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KRIMP & GROEI IN DE BRABANTSE 
OMGEVINGSVISIE:

Maak regionaal 
onderscheid tussen 
krimpgebieden
Maak vanuit de provinciale Omgevingsvisie regionaal onderscheid 
tussen gebieden. Zo komen de ruimtelijke en sociale kwaliteiten 
van Brabantse krimpdorpen – in het geheel van stad en land – 
optimaal naar voren. 

1  Krimp en groei: dynamische 
ontwikkelingen in dorpen en steden 

Brabant is in beweging! In het bestuursakkoord 2015 – 2019 
wijzen Gedeputeerde Staten op de snel veranderende wereld  
die ook Brabant niet ontgaat. Niet in de laatste plaats is deze 
ontwikkeling terug te zien in de demografie: het aantal  
inwoners, hun samenstelling en de plaats waar zij wonen. 

Veel sterker dan voorheen zien we een ongekende groei van  
de grootste Brabantse steden. Jongeren trekken naar de stad, 
wonen daar langer dan vroeger en het aantal internationale 
inwoners neemt fors toe. Tegelijkertijd zijn er gebieden waar het 
inwonertal terugloopt, vooral aan de randen van Brabant. Velen 
zien deze krimp als verval en achteruitgang.

Het beeld wordt steeds grilliger. Naast snelgroeiende steden vind 
je op een steenworp afstand landelijke gebieden waar het inwoner
tal terugloopt. En op wijkniveau kunnen die rollen nog eens omge
draaid zijn. Deze grote dynamiek – in de basis goed voorspelbaar, 
maar op lokaal niveau erg veranderlijk – vraagt om een antwoord. 
Hoe ga je om met de ontwikkelingen van krimp en groei? 



Groei en krimp per gemeente
Gemiddeld jaarlijkse bevolkingsgroei 

(of krimp) 2025 t/m 2039

Vanaf 2040 heeft 75% van de 
Brabantse gemeenten te maken met 
een krimpende bevolking.

>0,5%
0,25 tot 0,5%
0 tot 0,25%
-0,25 tot 0%
-0,5 tot -0,25%
<-0,5% 

Gemiddeld jaarlijkse bevolkingsgroei 
(of krimp) 2040 t/m 2049

>0,5%
0,25 tot 0,5%
0 tot 0,25%
-0,25 tot 0%
-0,5 tot -0,25%
<-0,5% 

Figuur 1: Bevolkingsgroei Brabantse gemeenten, prognose 2040 – 2050

Kijken we naar de toekomst, dan is één ding duidelijk: krimp is de regel. Van 
2040 tot 2050 loopt het inwonertal in driekwart van de Brabantse gemeenten 
terug. Kortom: krimp is een gegeven. Naast de snelgroeiende steden moeten 
we richting de toekomst vooral ook over de krimpgebieden nadenken. 

Waar ontwikkelingen van groei al de nodige aandacht krijgen (zowel op stedelijk 
niveau met centrumplannen en structuurvisies als op provinciaal niveau met de 
B5-samenwerking), schenken we nog weinig aandacht aan de toekomstige ont
wikkelingen van krimp. Bovendien staat de aanpak van krimp – in tegenstel
ling tot die van groei – in Brabant nog in de kinderschoenen. Daarom zoomen 
we in dit advies specifiek in op krimp en laten we ‘groei’ in dit geval achterwege. 
We zijn ons ervan bewust dat de twee ontwikkelingen niet los van elkaar staan. 

In dit advies beantwoorden we de volgende vraag: Hoe benut je de kansen 
van deze krimpontwikkeling? En welke rol kan de provinciale Omgevingsvisie 
daarin spelen? Voor we dat doen, zoomen we verder in op het begrip krimp 
en de bijbehorende aanpak.



2 Wat is krimp? Over vooroordelen en doemscenario’s 

Wat is krimp? In de meest zuivere betekenis staat krimp voor niets anders dan 
een dalend bevolkingsaantal. “Krimp is geen indicatie van een failliet, maar 
van een natuurlijke golfbeweging waarop ingespeeld moet worden,” aldus 
Rijksbouwmeester Floris Alkemade in zijn essay ‘De emancipatie van de 
Periferie’. Toch haalt het woord bij velen een subjectief beeld naar boven. 

Krimp staat veelal voor verval, achteruitgang en stilstand. We zien krimp  
als een fenomeen dat we moeten voorkomen. Neem bijvoorbeeld het Oost
Groningse dorp Ganzedijk. In 2008 oordeelde de gemeente Reiderland dat 
het gehucht in de krimpregio ‘van de kaart moest verdwijnen’. Ganzedijk was 
een ‘rotte appel’ die, gezien de grote leegstand en sociale problemen, ten 
dode was opgeschreven. 

Hoewel uiteindelijk alleen maar een deel van de verouderde woningvoorraad 
is gesloopt, blies de gemeente Reiderland het vraagstuk fors op. Ganzedijk 
bestaat nog steeds, maar de negatieve lading rond krimp is in de hoofden 
van velen blijven hangen. Het zet bestuurders in een defensieve houding.  
Een eenzijdige houding, die op de lange termijn vaak averechts werkt. 

Krimpgebieden: kwaliteit versus kwantiteit 
Uit het proefschrift ‘Local population decline in rural 
North-Netherlands’ van Hans Elshof blijkt dat een afname 
van voorzieningen in een krimpdorp niet leidt tot leeg-
loop. Het verdwijnen van een school versterkt de uit-
stroom van bepaalde bevolkingsgroepen slechts in beperkte 
mate. Bovendien verhuizen net zoveel gezinnen met  
kinderen naar dorpen mét scholen als naar dorpen zónder 
scholen. Afname van kwantiteit hoeft dan ook niets te 
zeggen over de kwaliteit van een dorp. Wel is het 
belangrijk om een absoluut minimumniveau te hebben  
aan voorzieningen in de nabije omgeving. Denk aan een 
supermarkt of school binnen 10 kilometer afstand.



3 Omgaan met krimp: de 4 B’s van Hospers 

Op basis van onderzoek van GertJan Hospers onderscheiden we vier  
strategieën voor omgang met krimp: bagatelliseren, bestrijden, begeleiden 
en benutten. 

Ontwikkelingen van krimp bagatelliseren we doorgaans. Lokale bestuurders 
vrezen de krimp en ontkennen dat er sprake is van een afnemende bevolking. 
Deze houding werkt averechts, omdat bestuurders zo niet adequaat op de 
ontwikkeling inspelen. Als tegenreactie bouwen ze extra woningen en voor
zieningen (bestrijden), wat tot een verstoring van de regionale markt kan  
leiden. Ook in de provincie NoordBrabant bagatelliseren bestuurders nog 
veel, blijkt uit onderzoek van J.M. Kuiken onder WestBrabantse gemeenten. 

Begeleiden en benutten van krimp – erkennen van de ontwikkeling zonder daar 
negatieve lading aan te geven en vervolgens actief in te spelen op de kansen 
en ontwikkelingen – is een veel effectievere aanpak. Om daar te komen moeten 
we ons focussen op kwaliteit, identiteit en regionaal onderscheid. 

De 4 B’s van Krimpbeleid: 
Bagatelliseren:  Ontkennen of negeren van  

ontwikkelingen van krimp 
Bestrijden:  Tegengaan van krimp door voor-

zieningen bij te bouwen 
Begeleiden:  Accepteren van krimp en passend 

beleid ontwikkelen (bijv. sloop) 
Benutten:  Benutten van de voordelen  

van krimp (bijv. goedkopere 
woningvoorraad) 

4  Kansen voor krimpgebieden: het maken van 
regionaal onderscheid 

Van pittoreske gehuchten tot open polderlandschappen, van OostBrabantse 
zandgrond tot WestBrabantse klei: ieder krimpgebied heeft zijn eigen kwaliteit. 
Hier ligt de kracht van het Brabantse krimplandschap. Door regionaal onder
scheid te maken en de identiteit van verschillende plaatsen uit te lichten, 
komt de kwaliteit naar voren. Zo ontstaat een boeiend palet van stad en land. 
Met plaatsen waar mensen trots zijn op de kwaliteit van hun dorp en dat ook 



uitdragen. Een kwaliteit die kan variëren van een rustgevende woonomgeving 
tot een rauwe pionierslocatie. Naast fraaie architectuur kan kwaliteit namelijk 
ook voor vernieuwingsruimte staan. Bovendien gaat het om zowel dorpen als 
steden. Naast krimpdorpen – waar bevolkingsdaling nu al zichtbaar is – treedt 
krimp over enkele tientallen jaren ook in (middelgrote) steden op. Ook daar 
kan het zichtbaar maken van een identiteit een positief effect hebben. 

Door het uitlichten van kwaliteit en identiteit kan een nieuw elan ontstaan. 
Dat wakkert bij bewoners het enthousiasme aan om met de ontwikkeling van 
hun dorp of stad aan de slag te gaan. Maar het aanbrengen van een identiteit 
is niet voldoende. Het nieuwe imago dient ook daadwerkelijk tot bezieling bij 
de bevolking te leiden. De Duitse ‘IBAaanpak’ is hiervan een geslaagd voor
beeld. Met de Internationale Bauausstellung worden grote ruimtelijke kunst
projecten in krimpgebieden gerealiseerd. In de deelregio Sachsen Anhalt 
kozen de 19 steden elk een eigen thema (leitmotiv) en werkten dat via archi
tectuur en kunst tot op wijkniveau uit. De aanpak was een groot succes. Het 
gaf de steden een herkenbare identiteit, leidde tot een stabilisering van de 
vastgoedprijzen en tot activering van burgerinitiatieven. 

In Brabant kennen we verschillende voorbeelden van inwoners die actief aan 
de slag gaan en zo een identiteit voor het dorp ontwikkelen. In Elsendorp 
werken inwoners bijvoorbeeld aan het klimaatneutraal maken van hun woon
plaats, de aanleg van glasvezel en het promoten van toerisme. Ook bedachten 
zij de slogan ‘Elsendorp: small village, great people’, wat sterk duidt op het 
ontwikkelen van een eigen identiteit. Dergelijke initiatieven zijn een niet te 
onderschatten ontwikkeling. Naast samenhorigheid hebben zij ook een 
impact op de economie. In sommige dorpen leidt dit actieve verenigingsleven 
tot hernieuwde bedrijfsinvesteringen of een zelfs licht stijgende bevolking. 

De eerdere provinciale IDOPaanpak (de opzet van dorpsontwikkelingsplannen, 
van 2008 – 2013) kende de voorwaarde dat inwoners niet enkel betrokken, 
maar ‘mee in the lead’ dienden te zijn. Hoewel de meningen over IDOP ver
deeld zijn, waren de centrale rol voor de inwoner en de nauwe samenwerking 
tussen gemeenten, Vereniging Kleine Kernen NoordBrabant (VKK) en provincie 
kenmerkend. Het droeg bij aan een gemeenschapszin en actieve houding  
die ook vandaag de dag nog zichtbaar is in plaatsen als Elsendorp, Esbeek, 
BiestHoutakker en Werkendam. 

De aanpak op regionaal niveau kent – naast het differentiëren van identiteit en 
kwaliteit tussen dorpen en steden – nog een belangrijk motief. Veel maat
schappelijke opgaven zijn tegenwoordig alleen op het regionale schaalniveau 



aan te vliegen. Ze schieten tekort bij een lokale aanpak. Het gaat vooral om 
vraagstukken op het gebied van economie, arbeidsmarkt en de woningmarkt. 
Om een voorbeeld te noemen: het bevorderen van de werkgelegenheid in 
Tilburg heeft zowel impact op de omliggende dorpen, als op verderop gelegen 
steden. Het personeel van Tilburgse bedrijven komt namelijk uit al deze plaat
sen. Stad en land staan met elkaar in verbinding en “gemeentegrenzen zijn 
daarmee eigenlijk fictie geworden,” zoals VNG-voorzitter Jan van Zanen het 
treffend verwoordde (Zie Figuur 2) . 

Kansen voor krimpgebieden: Mindshift! 
Benutten van kansen voor krimpgebieden vergt een andere mindset. 
De mindshift is als volgt:
DOEN NIET DOEN
Uitgaan van de huidige situatie Uitgaan van een onrealistisch wensbeeld
Neutraal blijven Een negatieve lading geven aan krimp 
Inwoners betrekken Oordelen als bestuurders onder elkaar
De unieke identiteit uitlichten Uniform beleid voor elk gebied voeren 
Focus op de leefwereld (DUS) Focus op de gemeentegrenzen 
Focus op kwaliteit Focus op kwantiteit

Figuur 2: Mindshift voor krimpgebieden

Urgentie 
Dat het menens is om in regionaal verband aan ruimtelijke opgaven te werken, 
blijkt uit diverse voorbeelden. De regio Parkstad Limburg had jarenlang met 
forse bevolkingskrimp te maken. De ontwikkeling leidde tot een neergaande 
ruimtelijke tendens. Vanuit kwantiteitsdenken namen grote retail centra bezit 
van het landelijk gebied. Om de kwaliteit van het landschap voorop te stellen, 
maakte Parkstad Limburg uiteindelijk de harde keuze om nog slechts één 
perifere winkellocatie toe te staan. Dergelijke ‘ongemakkelijke keuzes’ zijn 
onmisbaar voor de toekomst van krimpgebieden, omdat ze de kwaliteit 
beschermen door over de ‘korte termijn voordelen’ heen te stappen. 

Een strenge, maar rechtvaardige blik op ruimtelijke ontwikkelingen blijft vereist 
om de ‘Quality of Life’ intact te houden. Hoewel in dit advies de positieve, 
inspirerende aanpak voorop staat, zijn provinciale interventies in sommige 
gevallen onmisbaar. Bijvoorbeeld in het geval van woningbouw of retailplannen, 
die tot een verstoring van de regionale markt leiden. Naast een stimulerende 
en faciliterende rol gaat het in dit geval om een duidelijk kaderstellende rol van 
de provincie. Duidt de men de identiteit van een regio bijvoorbeeld aan als rust
gevende, groene omgeving, dan dient de regio de groene buitengebieden ongerept 



te laten. In andere gevallen kan de provincie besluiten de bebouwing in het 
buitengebied te laten slopen en de grond terug te geven aan de natuur. Een 
duidelijke keuze voor een identiteit gaat immers gepaard met een overtuigende 
aanpak. 

De provincie Noord-Brabant werkt met Regionaal 
Ruimtelijke Overleggen (RRO’s): overleggen tussen 
gemeenten in regionaal verband. De RRO’s richten zich 
op verdeling van woningen, winkels en bedrijven-
terreinen o.a. om ongewenst planaanbod terug te brengen. 
De RRO´s kennen een aantal beperkingen: 
1. RRO’s vinden op het niveau van de gemeente grenzen

plaats. De leefwereld van de Brabander houdt echter
niet op bij de gemeentegrens. Een vertekend beeld
kan ontstaan, waarbij je de schaakstukken op het
verkeerde bord verdeelt.

2. RRO’s richten zich op kwantiteit. RRO’s spreken over
te verdelen aantallen. Grote gemeenten zitten daar-
door al snel als ‘winnaar’ aan tafel (daar is immers
nog vraag naar voorzieningen), terwijl krimpgemeenten
plaats nemen in het verdomhoekje. Veel kleine gemeen-
ten nemen met tegenzin deel, want kwalitatieve
aspecten waarmee zij zich kunnen onderscheiden,
komen niet aan bod.

3. RRO’s kennen alleen bestuurders als deelnemers. De
gasten lijst is incompleet. Inzichten van inwoners,
bedrijven en maatschappelijke instellingen – drij-
vende krachten in krimp gebieden – blijven onbenut.

Het Daily Urban System (DUS) – het dagelijkse leefpatroon van inwoners – 
kan hierin uitkomst bieden. Door in beeld te brengen waar inwoners zich 
dagelijks verplaatsen voor voorzieningen, werk en activiteiten (in de vorm van 
vervoersstromen, koopstromen en postcodegegevens), wordt duidelijk waar 
de problemen en kansen van een regio liggen. Een onmisbare analyse om je 
een realistisch beeld te vormen van de regionale opgaven en de partijen die 
daarbij betrokken zijn. Bovendien wordt duidelijk dat Brabanders zowel op het 
eigen dorp als op grotere omliggende plaatsen gericht zijn en dat afstanden 
over de gemeente, provincie en zelfs landsgrenzen heen gaan. Neem het 
Land van Cuijk. Inwoners gaan voor hun voorzieningen naast nabijgelegen 
dorpen als Boxmeer eerder naar het Gelderse Nijmegen dan het Brabantse 
’sHertogenbosch. De provincie kan een coördinerende rol vervullen door  



het Daily Urban System per gebied vast te stellen en hier – eventueel – de 
Regionaal Ruimtelijke Overleggen (RRO’s) op af te stellen. Het is cruciaal om 
het DUS te blijven monitoren en updaten. Leefpatronen kunnen over de jaren 
heen namelijk veranderen. Zo blijft het DUS toekomstbestendig. 

Een eigen gezicht voor krimpdorpen 
Door de identiteit van de dorpen uit te lichten, ontstaat 
een levendig en vitaal gebied. Hieronder enkele voor-
beelden, ontleend aan Gert-Jan Hospers van het Kennis-
netwerk Krimp Noord/Nederland. 
Groendorpen  
Groendorpen zijn dorpen waarbij de focus ligt op veel 
groen en duurzaamheid. In deze landelijke dorpen is het 
bovengemiddeld goed (en rustig) wonen. Ze hebben niet per 
se voorzieningen. Wel hebben ze bijvoorbeeld glasvezel, 
omdat creatievelingen er de rust vinden om te werken.  
Een voorbeeld hiervan is Boekel, waar een Ecodorp wordt 
ontwikkeld.
Pionierdorpen  
Pionierdorpen zijn rauwe dorpen met een actieve lokale 
gemeenschap. Ze zijn niet mooi, maar herbergen een grote 
vernieuwings zin. Hier mag en kan veel, hier bedenken 
dorpsraad en inwoners lokale oplossingen voor vraagstuk-
ken zoals klimaatverandering en vergrijzing. Een voor-
beeld hiervan is het dorp Moerdijk. 
Pronkdorpen  
Pronkdorpen zijn dorpen met mooi erfgoed en toeristische 
aantrekkingskracht. Mede dankzij de bezoekers die er 
komen kunnen voorzieningen in stand blijven. Een voor-
beeld hiervan is Grave, een mooi monumentaal dorp met 
karakteristieke gebouwen. 
Technologische dorpen  
Technologische dorpen zijn dorpen waar inwoners en 
bedrijven innovaties en allerlei technische ontwikkelin-
gen uitproberen en uittesten. Naast de stedelijke omge-
ving zijn innovaties namelijk bijzonder bruikbaar in 
landelijk gebied. Een voorbeeld hiervan is het dorp 
Drimmelen, waar een pilot loopt om met inzet van zelf-
rijdende bussen bereikbaarheid te behouden. 



5  Handreiking voor het opstellen van regionale visies

Ook vanuit bestuurlijk perspectief is het noodzaak om regionaal onderscheid 
tussen gebieden te maken. Er is behoefte aan een regionale visie voor krimp
gebieden, die uitgaat van de verbindingen tussen stad en land en waar kwaliteit 
centraal staat. De Omgevingsvisie kan op een praktische manier voorzien in 
het maken van dit regionaal onderscheid. Vanuit de visie kunnen we aansturen 
op het ontwikkelen van regionale deelvisies en actieagenda’s voor krimpgebie
den, die de samenwerking tussen stad en land weergeven. De visies kunnen 
we in samenwerking met inwoners, bedrijven, bestuurders en maatschappe
lijke organisaties opstellen. Door nadrukkelijk de identiteit tussen de verschil
lende steden en dorpen in het gebied te onderscheiden, ontstaat een realistisch 
beeld waarin ook de kwalitatieve kansen naar voren komen. Het is van door
slaggevend belang om daarbij uit te gaan van het Daily Urban System en 
inwoners volop te betrekken. 
In het ideaalplaatje zou de ‘kwalitatieve kijk op krimp’ het volgende omvatten: 

1 Het Daily Urban System als vertrekpunt 
2 Zachte aspecten (identiteit en kwaliteit) als fundament 
3 De lokale bevolking als drijvende kracht 
4 Een aanpak op bouw, renovatie en sloop als versnellend hulpmiddel 
5 De juridische ruimte van de Omgevingsvisie en Wet als facilitator 

1 Start de visie vanuit het Daily Urban System 
Een goede visie begint bij het Daily Urban System (DUS). Het DUS is het meest 
realistische vertrekpunt en geeft in een oogopslag weer hoe de situatie  
in elkaar zit: welke plaatsen behoren tot ‘de regio’, hoe zijn zij met elkaar  
verbonden en hoe verhouden zij zich tot elkaar? 

  Benoem als provincie vanuit dit Daily Urban System de krimpregio’s 
van Brabant: Land van Cuijk, regio Woensdrecht, regio Steenbergen, 
Land van Heusden en Altena, enz. 

Het is hierbij cruciaal om los te komen van bestaande 
instituties en organisatievormen zoals gemeentegrenzen. 
‘Grensontkennend denken en doen’ zoals onderzoeker 
Geert Teisman het noemt: “Organisatiegrenzen helpen 
weliswaar om vat te krijgen op de complexe realiteit, 
maar ze zijn in essentie kunstmatig. De uitdaging is  
om anderen over hun grenzen te trekken en zo grenzen 
opnieuw te definiëren.”



2 Werk met zachte aspecten 
Maak naast harde aspecten (vierkante meters aan winkelruimte, kantoren en 
bedrijventerreinen) ook de zachte aspecten van een regio zichtbaar. Deze 
zijn onmisbaar om de identiteit van een gebied naar voren te brengen. Wat is 
de identiteit van de verschillende plaatsen en dorpen in een gebied? Welke 
kwaliteiten herbergen ze, die je verder kunt uitlichten? 

Bij Achterhoek 2020 wordt gewerkt met het project 
‘Parels en Puinhopen’. Inwoners kunnen voor hun dorp 
prachtige, beeld bepalende gebouwen aanmelden die extra 
ondersteuning verdienen (‘parels’), net als verloederde 
gebouwen die afdoen aan de identiteit van het dorp en 
die gesloopt dienen te worden (‘puinhopen’). Gemeente 
en/of provincie nemen de parels en puinhopen vervolgens 
mee in de regionale woonvisie. 

3 Zet inwoners aan het roer 
Stel de regionale visie op in samenwerking met inwoners, maatschappelijke 
instellingen en bedrijven. Zij vormen de drijvende kracht in krimpregio’s en zijn 
onmisbaar aan tafel naast de bestuurders. De verschillende partijen dienen 
gelijkwaardig aan elkaar te zijn. In de praktijk ondernemen gemeenten en dorpen 
op dit moment wel pogingen om inwoners te betrekken, maar van een gelijk
waardige positie met aanmerkelijke inbreng is vaak nog geen sprake. Neem al 
lopende initiatieven van inwoners als uitgangspunt. Zo vermijd je dat de overheid 
‘the lead’ neemt. 

Inwoners van Elsendorp (één van de dorpen van de 
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant) stelden zelf 
een gebiedsvisie op en overhandigden die aan de politiek. 
Voorzitter van de dorpsraad Willy Donkers geeft aan  
dat inwoners wezenlijk andere zaken zien dan overheid 
en politiek. Door via ‘Elsje Posters’de aandacht te 
triggeren ging de dorpsraad met verschillende inwoners 
en bedrijven in gesprek. 

4 Werk met een aanpak op bouw, renovatie en sloop 
Om de kwaliteit van gebieden met veel leegstand te versterken, is het van groot 
belang om tot een goede aanpak te komen wat betreft bouw, renovatie en sloop. 
Het is hierbij essentieel om per regio samen te werken en af te stemmen. 
Kijk eerst of het mogelijk is om leegstaande bebouwing te transformeren  
en indien nodig te slopen. 



Er vindt een sterke verandering van gezinssamenstelling 
in Nederland plaats. Spelen dorpen voldoende in op deze 
behoeften? Is er bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor 
eenpersoonshuishoudens? En zet een gemeente in op 
transformatie in plaats van bijbouwen?

Het is belangrijk om te starten met een pilot om vernieuwende oplossingen te 
ontdekken voor gebieden met veel (agrarische) leegstand. Dit kan eventueel 
in samenwerking met provincies Overijssel en Gelderland. Kijk ook naar crea
tieve oplossingen voor herbestemming. Sloop is geen op zichzelf staande 
aanpak, maar dien je te koppelen aan andere opgaven in de regio, zoals 
asbestsanering of energietransitie. 

Er zijn verschillende soorten sloopaanpakken. De 
gemeente Someren ontwierp in overleg met de provincie 
een slooppakket dat bestaat uit vier instrumenten: 
ruimte voor ruimte, een sloop lening, de sloopbonus  
en een sloopbank. 

Een andere optie is de leegstandsveiling van het Saxion (Saxion, 2017). 
Onlangs is gestart met een voucherregeling, waarmee eigenaren van vrij
komende agrarische bebouwing (VAB’s) advies voor herbestemming kunnen 
inwinnen.

5 Benut de juridische ruimte van Omgevingsvisie en Omgevingswet 
De nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingswet zijn er bij uitstek op gericht om 
onderscheid tussen gebieden mogelijk te maken. Wat kenmerkt een gebied, 
hoe bouw je dat verder uit en wat heb je daar aan regelgeving voor nodig? 
Door de regelgeving hierop aan te passen, benut je de mogelijkheden volop. 
Bijvoorbeeld door pionierslocaties meer vrij te laten en pronkdorpen strikter 
te beschermen. 



De Omgevingswet geeft ruimte voor differentiatie en maat-
werk. Een belangrijke aanleiding voor het ontwikkelen 
van de wet is dat “de wettelijke regels zich nog onvol-
doende richten op duurzame ontwikkeling en ze onvol-
doende rekening houden met regionale verschillen, de 
behoefte aan maatwerk in concrete projecten en het 
belang van vroegtijdige betrokkenheid van belang-
hebbenden bij de besluitvorming over projecten.” 
(Tweede Kamer, 2017). Hiermee beoogt de wetgever dat 
het mogelijk moet zijn om in te kunnen spelen op regionale 
behoeften. Het is aan de provincie om verder invulling 
te geven aan dit regionale onderscheid en te experimen-
teren (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2017). 
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Niek Bargeman  Provincie NoordBrabant
Peter Bertholet  Regio Parkstad Limburg
Gerard Daandels Provinciale Raad voor de Leefomgeving 
Willy Donkers   Vereniging Kleine Kernen NoordBrabant (VKKNB)
Saskia van Eenbergen Provincie NoordBrabant
Edo Gies Alterra, Universiteit Wageningen
Aart Jan Gorter  Provinciale Raad voor de Leefomgeving 
Martijn Groenleer TiREG, Tilburg Universiteit
GertJan Hospers Universiteit Twente / Radboud Universiteit Nijmegen
Marten van Ittersum Woningcorporatie Mooiland
Kerensa Kuijpers IBA Parkstad Limburg
CeesJan Pen   Sociaal Economische Raad Brabant 
Ad Pijnenborg  Provinciale Raad Gezondheid 
Martin Stor  Achterhoek2020 
Wilma Stortelder Achterhoek2020

Geraadpleegde bronnen 

• Achterhoek2020 (2013). Problemen en kansen Achterhoekse kernen in
beeld. Geraadpleegd 27 juli 2017, http://www.achterhoek2020.nl/
nieuws/kernenfoto/

• Agenda Stad (2017). Interview Jan van Zanen: De Stad houdt niet op bij
de gemeentegrens. Geraadpleegd 27 juli 2017, http://agendastad.nl/
destadhoudtnietopbijdegemeentegrens/

• Alkemade, F. (2016). De emancipatie van de Periferie. Den Haag: Atelier
Rijksbouwmeester.

• Ellenbroek, E. (2011). Ganzedijk bestaat nog altijd. Geraadpleegd op 27
juli 2017, https://www.trouw.nl/home/
ganzedijk-bestaat-nog-altijd~afb4e68a/

• Elshof, H. (2017). Local population decline in rural North-Netherlands.
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

• Greidanus, M. (2016). Brabant in transitie: naar een nieuwe koers voor
het verstedelijkingsbeleid. Twee positionpapers voor de bouwsteen ver
stedelijking. ’sHertogenbosch: Provincie NoordBrabant

• Hospers, G.J. (2010). Krimp! Amsterdam: Uitgeverij Sun.
• Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (2012). Krimp en dorpen? Geen

grond voor doemdenken! Geraadpleegd 27 juli 2017, https://www.hanze.



nl/assets/kc-noorderruimte/Documents/Public/verslagkrimpcaf%C3%A
9februari2012.pdf

• Kuiken, J.M. (2012). Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krim
pend perspectief. Het organiseren van maatschappelijke voorzieningen
in het landelijk gebied ten tijde van demografische krimp: een vergelij
kende casestudy in WestBrabant. Utrecht: Universiteit Utrecht.

• Land van Cuijk (2017). Onderzoek Daily Urban System. Geraadpleegd 27
juli 2017, http://www.landvancuijk.nl/gemeente/artikel/6591/
onderzoekdailyurbansystem/

• Master City Developer (2017). Geert Teisman: Gebiedsontwikkeling zon
der grenzen. Geraadpleegd 27 juli 2017, https://www.mastercitydevelo
per.nl/actueel/nieuws_details/
news/6981-gebiedsontwikkeling-zonder-grenzen/

• Meier, S. (2014). Groei en Krimp in Duitsland: IBA Sachsen-Anhalt als
‘best practices’? Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte
Hanzehogeschool Groningen.

• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2017). AMvB’s in vogelvlucht.
Thema’s en samenvattingen. Geraadpleegd 27 juli 2017, http://www.
omgevingsweb.nl/cms/files/2016-07/e-book-amvbs-in-vogelvlucht.pdf

• Omroep Brabant (2017). Tegen alle verwachtingen in groeien enkele
Brabantse dorpen. Geraadpleegd 27 juli 2017, http://www.omroepbra
bant.nl/?news/266108842/
Tegen+alle+verwachtingen+in+groeien+enkele+Brabantse+dorpen.aspx

• PBL (2015). De stad: magneet, roltrap en spons. Geraadpleegd 27 juli
2017, http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2015/
destadmagneetroltrapenspons

• Provincie Noord-Brabant (2016). Brabantse Aanpak Leegstand.
Geraadpleegd 27 juli 2017, https://www.brabant.nl/-/media/
e30037abe14e42c7acfb0ae779517484.pdf

• Provincie Noord-Brabant (2017). Infographic: De bevolkings- en woning
behoefteprognose Noord-Brabant; Actualisering 2017. Geraadpleegd op
27 juli 2017, https://www.brabant.nl/-/media/18a208982ad24fb59a
f1ecdc5788f9da.pdf

• Saxion (2017). Experiment veilingsysteem vrijkomende agrarische
bebouwing. Geraadpleegd 27 juli 2017, https://saxion.nl/site/index/
omgevingswet/living-lab-pilot/experiment%20veilingsysteem%20vrijko
mende%20agrarische%20bebouwing/

• Tweede Kamer (2015). TK 33962-3 Memorie van toelichting
Omgevingswet. Geraadpleegd 27 juli 2017, http://www.omgevingswet.nl/
index.php/kamerstukken/
kst-ii-33962-3-memorie-van-toelichting-omgevingswet-artikelsgewij



zetoelichting/
• Vries, de S., Rutgers, J. (2017). De belofte van de Regiodeal. Waarom Rijk

en regio’s hun agenda’s moeten koppelen. Utrecht: Nl: Magazine over ste
delijke en regionale ontwikkeling. 2017, nr. 1.



COLOFON

Auteur  
Alwin Groen en Henriëtte Rikkoert

Vier bouwstenen voor Brabant 
Het advies Maak regionaal onderscheid tussen krimpgebieden is 
een van de vier bouwstenen voor de Omgevingsvisie waaraan de 
provincie Noord-Brabant werkt. Die Omgevingsvisie gaat over de 
toekomst van Brabant; over de leefomgeving, de plek waar we 
wonen, werken en recreëren. De andere drie bouwstenen zijn: 
Gezonde omgeving, gezonde Brabanders, Sleutelrol voor de 
bodem bij klimaatverandering en Samen werken aan een mooie 
leefomgeving. Met deze vier bouwstenen zijn er volop kansen om 
gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendig Brabant. 
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BrabantAdvies 
BrabantAdvies adviseert over de belangrijkste thema’s die in 
Brabant spelen. Van natuur tot economie, van gezondheid tot 
arbeidsmarkt. De adviezen helpen de politiek en het bestuur om 
keuzes te maken. Daarmee stimuleert BrabantAdvies de 
ontwikkeling van Brabant en haar inwoners. 
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