primair onderwijs. 

In een vitale kern past ook een zekere vorm van zeggenschap van 

bewoners. Op Goeree-Overflakkee is dit onder meer geborgd 

via dorpsraden. Bewoners willen graag meepraten over een 

woningvoorraad die past bij de behoeftes van verschillende 

doelgroepen. Hierbij is maatwerk per kern heel belangrijk, de 

behoeften liggen overal net wat anders. Betrokkenheid van inwoners 

is in de ene kern veel sterker dan in de andere kern. Gesprekspartners 

geven daarnaast aan dat er sociaal-economische verschillen zijn 

tussen de kernen in het oosten, waar meer problemen zijn, en het 

westen van het eiland, dat aantrekkelijker lijkt. 

Er is bezorgdheid over ontwikkelingen zoals vergrijzing en het 

scheiden van wonen en zorg: de bevolking is in beweging. Een 

gemixte woningvoorraad met diverse typen, prijsklassen en vormen 

van eigenaarschap zijn voorwaarden voor een voldoende diverse 

bevolking. Er is aandacht nodig voor de omvang en geschiktheid 

van de woningvoorraad voor ouderen en mensen met een 

zorgvraag. Door passend toewijzen en extramuralisering komen of 

blijven deze mensen steeds meer in de kernen wonen. Er dreigen 

gesegregeerde straten en soms wijken te ontstaan met concentraties 

van mensen uit dezelfde inkomensgroepen en/of met een zorg- of 

ondersteuningsvraag. 

Speerpunten

Goeree-Overflakkee gaat er vanuit dat de overheid vitaliteit (hard- 

en software) niet zelf tot stand brengt, maar alleen kan faciliteren. Dit 

doet de gemeente door samen met de kernen na te denken over 

wat moet en kan gebeuren en hier actief op in te zetten. Maatwerk, 

het benutten van plaatselijke kennis en kracht en samenwerken zijn 

onderdelen van die inzet. Als het gaat om het overeind houden van 

de bereikbaarheid van basisvoorzieningen ziet de gemeente een 

meer directe rol voor zichzelf weggelegd. De dorpsraden worden 

ondersteund door kern- en buurtgerichte medewerkers van de 

gemeente. Deze raden maken jaarlijks een leefbaarheidsagenda, 

door actief bij onder andere verenigingen en inwoners activiteiten en 

ideeën op te halen. Gezamenlijk besluiten deze partijen vervolgens 

over de verdeling van de middelen. Men probeert niet meer 

top-down of bottom-up, maar in de ‘tussenruimte’ te werken: in een 

continue lijn van gesprek met de dorpen. 

Toekomst

De gemeente wil inzetten op het verspreiden van welvaart 

(onder andere uit toerisme) over het hele eiland. De Federatie 

Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO) heeft 

de visie ‘smart water’ opgesteld. Hierin wordt het economisch 

perspectief van het eiland sterk verbonden aan de energietransitie 

via water. De gemeente juicht dit initiatief toe en koppelt de ambities 

van de ondernemers aan het publiek belang van het hele eiland. De 

gemeente wil een maatwerkaanpak per kern gaan uitvoeren om de 

dorpen in het oosten van het eiland te versterken. 

Rolverdeling

Op het thema mobiliteit en bereikbaarheid ziet de gemeente 

een grote rol weggelegd voor de provincie. Het gaat daarbij niet 

(alleen) om uitbreiding van de bestaande wegen, maar vooral om 

het meedenken over alternatieve oplossingen, zoals verkeer via het 

water, autodeelconcepten, digitalisering, en netwerkoplossingen.

Duurzaamheid is een belangrijk thema van beleid voor Goeree-

Overflakkee: in 2020 moet het eiland energieleverend zijn. De 

provincie kan een rol vervullen door mee te investeren, maar 

bijvoorbeeld ook door lobby richting het Rijk of grote bedrijven. 

Betrokkenen zien steeds meer mogelijkheden voor samenwerking 

en flexibiliteit op het gebied van wonen. Dit is juist voor een regio 

als Goeree-Overflakkee van belang: mensen komen hier wonen 

voor de ruimte, het anders kunnen wonen dan in de grote stad. De 

wens bestaat om samen met de provincie nog meer in te zetten 

op kwaliteit in plaats van aantallen. De provincie kan helpen door 

goede voorbeelden van investeringen in de bestaande voorraad te 

ondersteunen en hier kennis over te delen.



Wielewaal

In Strijen biedt de Vereniging Vrienden van de 

Hoge Weide een haal- en brengservice in een 

elektrische shuttle aan. Mensen kunnen de 

shuttle telefonisch reserveren en worden voor 

een laag bedrag van A naar B gebracht (en weer 

terug). Het initiatief wordt ondersteund door een 

keur aan lokale ondernemers.

De Hoeksche Waard is een eiland tussen de regio’s 

Rotterdam, de Drechtsteden en de Zuidwestelijke 

Delta. De regio kenmerkt zich onder andere door 

haar innovatieve agrarische sector maar ook door 

rust en ruimte. Het is een aantrekkelijk gebied voor 

recreatie, toerisme en wonen. De Hoeksche Waard 

bevindt zich momenteel middenin het proces 

van eenwording. Per 1 januari 2019 fuseren de vijf 

gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, 

Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente 

Hoeksche Waard. In deze regio wordt al jaren 

intensief samengewerkt binnen het Pact van de 

Waard en Pact van mijn Hart waarin maatschappelijke 

organisaties, ondernemers en overheden zich 

gezamenlijk inzetten voor een vitale Hoeksche 

Waard. 
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H o e k s c h e  Wa a r d

Vitaliteit

Vitaliteit is een belangrijk thema in de Hoeksche Waard. De 

combinatie tussen het sociale en fysieke domein kenmerkt de 

gesprekken. Vitale dorpen zijn volgens gesprekspartners levendige 

gemeenschappen die zich blijven ontwikkelen, waarin iedereen zich 

tot op zekere hoogte kan redden, waar iedereen mee kan doen 

en waar initiatieven zich ontplooien. Sociale interactie, toegang 

tot voorzieningen en draagkracht zijn hiervoor voorwaarden. 

Het beeld is dat de kernen in de Hoeksche Waard er over het 

algemeen goed voor staan. Echter, vergrijzing zorgt ervoor dat de 

bevolkingssamenstelling in bepaalde kernen minder divers wordt. In 

de Hoeksche Waard als geheel is sprake van een bovengemiddelde 

vergrijzing ten opzichte van Nederland en er bestaan zorgen over 

een (groeiend) tekort aan 30-55 jarigen die het personeelstekort in de 

zorg zouden kunnen opvullen. Hier is aandacht voor nodig. 

Het aantal voorzieningen daalt. Zoals op veel plekken in Nederland 

hebben niet alle dagelijkse voorzieningen in elke kern voldoende 

draagkracht om in stand te blijven. Op plekken waar voorzieningen 

verdwijnen of dreigen te verdwijnen ontstaat geregeld spontaan 

nieuwe energie om zaken met elkaar te gaan organiseren. Bij 

deze dynamiek zouden overheid en maatschappelijke organisaties 

moeten aansluiten, door te investeren en faciliteren. Hiertoe zou het 

helpen als initiatieven geregistreerd worden zodat ze voor mogelijke 

partners vindbaar zijn. Er is behoefte aan laagdrempelige locaties 

waar professionele diensten (zorg, welzijn, bibliotheek etc.) en 

verenigingen verknopen en waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten 

of initiatieven oppakken. Een fysieke ontmoetingsplek is namelijk 

essentieel. In alle gesprekken geven ambtenaren en maatschappelijke 

partners aan dat bereikbaarheid belangrijker is dan de aanwezigheid 

van voorzieningen. De uitzondering hierop is het primair onderwijs, 

waarvan de aanwezigheid heel belangrijk wordt geacht voor sociale 

cohesie en de aantrekkingskracht op jonge gezinnen. Een goede 

bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen moet je 

met elkaar organiseren. Partijen zijn dan ook erg geïnteresseerd in 

nieuwe innovatieve oplossingen om de mobiliteit van alle Hoeksche 

Waarders in de toekomst te kunnen waarborgen. 

Speerpunten 

Momenteel werken de overheden in de Hoeksche Waard hard aan 

de organisatie van de nieuwe gemeente. Ter voorbereiding hierop 

en op het ontwikkelen van de Omgevingsvisie Hoeksche Waard zijn 

ambitiedocumenten opgesteld waarin vitaliteit nadrukkelijk aan de 

orde komt. Om de nieuwe Omgevingsvisie op te kunnen stellen gaat 

de nieuwe gemeente samen met elke kern op zoek naar thema’s die 

van belang zijn en zoekt men naar slimme meekoppelkansen voor de 

opgaven binnen de diverse domeinen. Voor het behoud van vitale 

dorpen is een integrale benadering passend en een samenwerking 

tussen partijen binnen onder andere het fysieke, sociale en 

economische domein is hiervoor noodzakelijk. Kerngericht werken 

is een term die hierin regelmatig terugkomt. Dit wordt gedefinieerd 

als een werkmethodiek: vraaggericht werken met de focus op de 

eigenheid en eigen kracht van de kern. Het doel is om zo goed 

mogelijk initiatieven verder te brengen en te faciliteren, participatie te 

stimuleren en complementariteit van kernen te versterken. 

Toekomst

Voor de toekomst richt men de blik niet alleen op de kernen, maar 

ook ‘naar buiten’, vooral op het gebied van economische vitaliteit. 

De positie van de Hoeksche Waard in het grotere netwerk van Zuid-

Holland ziet men als een aandachtspunt. De strikte tegenstelling 

tussen stad en platteland kent Zuid-Holland volgens gesprekspartners 

eigenlijk niet. Voor een vitaal en toekomstbestendig Zuid-Holland 

moeten stedelijke regio’s en de regio’s daaromheen gezien worden 

als netwerk van knooppunten die gebruikmaken van elkaars 

voorzieningen, werkgelegenheid, natuur, recreatie en woonmilieus. 

Hiervoor zijn goede aansluitingen en verbindingen essentieel. 

Rolverdeling

Ontwikkelingen en opgaven manifesteren zich op verschillende 

schaalniveaus; lokaal (kern/dorp), regionaal en binnen de netwerken 

daaromheen. Dit vraagt ook om verschillende aanpakken. Lokaal 

gaat het om het ondersteunen van initiatieven en het bewerkstelligen 

van ontmoetingsplekken, op regionaal niveau meer om afstemming 

tussen kernen en bewaken van complementariteit en coördinatie van 

de diverse kleine projecten. Het stimuleren van meer innovatie op 

alle schaalniveaus is hierbij gewenst. De provincie kan een rol pakken 

in het bewerkstelligen van goede verbindingen van de Hoeksche 

Waard met de regio’s daaromheen. Hierdoor stimuleert de provincie 

ook meer de blik naar buiten en samenwerking tussen regio’s. 

Hierbij is inzicht in wat er speelt en waar goede mogelijkheden voor 

verbindingen liggen belangrijk. 

Het integraal benaderen van opgaven in het licht van het behoud van 

vitale dorpen is niet alleen voor de gemeenten, maar ook juist voor 

de provincie van belang. Op het gebied van programma’s rondom 

mobiliteit of wonen ontstaan er zo andere oplossingsrichtingen of 

‘meekoppelkansen’. Daarbij past de gedachte van betrokkenheid, 

weten wat er leeft en speelt in de kleine kernen. Dan pas kan er 

passende ondersteuning geboden worden aan bijvoorbeeld lokale 

initiatieven. Hierbij is men vaak op zoek naar nieuwe verdienmodellen 

en extra denkkracht. Dit past volgens gesprekspartners goed bij de 

gebiedsgerichte benadering die de provincie voor ogen heeft.



 

Het huis van alles

In Bodegraven-Reeuwijk is de formule ‘Het huis 

van alles’ bedacht: een locatie in elke kern waar 

bewonersinitiatieven, individuele bewoners, 

verenigingen, maar ook ambtenaren van de 

gemeente een plek kunnen krijgen. Het gaat er 

vooral om het netwerk en minder om de fysieke 

plek.

De regio Midden-Holland ligt in het oosten van 

de provincie Zuid-Holland, rondom Gouda, en 

bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, 

Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en 

Zuidplas. De gemeente Krimpenerwaard is sinds 1 

januari 2015 een gemeente en bestond daarvoor 

uit vijf gemeenten die samenwerkten in de K5 

samenwerking. De gemeenten in de regio Midden-

Holland werken opgavegericht en via netwerksturing 

samen. Dit betekent ook dat er regelmatig over 

de grenzen heen samengewerkt wordt, met 

bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn, Woerden, of de 

Groene Hart samenwerking. De gemeenten binnen 

deze gemeenten hebben in sterk verschillende mate 

te maken met kleine kernen. Betrokkenen uit de 

regio zien het onderscheid tussen stad en platteland 

dan ook niet als binair, maar als glijdende schaal, een 

‘ommeland met grote en kleine kernen’. 
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M i d d e n - H o l l a n d

Vitaliteit

In Midden-Holland wordt vitaliteit geduid als een combinatie van 

harde en zachte factoren, die samen voor levendigheid, kracht en 

toekomstbestendigheid van de kernen zorgen. Bereikbaarheid en 

mobiliteit staan hierbij centraal. Door de ligging tussen Rotterdam, Den 

Haag, Amsterdam en Utrecht, het belangrijke intercitystation Gouda, 

de spoorlijn Woerden-Leiden en de aanwezigheid van de A12 en N11 is 

Midden-Holland onderdeel van een breed stedelijk netwerk. De regio 

is dus in potentie heel goed bereikbaar en is daar ook van afhankelijk. 

De mobiliteit binnen de regio is minder goed. Vooral het openbaar 

vervoer (met name busvervoer) sluit altijd niet voldoende aan op de 

behoeften waarbij zaken spelen als lange wachttijden en diensten 

die niet op elkaar aansluiten. Onder andere hierdoor zijn mensen in 

de kleine kernen sterk afhankelijk van autobezit, wat niet voor elke 

doelgroep een oplossing is (met name jongeren en ouderen).

Ook een passende woningvoorraad speelt een rol. Idealiter is in 

elke kern een divers aanbod voor alle doelgroepen aanwezig zodat 

er sprake is van een evenwichtige bevolkingsopbouw. Hoewel 

in sommige kernen gevreesd wordt voor een tekort aan sociale 

huurwoningen of zorgwoningen, lukt het over het algemeen goed 

een diverse woningvoorraad in alle kernen te behouden. Een punt van 

zorg op sommige plekken is de bodemdaling die mogelijk leidt tot 

waardedaling van de woningvoorraad.

Er wordt veel waarde gehecht aan de werkgelegenheid als motor van 

vitaliteit. Veel werkgelegenheid is niet alleen gebonden aan de regio, 

maar zelfs aan specifieke kernen. Dit zorgt voor werkgelegenheid en 

economische voorspoed, maar ook voor sociale cohesie: de lokale 

bedrijven investeren in verenigingen en nemen relatief vaak mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de eigen kern in dienst.

Voor de betrokkenen in Midden-Holland betekent vitaliteit ook dat 

de meeste voorzieningen in elke kern aanwezig zijn. De kernen zijn 

sterk op zichzelf gericht, liggen vaak ver van elkaar af, en wisselen 

- uitzonderingen daargelaten - weinig functies uit. Dit betekent dat 

basisonderwijs, dagelijkse voorzieningen en het verenigings- en 

kerkleven in elke kern nog aanwezig zijn. Dit is niet alleen praktisch, 

maar juist ook belangrijk vanwege de ontmoetingsfunctie ervan.

Ondanks dat Midden-Holland er qua vitaliteit goed voorstaat, zien 

betrokkenen wel dat de samenleving verandert en dat er bijvoorbeeld 

minder middelen beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen. Om de 

regio vitaal te houden worden vrijwilligerswerk (formeel of informeel) 

en bewonersinitiatief dan ook als essentieel gezien. In de gemeente 

Zuidplas wordt er bijvoorbeeld door vrijwilligers seniorenvervoer 

geregeld, een heel belangrijk element in de bereikbaarheid binnen de 

regio. 

Speerpunten

In de gemeente Krimpenerwaard werkt men met factsheets die 

opgesteld zijn per kern waarin een analyse is gemaakt van sterke en 

minder sterke punten, lokale identiteit en ruimtelijke kenmerken. 

Deze factsheets worden er bij planvorming bijgepakt om zo goed 

aan te sluiten bij diversiteit van de kernen en zo kerngericht mogelijk 

te werken. Binnen de omgevingsvisie - waar momenteel aan gewerkt 

wordt - krijgt diversiteit op deze manier ook een plek. 

In het beleid zetten de gemeenten in de regio in op mobiliteit, zodat 

mensen voorzieningen en banen in andere kernen kunnen bereiken. 

Binnen de regio wil men investeren in P+R locaties zodat men niet 

massaal met auto’s de stad in trekt. De intercitystations spelen hierin 

een onmisbare rol; vanuit hier heeft de regio een sterke verbinding met 

steden als Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 

Toekomst

In de regionale woonvisie zetten de gemeenten in op kwaliteit in 

plaats van kwantiteit. Dit heeft te maken met de demografische 

ontwikkelingen binnen de regio, maar ook met de (verwachte) druk 

vanuit de nabije grote steden waarop men tijdig wil anticiperen. 

Men realiseert zich dat de ontwikkelingen in het sociaal domein van 

invloed zullen zijn op de woonbehoefte en het gemeenschapsleven 

in de kleine kernen. Zo ontstaan er allerlei verschillende alternatieve 

woonzorgvormen voor manieren van (samen) leven door senioren. De 

gemeenten willen dit graag faciliteren. Daarnaast vraagt het behoud 

van sociale samenhang - dat zich onder meer uit in een bloeiend 

verenigingsleven en vrijwilligersnetwerk -  ook aandacht. Dit uit zich in 

het ondersteunen van bewonersinitiatieven maar ook in actieve inzet 

van maatschappelijke partijen. Bijvoorbeeld de bibliotheek die zich 

naast uit uitlenen van boeken ook inzet voor andere maatschappelijke 

doeleinden in kernen als het faciliteren van ontmoeting en educatie. 

Rolverdeling

Gesprekspartners verlangen vooral maatwerk van de provincie, 

een goede feeling met de gemeente wat er in de kernen speelt. 

Gezamenlijk optrekken bij bepaalde vraagstukken binnen een 

gelijkwaardig partnerschap is gewenst: in het voorstadium al met elkaar 

in gesprek gaan. Op het gebied van woningmarkt betekent dat dat 

er naar kwaliteit gekeken wordt, wat maakt een kern uniek en waarom 

willen mensen daar wonen? Op het gebied van bedrijven betekent dit 

dat er af en toe een uitzondering gemaakt moet kunnen worden; als 

een bedrijf erg sterk aan een kern verbonden is (sociaal en economisch) 

moet het soms mogelijk zijn om ter plekke uit te breiden. Om deze 

feeling te organiseren zouden provincieambtenaren bijvoorbeeld een 

dag per week of maand kunnen gaan werken vanuit de gemeente of 

een kern.

Het zou helpen als de provincie de kennisfunctie stevig blijft vervullen. 

Ze kunnen bijvoorbeeld onderzoek laten doen naar de transformatie 

van woningbouw, data-analyses op nieuwe thema’s uitvoeren, maar ook 

goede voorbeelden in regio’s volgen en de lessen daaruit delen met 

andere regio’s. 



Schoolhuis Rijnsaterwoude

Het schoolhuis in Rijnsaterwoude functioneert als dorpshuis, een 

plek waarin inwoners, verenigingen, stichtingen, bedrijven en andere 

organisaties van uit Rijnsaterwoude en omgeving activiteiten kunnen 

organiseren. Hiermee streven initiatiefnemres naar meer verbinding 

binnen de gemeenschap in een laagdrempelige en prettige sfeer. 

Het is onder meer een plek voor de ouderensoos, yoga, klaverjassen, 

optrendens en inloopspreekuren. Commerciele verhuur van de ruimten 

helpt onder meer om het verdienmodel van het dorpshuis mogelijk te 

maken. 

De Rijnstreek ligt in het hart van de Randstad, 

nagenoeg in het midden tussen Utrecht, Amsterdam, 

Den Haag en Rotterdam in. De Rijnstreek bestaat uit 

de gemeenten Kaag en Braassem, Alphen aan den 

Rijn en Nieuwkoop. Samen nemen zij als Rijnstreek 

deel aan de gemeenschappelijke regeling Holland 

Rijnland.
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R i j n s t r e e k

Vitaliteit

Een kern is in de Rijnstreek vitaal als ze maatschappelijke 

ontwikkelingen en veranderingen zelf op kan vangen. Dit hangt samen 

met de aanwezigheid en bereikbaarheid van voldoende voorzieningen 

zoals detailhandel, onderwijs, werkgelegenheid en openbaar 

vervoer. Daarnaast spelen levendigheid, reuring, sociale samenhang, 

ontmoeting en een mooie leefomgeving een belangrijke rol. Hoewel 

de vitaliteit er in de Rijnstreek in het algemeen goed voor staat, leven 

er ook zorgen over te toekomst en zijn extra investeringen nodig. Onze 

gesprekspartners zien jongeren, die erg belangrijk zijn voor de vitaliteit 

van de regio, wegtrekken. Ze gaan studeren en/of in een grote plaats 

(Alphen aan den Rijn of buiten de regio) wonen. Kleinere gemeenten 

proberen meer mogelijkheden voor jongeren en jonge gezinnen 

te creëren door in te zetten op doorstroming binnen de bestaande 

woningvoorraad. Vergrijzing en het streven naar langer zelfstandig thuis 

wonen vragen immers ook om aanwezigheid van vitale mensen die de 

zorg en ondersteuning kunnen opvangen.

De detailhandel in het gebied staat onder druk. Winkels voor 

dagelijkse boodschappen zijn er nog, maar overige winkels steeds 

minder. Leegstand komt steeds regelmatiger voor. Aangenomen 

wordt dat de oorzaak hiervan ligt in veranderend consumentengedrag 

Dit maakt het voor gemeenten moeilijk om op te sturen. Zaken als 

leegstand zijn niet alleen een bedreiging voor de aantrekkingskracht 

op (jonge) nieuwe inwoners, maar ook voor de sociale samenhang: de 

aanwezigheid van detailhandel zorgt voor levendigheid en een kans op 

ontmoeting.

Hoewel de regio graag ruimte houdt voor eventuele groei, speciaal 

voor jongeren, wordt ook gewaarschuwd voor nieuwbouwwijken die 

aan de kernen ‘geplakt’ worden. Daar komen vaak mensen wonen 

die om verschillende redenen niet integreren in het dorp en niet veel 

bijdragen aan de gemeenschap. Door goed na te denken voor wie 

gebouwd wordt en waar, kan de regio concentratie van problemen 

en het ontbreken van sociale samenhang voorkomen. Voor (vooral) 

jongeren en ouderen is het openbaar vervoer belangrijk, evenals voor 

grote werkgevers. Inwoners kunnen met het openbaar vervoer vanuit 

een aantal dorpen goed naar Leiden en Alphen aan den Rijn reizen. De 

verbindingen tussen de dorpen zelf functioneren minder goed. Het is 

lastig om te voldoen aan de behoefte en vraag en aanbod goed af te 

stemmen

Speerpunten

De gemeente Nieuwkoop heeft haar dertien dorpen verdeeld in vier 

dorpen met een A-status (alle voorzieningen nog aanwezig), twee 

B-dorpen en de andere dorpen. Hier wordt bewust en consequent 

mee omgegaan. De grote voorzieningen zoals bijvoorbeeld Integrale 

Kindcentra (IKC’s) worden in de grotere kernen gerealiseerd. In die 

IKC’s worden de functies van onderwijs, peuterspeelzaalwerk en/of 

kinderopvang en andere voorzieningen rond het kind gecombineerd. 

Het worden duurzame, multifunctionele gebouwen met meerdere 

dorpshuisfuncties. Qua wonen is er vooral behoefte aan middeldure 

huur. De gemeente Nieuwkoop moedigt CPO-initiatieven aan waar 

het kan, bijvoorbeeld het Knarrenhof of het Futurahuis; vernieuwende 

concepten die wonen en zorg combineren. De gemeente Alphen 

aan den Rijn is gestart met dorpsgesprekken op basis waarvan 

dorpsvisies voor de komende vijf tot tien jaar gemaakt zijn. Deze 

visies dienen als basis voor de Omgevingsvisie. In dit proces zijn het 

sociaal en fysiek domein bij elkaar aan tafel gezet, wat tot een mooie 

integratie van opgaven heeft geleid. In Kaag en Braassem werkt men 

met een Maatschappelijke agenda Vastgoed: een vereniging krijgt 

subsidie als hij ook een bijdrage levert aan het dorp door het gebouw 

of een vrijwilliger beschikbaar te stellen. Dit beleid wordt voor de 

verenigingen steeds meer vanzelfsprekend, waardoor het merkbaar 

vruchten af gaat werpen.

Toekomst

In de toekomst verwacht men veel in te zetten op jongeren, onder 

andere door de inzet op wonen, IKC’s, en onderwijs-arbeidsmarkt. De 

energietransitie zal een belangrijke opgave blijven. 

Rolverdeling

De provincie heeft vooral een rol aan de fysieke kant. Daar is er 

behoefte aan meer flexibiliteit in de contingenten, getallen en 

contouren. De provincie moet haar beeld van het Groene Hart 

bijstellen. Er wonen tachtigduizend inwoners; het is een woon-/

werkregio met veel inwoners waar men wil kunnen uitbreiden. Naast 

natuurontwikkeling moet er daarom ook ruimte zijn voor recreatie en 

(beperkt en maatwerkgericht) bouwen. 

In gebiedsgerichte programma’s ligt er een kans om meer 

samenwerking te bevorderen en regels, contouren, en kaders passend 

bij elke regio op te stellen. Door de regio’s vroegtijdig te betrekken 

sluiten provinciale aanpakken beter aan bij de realiteit in de regio’s. 

Door integraler op gebiedsniveau afwegingen te maken tussen 

het sociaal en fysiek domein kan de provincie ongewenste situaties 

voorkomen waarin een beslissing in de ene sector (de aanleg van 

een weg door een dorp) een probleem in een andere sector (sociale 

voorzieningen worden onbereikbaar) veroorzaakt.

Tevens kan de provincie middelen inzetten om pilotsgewijs extra 

te investeren in de kleine kernen, bijvoorbeeld in initiatieven zoals 

buurttaxi’s en dorpshuizen. Daarbij is realisme nodig: het is op korte 

termijn vaak een flinke investering - te flink voor gemeenten - in 

verhouding met het aantal inwoners, maar op de lange termijn verdient 

de overheid het ruimschoots terug in zorg en ondersteuning.

De provincie kan tot slot bijdragen door kennisdeling, het delen 

van ervaringen, het ontwikkelen van slimme oplossingen en data en 

onderzoek. Door kennis te verbinden, en regio’s met dezelfde opgaven 

te combineren, helpen zij veel.



Oefenfabriek Brielle

In Brielle is – voor heel Voorne-Putten – de nauwe aansluiting 

beroepsonderwijs-arbeidsmarkt zichtbaar geworden in de 

voor Nederland unieke praktijkruimte van de Oefenfabriek. 

STC heeft in Brielle dankzij de bijdragen uit het bedrijfsleven 

een proceshal met negen productieunits en een tankenpark 

op kleine schaal, die vanuit een realistische controlekamer 

bestuurd worden. Leerlingen op mbo-niveau en cursisten 

uit het bedrijfsleven worden getraind in het veilig opereren 

van fabrieksonderdelen en alle daarbij gerelateerde 

werkzaamheden zoals technisch beheer en onderhoud 

en fabrieksautomatisering. De focus ligt daarbij op het 

verkleinen van de kloof in kennis en ervaring tussen de 

vakvolwassen operator en een pas gediplomeerde leerling. 

Vooral Deltalinqs en haar achterban heeft dit mogelijk 

gemaakt. De komende jaren gaat de mbo-instelling de 

Oefenfabriek en het onderwijs toekomstbestendig maken 

door energietransitie, duurzame productie en digitalisering 

meer centraal te stellen. Op die manier kan de Oefenfabriek 

een schakel in een circulaire keten worden, waarbij de regio 

de agrarische kwaliteiten van het eiland combineert met 

de groene chemie. activiteiten in woonzorgcentra door 

vrijwilligers, waarvoor een fysieke plek nodig is.: Stuifakkers 

in Rockanje en De Leemgaarde in Oostvoorne. Aanpak 

leefbaarheidsvisie Zwartewaal: op een goede en juiste 

manier onderzocht wat er leeft en speelt in de kern onder de 

inwoners en waaraan behoefte is. De inwoners en winkeliers 

cq ondernemers hebben mee kunnen denken met het 

volledige proces. 

Het eiland Voorne-Putten is geografisch gezien 

de directe verbinding tussen de Randstad en de 

Zuidwestelijke Delta en vormt met haar directe 

ligging aan het Rotterdamse havengebied een 

belangrijk woon- en werkgebied voor deze haven. Er 

is een tweedeling zichtbaar tussen het westelijke deel 

(Voorne) en het oostelijke deel (Putten), gemarkeerd 

door de Bernisse. Voorne-Putten bestaat uit vier 

gemeenten: Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en 

Westvoorne. Deze gemeenten werken bestuurlijk en 

ambtelijk samen op diverse regionale thema’s in de 

samenwerking Voorne-Putten. Per 2019 worden de 

gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne 

ambtelijk gefuseerd. 
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Vo o r n e - P u t t e n

Vitaliteit

De bereikbaarheid of toegankelijkheid van voorzieningen voor alle 

doelgroepen is belangrijk. Dan gaat het om bereikbaarheid van 

voorzieningen binnen de regio, maar ook bereikbaarheid van de 

regio vanuit en naar andere gebieden (zoals Rotterdam). Bepaalde 

voorzieningen staan onder druk en men worstelt met het bereikbaar 

houden van dagelijkse voorzieningen en werkgelegenheid. 

Betrokkenen zien daarbij dat naast demografische ontwikkelingen 

vooral ook veranderend consumentengedrag hier invloed op heeft. De 

gemeenten maken daarom winkelgebieden compacter en clusteren 

voorzieningen in multifunctionele locaties zoals brede scholen. De 

aanwezigheid van een ontmoetingsplek blijft ondanks schaalvergroting 

en clustering van voorzieningen erg belangrijk. Vitaliteit komt volgens 

gesprekspartners namelijk ook tot uitdrukking in een sociale context 

met verenigingsleven, vrijwilligerswerk, binding aan een kern en 

naar elkaar omzien, sociale cohesie. Sinds de decentralisaties in het 

sociaal domein ligt er meer nadruk op eigen kracht, vrijwilligerswerk 

en mantelzorg. Daarvoor is een fysieke plek nodig. Kleine kernen op 

Voorne-Putten staan bekend om hun sterke sociale cohesie en de 

gezamenlijke projecten van inwoners. Zij organiseren bijvoorbeeld 

festivals zoals het Tintefeest en evenementen zoals de Sportweek 

in Vierpolders. Vitaliteit houdt volgens gesprekspartners ook een 

aantrekkelijke leefomgeving in die in de basis “schoon, heel en 

veilig” is. Daarnaast moeten er voldoende groenvoorzieningen en 

recreatiemogelijkheden aanwezig zijn voor diverse doelgroepen en 

moet leegstand minimaal zijn. De woningvoorraad moet - om bij te 

dragen aan vitaliteit - gedifferentieerd zijn en voor alle doelgroepen 

een plek bieden; als het niet in één kern is, dan toch in verschillende 

kernen die dicht bij elkaar liggen. Er is in verschillende kernen 

veel geïnvesteerd in seniorenhuisvesting en woonzorgcomplexen, 

maar ook in sociale woningbouw en de kwaliteit van de bestaande 

voorraad. Desondanks bestaan er zorgen over de soms verouderde 

bestaande woningvoorraad in relatie tot de grenzen aan de 

investeringsmogelijkheden van de woningcorporaties. 

De economie van Voorne-Putten is gedifferentieerd. Meer dan de 

helft van de inwoners werkt buiten het eiland. De werkgelegenheid 

op Voorne-Putten is sterk gericht op de Rotterdamse haven, toerisme 

en de agrarische sector. Economische vitaliteit en werkgelegenheid 

op het eiland zijn belangrijk om beroepsbevolking te behouden 

en te zorgen voor een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling.  

Betrokkenen zoeken evenwicht tussen werkgelegenheid, infrastructuur 

en economische vitaliteit enerzijds en veiligheid, sociale cohesie en 

landelijkheid anderzijds. De vitaliteit in de kleine kernen op Voorne-

Putten staan er volgens die definitie goed voor. Tegelijkertijd zijn 

ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening van invloed en blijven 

betrokkenen daarom alert. Hoewel de vitaliteit er in het algemeen 

goed voorstaat, signaleren onze gesprekspartners verder wel 

verschillen tussen kernen: klein en groot, met of zonder voorzieningen, 

gericht op toerisme of wonen, etc. De kernen hebben elkaar nodig om 

als regio vitaal te blijven. 

Speerpunten

Het maatschappelijk middenveld waaronder lokale ondernemers 

moet voorbereid worden op de ontwikkelingen die op de (kleine) 

kernen op Voorne-Putten afkomen. De gemeenten werken hard om 

ondernemers medeverantwoordelijk te maken voor de vitaliteit. Dit 

is nog niet vanzelfsprekend en er gaat een proces van informeren 

en bewustwording aan vooraf. In Brielle wordt in dit kader gewerkt 

met een centrummanager, iemand met een zeer vrije rol die de 

verbindingen legt tussen de gemeente en de lokale ondernemers 

en die samen met alle partijen koerst op een toekomstbestendig 

voorzieningenaanbod en leegstand tegengaat. De regio werkt veel 

samen met primair onderwijs. De onderwijspartijen denken mee 

en fuseren steeds vaker (ook tussen verschillende denominaties). 

Peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang worden met het primair 

onderwijs geïntegreerd. Hierdoor is het gelukt om in vrijwel elke 

kern primair onderwijs te behouden. Hier blijft de regio op inzetten. 

Een belangrijk speerpunt in de regionale samenwerking is daarnaast 

wonen. Men heeft in de regionale woonagenda de kwalitatieve opgave 

een belangrijke plek gegevens naast de kwantitatieve. 

Toekomst

Om de vitaliteit van de kernen op Voorne-Putten op niveau te houden 

moet geïnvesteerd worden in de herkenbaarheid van de identiteit 

van het eiland. Dit kan volgens onze gesprekspartners zorgen voor 

meer trek vanuit de stad door met name gezinnen.De regio wil ook in 

de samenwerking met het beroepsonderwijs investeren. Werken aan 

een nog betere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt op de 

schaalniveaus van de gemeenten, de regio en MRDH. Momenteel vindt 

die samenwerking al op verschillende plekken plaats. 

Rolverdeling

Er is behoefte aan een integrale, gebiedsgerichte benadering vanuit 

de provincie op thema’s als wonen, duurzaamheid, toerisme en 

recreatie. Ondersteuning en stimulering van regionale samenwerking 

en complementariteit binnen de regio is hierbij van belang. Het helpt 

als er de provincie intern goed dwarsverbanden legt. Daarnaast is 

er behoefte aan kennisdeling en denkkracht bij het uitwerken van 

regionale opgaven. De regio heeft behoefte aan flexibiliteit en 

meedenken over het op peil houden van de fysieke omgeving door 

bijvoorbeeld mee te denken over nieuwe functies voor leegstaand 

vastgoed en plekken en energietransitie. Dit moet gebeuren met een 

goed gevoel van de couleur locale en een open blik. De regio ziet 

ook een rol voor de provincie als het gaat om bereikbaarheid van en 

binnen de regio. Tot slot kan de provincie ondersteuning bieden bij 

het faciliteren van bewonersinitiatieven (procesmatig en met kennis). 

Subsidies kunnen helpen om processen en initiatieven op gang te 

brengen. Dit kan werken als vliegwiel. 



*

*

*

*
*

*

Artist impression vitale kernen in vitalle netwerken in Zuid-Holland
Bron: RUIMTEVOLK (2018)
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De Zuid-Hollandse regio’s Hoeksche Waard, Voorne-Putten, 

Goeree-Overflakkee, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, 
Midden-Holland en Rijnstreek hebben allemaal te 

maken met vitaliteitsopgaven in hun kleine kernen. Die 

opgaven zijn divers en zijn afhankelijk van de regio- of 

kernspecifieke context, maar er zijn ook overeenkomstige 
en vergelijkbare elementen. In dit hoofdstuk zetten we 

op basis van de gesprekken in de regio’s en het beeld van 

trends en ontwikkelingen de belangrijkste zeven conclusies 

op een rij en formuleren we aanbevelingen voor een 

agenda voor toekomstbestendige en vitale kernen in Zuid-

Holland. 

1. Vitaal zijn en vitaal blijven

De gesprekken over vitaliteit in de regio’s hadden nagenoeg 

allemaal een optimistische ondertoon. De kernen staan er 

over het algemeen goed voor. De effecten van onder meer 

demografische ontwikkelingen, de groeiende verschillen in 

de samenleving en de complexiteit van de opgaven op de 

woningmarkt vragen echter om aandacht en actie op de korte 

en lange termijn. Regio’s en de provincie realiseren zich dat 

stilzitten tot (grote) vitaliteitsproblemen kan leiden. Elders 

in het land zien we dat de ontwikkelingen die op de kleine 

kernen afkomen de vitaliteit ernstig aantasten als gemeenten, 

provincie en hun partners niet ingrijpen. 

Aanbevelingen

Ondanks het feit dat de kernen en regio’s er in de provincie op dit 

moment goed voor staan, blijft het agenderen van en investeren 

in de vitaliteitsopgaven - gezien de grote maatschappelijke 

veranderingen - van groot belang. Een logisch vertrekpunt daarbij 

is voort te bouwen op de bestaande kracht en identiteit van 

kernen en regio’s en om actief te verkennen hoe een strategische 

koppeling gelegd kan worden tussen de kansen van vandaag en 

de opgaven van morgen.

2. Voorbij de dichotomie van stad en land

De regio’s in Zuid-Holland kennen allemaal hun eigen dynamiek 

die samenhangt met economische, culturele, historische, 

fysieke, geografische en sociale kenmerken. Er zijn verschillen 

tussen de meer verstedelijkte en meer landelijke regio’s, maar 

deze verschillen vervagen. Mensen en organisaties worden 

bijvoorbeeld mobieler en bewegen dagelijks tussen dorpen 

en steden. Een binaire tweedeling tussen stad en platteland, 

zeker binnen Zuid-Holland, doet weinig recht aan de (nieuwe) 

verbindingen en netwerken in de praktijk. De vitaliteit van 

kleine kernen is mede afhankelijk van de verbondenheid met 

omliggende stedelijke en landelijke kernen en de kwaliteit van 

de netwerkstructuren. Stedelijke regio’s hebben belang bij 

vitale kleine kernen en ommeland waar werknemers wonen, 

recreatie plaatsvindt, industrie ontsloten wordt en waar ruimte 

is. Kleinere kernen leunen voor voorzieningen op de verbinding 

met grote kernen en het stedelijk gebied.   

Aanbevelingen

Vitaliteit betekent in de praktijk steeds vaker de mate en kwaliteit 

van complementariteit van en verbondenheid tussen grotere 

en kleinere kernen. Dit vraagt om één perspectief op het hele 

stedelijke netwerk van Zuid-Holland met erkenning voor diversiteit 

tussen regio’s en eigen accenten op de kleine kernen.

3. Harde én zachte vitaliteit

Vitaliteit is op vele manieren te interpreteren. Het begrip 

betekent voor iedereen iets anders, maar de gemene 

deler in alle definities is dat een vitale kern levendig en 

toekomstbestendig is. De één relateert vitaliteit aan een 

kwalitatief hoogwaardige en passende woningvoorraad. De 

ander denkt aan bereikbare voorzieningen, openbaar vervoer, 

werkgelegenheid in de regio of de mate waarin bewoners 

initiatief nemen. Deze meer fysieke en economische factoren 

kunnen worden gezien als de hardware van het vitaliteitsbegrip. 

Minstens zo belangrijk voor de vitaliteit zijn de zachte factoren, 

de software. Het gaat dan om de aanwezigheid en kwaliteit van 

sociale cohesie, van bewonersinitiatieven, vrijwilligerswerk en 

verenigingsleven, zorg en aandacht voor kwetsbare groepen. 

In Zuid-Hollandse kernen wordt dit ook wel gemeenschapszin 

genoemd. De kwaliteit van de software van vitaliteit wordt 

mede bepaald door de aanwezigheid van sociale innovatie 

in kleine kernen en de mate waarin mensen in staat zijn 

informele en innovatieve oplossingen te verzinnen voor nieuwe 

vraagstukken, zoals het wegvallen van voorzieningen. De 

innovatie zit vaak in het slim afstemmen en coördineren van 

individuele inzet. 

Aanbevelingen

De aanwezigheid van kwalitatief goede woningvoorraad, 

openbaar vervoer en de bereikbaarheid van voorzieningen 

bepaalt in belangrijke mate de vitaliteit van een kern. Naast 

de hardware (fysiek, economisch) vraagt ook de software van 

het vitaliteitsbegrip om zorg en aandacht. Het is van belang 

dat factoren die invloed hebben op de zachte vitaliteit van een 

kern, zoals bijvoorbeeld initiatieven tot laagdrempelige brede 

maatschappelijke voorzieningen, plekken die ontmoeting 

stimuleren of vrijwilligerswerk, blijvend worden ondersteund 

Voor zowel de harde als zachte vitaliteit is het van belang te 

blijven investeren in innovatie en mogelijkheden te bieden voor 

experimenten. 

C O N L U S I E S
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4. Van aanwezigheid naar bereikbaarheid

Er vindt een verschuiving plaats van de noodzaak van 

aanwezigheid naar bereikbaarheid van voorzieningen 

binnen kernen. Enige nuance voor deze ontwikkeling is 

echter op zijn plaats. In regio’s waar bewoners gewend zijn 

dat alle voorzieningen zich in de eigen kern bevinden, is 

de verandering groot wanneer zij voor boodschappen of 

basisschool naar een andere kern moeten. In regio’s waar 

bewoners al gewend zijn zich te moeten verplaatsen voor 

voorzieningen, is het vooral belangrijk dat die voorzieningen 

makkelijk bereikbaar en toegankelijk zijn. Opvallend is dat de 

meeste kernen de fysieke aanwezigheid van een basisschool 

en goed onderwijs als zeer belangrijk voor de leefbaarheid 

ervaren. 

Aanbevelingen

Voor de toegankelijkheid van voorzieningen zijn goede fysieke 

verbindingen in de infrastructuur, het openbaar vervoer en 

vervoer voor doelgroepen van belang. Ook innovatieve en 

nieuwe vormen van mobiliteit en digitale bereikbaarheid kunnen 

hierin ondersteunen. De technologie biedt ook steeds meer 

mogelijkheden. Het is daarom raadzaam om op lokaal niveau 

met bewoners continu behoeften en nieuwe mogelijkheden te 

verkennen en regionaal de netwerkstructuren te versterken en op 

elkaar af te stemmen.

5. Gebieds- en kerngerichte aanpak

Zoals gezegd is het niet alleen belangrijk om de vitaliteit 

van kernen vanuit een brede blik te benaderen, maar vraagt 

de huidige netwerksamenleving - met steeds mobieler 

wordende mensen en organisaties - om nieuwe verbindingen 

in benadering en beleid tussen stad en platteland. 

Deze samenhang kan gevonden worden door nieuwe 

gebiedsgerichte (maatwerk)programma’s te ontwikkelen. 

Hier kunnen we een koppeling leggen tussen regionale 

opgaven en kansen. Ook kunnen vanuit gedeelde belangen en 

gebiedseigen DNA nieuwe coalities worden gesmeed tussen 

overheden, bewoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties. Daarnaast is op het lokaal schaalniveau maatwerk 

wenselijk. Kerngericht werken of een vergelijkbare werkwijze 

is een manier om kernen integraal te ondersteunen bij 

de opgaven en kansen. Ook vanuit een een visie op de 

participatiesamenleving, waarin men zoekt naar nieuwe 

vormen van samenwerking tussen overheden, inwoners en 

maatschappelijke partijen, is dit relevant. 

Aanbevelingen

Het werken aan behoud en verbeteren van vitaliteit is een integrale 

opgave die vraagt om gebiedsgerichte strategieën en aanpakken 

om kerngericht te werken. Niet alleen in Zuid-Holland maar ook 

eldersa in Nederland experimenteert men volop met kern- en 

gebiedsgericht werken. Lessen die men daar trekt kunnen in Zuid-

Holland van pas komen. De inzet van een breed instrumentarium 

biedt kansen voor een gebiedsgerichte aanpak. Te denken valt 

aan een gelijktijdige of synchrone inzet van planologische en 

financiële instrumenten, maar ook het ontwikkelen van nieuwe 

samenwerkings- en kennisarrangementen. Dit instrumentarium 

kan ontstaan vanuit een sterke wisselwerking tussen een gewenst 

aanbod vanuit de provincie en specifieke benodigdheden vanuit 

de regio’s. Daarbij ligt de uitdaging voor om instrumenten flexibel 

in te kunnen zetten om daarmee in te spelen op actuele situaties 

en behoefte aan maatwerk. Denk hierbij aan zachte sturing waarin 

de provincie regio’s faciliteert met ondersteuningsmiddelen in 

de vorm van subsidies of voorwaardenvrije stimuleringsfondsen 

(verantwoording op hoofdlijnen). Ook kan het de regio’s helpen 

en van afwegingskaders en doelen voorzien. Hiernaast kan de 

provincie hun posities bij en relaties met het Rijk, in Europa of 

bij grote bedrijven inzetten als instrument om de belangen van 

de regio’s te behartigen. De invoering van de Omgevingswet 

kan als instrument en vliegwiel dienen om integraal en 

sectoroverstijgend naar opgaven te kijken en hiermee aan de 

slag te gaan. Naast gebieds- en kerngerichte programma’s is er 

aandacht nodig voor opgaven die in meerdere regio’s tegelijk 

spelen. Regio’s kunnen ondersteund worden met bijvoorbeeld 

herbestemmingsprogramma's, provinciale leegstandsaanpakken 

of regionale woon- en leefbaarheidsplannen. 

6. Door het midden: vormgeven aan nieuwe 

partnerschappen en coalities

De opgaven rondom vitaliteit zijn veelzijdig en raken aan 

veel domeinen, schaalniveaus en diverse stakeholders. De 

complexiteit van opgaven maakt daarom dat overheden, 

bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties dit 

niet alleen op kunnen pakken. Bovendien kan samenwerking 

tussen verschillende betrokken partijen een meerwaarde 

bieden door opgaven te koppelen en meekoppelkansen 

te creëren. Ook de toename van lokale initiatieven zoals 

energie- en zorgcoöperaties veranderen de verhoudingen 

tussen overheid, maatschappelijke partijen, ondernemers en 

a In onder meer Giessenlanden is men jaren geleden gestart met 

Kerngericht werken. De provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant 

werken met gebiedsprogramma’s voor hun regio’s.
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inwoners. Dit vraagt om nieuwe coalities die ‘door het midden’ 

opereren. Deze coalities zetten opgaven centraal en gaan uit 

van gedeelde belangen, wederzijds begrip en waardering voor 

elkaars rol en positie. Een nieuwe en brede coalitievorming 

biedt kansen om in de  Zuid-Hollandse te kunnen blijven 

bouwen aan vitale kernen. Een dergelijke vorm van governance 

vraagt van alle partijen om een gelijkwaardige, integrale en 

sectoroverstijgende houding en het bieden van flexibiliteit en 

ruimte om oplossingen te vinden. 

Aanbevelingen

Het loont om te investeren in het ontwikkelen van nieuwe 

regionale partnerschappen en coalities en een herijking en 

intensivering van intergemeentelijke samenwerking. Daar hoort 

ook een verkenning van nieuwe samenwerkingen bij en een 

gesprek over rollen en verantwoordelijkheden tussen provincie en 

regio’s. Gemeenten en provincies zouden in het verlengde hiervan 

kunnen investeren in het regionale denken en werken door dit 

verder uit te werken in hun werk- en besluitvormingsprocessen. 

Het gaat daarbij feitelijk om het opnieuw vormgeven van 

betrokkenheid naar elkaar. Een voorbeeld van hoe dit handen en 

voeten krijgt is een dag per week ook ‘in huis’ bij de regio te zijn 

en de opgaven, samenhang en politieke context van dichtbij mee 

te maken. 

7. Kennisagenda

Vitaliteitsopgaven in Zuid-Holland hebben een dynamisch 

karakter en zijn aan verandering onderhevig. Neem de 

bereikbaarheid van voorzieningen, waar we een aantal jaren 

geleden voor de dagelijkse voorzieningen afhankelijk waren 

van de plaatselijke ondernemers, bestellen we nu veel vaker 

online. Of de woningmarkt, waar in veel regio’s de opgave 

verschuift naar de bestaande voorraad wat vraagt om nieuwe 

strategieën, interventies en verdienmodellen. Hiervoor 

zijn nieuwe inzichten en kennis nodig. Dit geldt ook voor 

het mogelijk maken van innovatie en om vooruitgang te 

boeken rondom het verduurzamen van de samenleving en 

de inzetbaarheid van slimme technologie. Deels is kennis 

en inzicht voorhanden en kan dit gebundeld worden door 

provincie en regio’s zelf, deels zijn hiervoor ervaringen en 

expertise van buiten nodig. 

Aanbevelingen

Inzicht in opgaven en kennisontwikkeling is van belang bij het 

vitaal houden van kernen. Dat kan onder meer door het monitoren 

en evalueren van diverse ontwikkelingen die op de regio’s afkomen 

en hoe deze zich manifesteren op de verschillende plekken. 

Investeren in kennisontwikkeling door experimenten en pilots 

uit te voeren en lokale initiatieven daarin te ondersteunen past 

hier ook bij. Denk bijvoorbeeld aan experimenten op het gebied 

van nieuwe technologische ontwikkelingen, toekomstbestendige 

sociale voorzieningen, verduurzaming van de bebouwde 

omgeving of innovatieve vervoersoplossingen. Het is raadzaam  

een provinciale kennisagenda te ontwikkelen met daarin aandacht 

voor het uitwisselen expertise en denkkracht, mogelijk maken 

intervisie, delen van inspirerende voorbeelden en aanpakken. De 

provincie kan hierin bijdragen vanuit een regio-overstijgende rol 

en ondersteunen met haar landelijke netwerk. 
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In elk gesprek hebben wij gevraagd naar het vitale dorp van 2040: hoe ziet dat eruit? 

Wat wordt helemaal anders en welke elementen die de Zuid-Hollandse kernen nu 

typeren blijven behouden?. Onderstaande collage is een impressie van verwachtingen 

en wensen die onze gesprekspartners hebben voor de toekomst. Zonder volledig te zijn 

en realiserende dat alle kernen uniek en verschillend zijn, lichten we hieronder toe wat in 

onze gesprekken zoal aan de orde kwam. 

Hét vitale dorp van 2040 bestaat niet, maar idealiter zijn er overal kernen en wijken 

waarin mensen samen leven, voor elkaar zorgen, waar gemeenschapszin is. De 

gemeenschappen zijn sterk en bewonersinitiatieven bloeien. Er is een goede balans 

in de bevolkingssamenstelling en geluk staat centraal. Mensen hebben een fijn en 

nuttig leven. Er is plezier en reuring. Nieuwe vervoersmogelijkheden maken de regio 

bereikbaarder: al het vervoer is elektrisch en zelfrijdend en er zijn fietssnelwegen. 

Daardoor kunnen mensen heerlijk wonen in het groen en elke dag naar hun werk 

‘vliegen’. Ook zijn er digitale oplossingen voor zaken waar nu fysiek verkeer voor 

nodig is; zo zullen pakketjes met drones gebracht worden. Omdat mensen elkaar 

minder vanzelf ontmoeten door onder andere digitalisering zorgen zij dat ze elkaar 

ontmoeten in bijvoorbeeld dorpshuizen of brede maatschappelijke voorzieningen. De 

kernen zijn in 2040 energieneutraal en waar mogelijk energieleverend. Hoewel de kans 

klein is dat windturbines de horizon gaan bepalen, zullen allerlei nieuwe manieren van 

energie opwekken het landschap beïnvloeden. Er is veel innovatie op voedselgebied. 

De woningvoorraad is levensloopbestendig: zorg is mogelijk in en aan huis. Er wordt 

gebruik gemaakt van domotica en robots. Ook is de woningvoorraad divers: er is voor 

ieder wat wils. De kernen zijn veelal woondorpen: groener en ontspannen, mensen 

kiezen ervoor niet in de stad te wonen. Overal zijn mooie paden naar leuke plekjes zoals 

de waterkant. Op die paden wordt volop bewogen, van  rollator tot skateboard. Dat 

leidt tot leuke ontmoetingen, maar ook tot een bijzonder gezonde bevolking. Kortom: 

goed leven in vitale kernen in in het Zuid-Holland van de toekomst! 
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