Proøinciebøis Vesterbrink r, Assen
Postadres Postbus r22,94oo ec Assen
ww-w.drenthe.nl

r (o592) j6 tj tt
n (o592) 36 t7 77

provincie

Aan:

het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
t.a.v. de heer drs. S.A. Blok,
minister voor Wonen en Rijksdienst
Postbus 20011
2500 EA 's-GRAVENHAGE

,tltilil,,ll,,ll,ll,tttt,tlt,,ll,,ll,ttl,¡tl

Assen, 19 maart 2015
Ons kenmerk 1213.131201 5001 466
Behandeld door de heer B.J. Dijkema (0592) 36 54 16
Onderwerp: Reactie op Kabinetsvisie naar aanleiding van de motie Barth & het rapport van het Team Midterm Review Bevolkingsdaling

Geachte heer Blok,
Met onze brief van 12 november2014, kenmerk 4613J012014006536, hebben wij
gereageerd op het rapport van het Team Midterm Review (TMR) Bevolkingsdaling
'Grenzen aan de krimp'. Wij onderschreven de aanbevelingen van het TMR{eam van
harte. Met uw brief van 19 december 2014 zel u uw visie uiteen op de aanbevelingen
van het TMR, de motie Barth en de beleidsdoorlichting van het programma bevolkingsdaling. Met deze brief geven wij als regio OostDrenthe onze reactie op deze
visie waaronder het criterium van huishoudendaling, de samenwerkingsagenda en de
opgaven in Oost-Drenthe met specifieke aandacht voor de positie van de stad Emmen
in de regio.

Volgens ons is er een onjuiste af,rueging gemaakt en zal Oost-Drenthe de status van
'krimpregio' moeten krijgen. ln deze brief zullen wij dit nader onderbouwen. Mocht u
na het lezen van onze reactie alsnog tot een andere conclusie komen, dan gaan wij
ervan uit dat wij hierover met u in gesprek kunnen.

Criterium huishoudendaling
De Commissie Krikke heeft inhoudelijke aanbevelingen gedaan om de focus van rijksinzet te leggen bij gebieden die te maken hebben met structurele huishoudendaling tot
2040. ln deze gebieden is namelijk sprake van een cumulatieve problematiek voor wat
betreft de economische structuur, arbeidsmarkt, woningmarkt, leefbaarheid en geografische ligging. Het Kabinet legt het advies van de commissie op dit belangrijke onderdeel echter naast zich neer en kiest zonder inhoudelijke argumentatie voor het
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kwalificatiecriterium van een geprognosticeerde huishoudensdaling van 2,570 voor
krimpregio's in2040. Een half jaar eerder (reactie op de lnitiatiefnota "Regionale verschillen; omgaan met krimp" van 1 1 juli 2014) was dat nog 5%. Wij onderschrijven de
brief van de Stuurgroep Netwerk Noordoost-Fryslân, d.d. 12 februari 2015, van harte
op dit punt.

ln uw visie valt de regio Oost-Drenthe volgens u buiten het kader indien u het criterium
van -2,5Vo huishoudendaling hanteert. Op basis van de Primos-prognose 2014
hebben wij de volgende berekening gemaakt:
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Op basis van deze gegevens concluderen wij dat de regio Oost-Drenthe wél tot de
krimpregio's zou moeten behoren op basis van een structurele negatieve huishoudendaling van 2,8o/o. Opvallend in de hiervoor genoemde Primos-prognose is de ven¡vachte groei van de gemeente Aa en Hunze. Deze groeiwordt door de desbetreffende
gemeente en provincie als zeer onwaarschijnlijk gezien. Dit blijkt ook uit de jaarlijkse
prognose die de provincie opstelt. Hieronder treft u het resultaat aan van de provinciale bevolkingsprognose 201 5:
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Hieruit is te lezen dat er een huishoudendaling geprognosticeerd wordt van -5,5%. De
provinciale bevolkingsprognose hanteert realist¡schere aannames ten aanzien van de
migratie en wordt hiermee als accurater door de regio gezien. Onze conclusie is dan
ook dat op basis van deze gebiedsger¡chte benadering de cijfers nog negatiever uit
zullen vallen dan de -2,8o/o, waarmee wij al voldoen aan de gestelde eis om krimpregio
te worden.

Samenwerkingsagenda en Vitaal Platteland
Het advies van het TMR is om een rijksagenda Krimp op te stellen. Dit vanuit de argumentatie dat het krimpvraagstuk een veelheid aan beleidssectoren raakt en dat
generiek beleid in krimpgebieden anders (negatiever) kan uitwerken. ln plaats van een
rijksagenda stelt u een 'Samenwerkingsagenda 2015-2016' voor. Wij stellen ons voor
dat in deze samenwerkingsagenda ook voldoende ruimte is voor maatwerk per regio.
Omdat krimpvraagstukken om een lange adem vragen, plaatsen wij kantteken¡ngen bij
de zeer beperkte periode van twee jaar voor de uitvoering van de agenda.
Een kader voor deze Samenwerkingsagenda vormt het door de regio, in november
2014, vastgestelde beleidskader'Samen werken aan een Vitaal Platteland'. Hierin zijn
de belangrijkste regionale opgaven voor onze regio benoemd, te weten: het realiseren
van een vitale arbeidsmarkt, benutten kansen in recreatie & toerisme, optimaliseren
van mobiliteit & bereikbaarheid en het versterken van de woon- & leefomgeving. Deze
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agenda vormt de basis voor onze inzet gerelateerd aan de vraagstukken die spelen in
Oost-Drenthe en vormt een gezamenlijk kader voor de inzet van provinciale en gemeentelijke regionale investerings- en stimuleringsfondsen.

Regionale opgaven
Het platteland van Oost-Drenthe is uniek en heeft cultureel, landschappelijk en ruimtelijk een onderscheidende eigenheid: nuchter, authentiek, een tikkeltje voorzichtig en
met veel ruimte om te wonen en te leven. Naast de prachtige dorpen op de Hondsrug
zien wij de rijke cultuurhistorie van de veenkoloniën en aan de zuidkant van de regio,
de stad Emmen. Maar het is ook een regio dat sociaal-economisch onder druk staat
als gevolg van een cumulatie aan vraagstukken, die versterkt worden door de demografische veranderingen, zoals het verlies aan arbeid, teruglopende verdiencapaciteit,
vrijkomend vastgoed en een afnemende voorzieningenstructuur.
Als regio staan wij voor een aantal grote opgaven die de draagkracht van de regio te
boven gaan. Hierna treft u een voorzet aan van de opgaven waar wij in de regio mee
te maken hebben en waarbij rijksondersteuning gewenst is.

(Vrijkomend) Vastgoed
Een opgave in de regio is het vrijkomen van (maatschappelijk) vastgoed. Scholen
komen vaker leeg te staan door een afname van het aantal kinderen. Veel (culturele/
dorps)accommodaties zijn al vele tientallen jaren oud en toe aan groot onderhoud of
vervanging. Door een ander koopgedrag neemt de leegstand van winkelruimte toe.
Soms zijn winkels al afgebroken en ligt de grond langdurig braak. Het vinden van vervangend gebruik in de dorpen is bijzonder moeilijk met als consequentie verpaupering
van gebouwen en omgeving.
Rol woningcorporaties
Niet alleen het maatschappelijk vastgoed staat onder druk maar ook het vastgoed op
de woningmarkt in Oost-Drenthe laat de nodige problemen zien. ln de regio zijn een
vijftal woningcorporaties actief. De woningmarkt is in deze regio relatief ontspannen
en de waarde van het vastgoed staat onder druk. lnvesteringen zijn nodig om de
voorraad beter af te stemmen op de veranderende behoefte van de groeiende groep
senioren, kleine huishoudens, en huishoudens met een zorgvraag. ln delen van het
werkgebied, met name in de veenkoloniale lintdorpen met een beperkt voorzieningenniveau, dreigt kaalslag van corporatiebezit. Er ontstaat overaanbod van gezinswoningen, terwijl het draagvlak voor nieuwbouw vanuit marktperspectief wankel is. Verschillende dorpen hebben inmiddels braakliggende ontbouwingslocaties, waar minder
woningen teruggebouwd gaan worden of gezocht moet worden naar alternatieve bestemmingen.

Uit het door de gezamenlijke woningcorporaties gehouden Woonlastenonderzoek
(Companen,2014) is gebleken dat veel huurders in de regio moeite hebben rond te
komen. Dit heeft alles te maken met het feit dat het inkomensniveau laag ligt en het
werkloosheidspercentage hier al decennialang bovengemiddeld hoog is. Als gevolg
van de specifieke woningtypologie (veel grondgebonden gezinswoningen) hebben
huurders daarnaast bovengemiddelde energielasten.
Het landelijke beleid richt zich steeds meer op de gedachte dat corporaties onder
marktomstandigheden werken. Voor corporaties in krimpgebieden betekent dit
concreet'waardedaling'. Dat gaat op termijn niet alleen de financieringsruimte raken,
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maar na inwerkingtreden van het nieuwe woningwaarderingsstelsel (\Â11/r/S) ook effect
hebben op de huuropbrengsten van corporaties. Overal in Nederland heeft de woningmarkt zijn eigen dynamiek. Oost-Drenthe is niet te vergelijken met regio's in het
midden of westen van het land. Toch gelden voor corporaties feitelijk dezelfde regels.
Een etfectieve aanpak van de problematiek rondom bevolkingskrimp, ontgroening en
vergrijzing in relatie tot de woningmarkt vraagt om zowel extra investeringsruimte als
om extra beweegruimte. De verhuurdersheffing raakt het investeringsvermogen van
corporaties en de woningwet beperkt juist de beweegruimte van corporaties op het
gebied van leefbaarheid en voorzieningen.
Regio Oost-Drenthe is ook "windregio", in alle gemeenten staat de realisatie van windturbines op de rol. Woningcorporaties hebben grote zorgen over het effect en de
omvang van deze opgave in relatie tot de kwetsbare regionale woningmarkt. Vooralsnog zullen beide thema's, krimp en wind, elkaar nu in negatieve zin versterken.
De overtuiging dat het ook anders kan is er. De taakstelling op het winddossier zou
gekoppeld moeten worden aan een innovatieve aanpak van opgaven in het krimpdossier, de kwetsbare woningmarkt, arbeidsmarktperspectief en de verlaging van
woonlasten van bewoners.

Arbeidsmarkt
Voor de sociaaleconomische vitaliteit van de regio is een goed functionerende arbeidsmarkt van vitaal belang. Belangrijke basis hiervoor is gelegd in het Banenplan
'Vierkant voor Werk' van de gemeenten Hoogeveen, Coevorden, Emmen en
Hardenberg. ln Vierkant voor Werk streven wij samen met het bedrijfsleven en het
onderwijs naar structurele banen. Banen die er ook over de grens met Duitsland zijn.
Een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in de regio kan juist ook voortkomen
uit een sterke grensoverschr¡dende samenwerking ten aanzien van de arbeidsmarkt.
Naast de reguliere inspanningen voor de arbeidsmarkt willen wij ook inzetten op het
scheppen van banen voor jongeren, ouderen en vooral lageropgeleiden die verder
van de arbeidsmarkt staan. De tweede opgave is om samen met onderwijs en UWV's
de mensen te helpen snel klaar te zijn voor die nieuwe banen door extra scholing en
begeleiding van de beroepsbevolking. Daarbij geldt een naadloze aansluiting tussen
ondenvijs en arbeidsmarkt.
Een beter opgeleide beroepsbevolking verkleint de kans op werkloosheid. Door verandering van de bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroening) daalt het potentiele arbeidsaanbod, terwr¡l onder andere de zorgvraag toeneemt. Minister Schippers
vraagt in haar brief 'Curatieve zorg in krimpregio's' van 6 maart 2015 ook aandacht
hiervoor. Deze daling heeft een grote impact op de arbeidsmarkt in Oost-Drenthe. De
werkloosheid is met 12o/o uilzonderlijk hoog. Door een combinatie van een lagere arbeidsparticipatie, een lager opleidingsniveau en een daling van de beroepsbevolking
zullen bedrijven in de toekomst minder snel gewenste medewerkers kunnen vinden.
Stad Emmen in de regio
ln de MIRT-gebiedsagenda is benoemd dat er een grote opgave ligt in het verbinden
van het landelijke gebied met de economische dynamiek en bovenlokale voorzieningen in de steden. Emmen vormt het enige stedelijke centrum in de regio OostDrenthe. Kenmerkend voor de positie van de stad Emmen is dat de afstand naar andere nabij gelegen steden zo groot is dat de stad Emmen zijn eigen regio moet bedienen. De stagnerende en uiteindelijk dalende bevolkingsontwikkeling, gecombineerd
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met de effecten van de crisis en het banenverlies in opleidingen, bedrijfsleven (recent:
sluiting Philipsfabriek) en in de zorg zet de positie van stad Emmen als centrum voor
de regio (belangrijkste industriekern en tweede winkelstad van het Noorden) verder
onder druk. Juist hierin schuilt een gevaar, dat als de regionale centrumpositie van
Emmen verder wordt uitgehold, de regio daardoor is aangewezen op voorzieningen,
werk en scholing ver buiten de regio.

Tot slot
Wij vragen van het Rijk open te staan voor onorthodoxe oplossingen en werkwijzen en
waar nodig én mogelijk ruimte te bieden voor experimenten met regionale verschillen
in wet- en regelgeving, gericht weghalen van schotten en verevening van kosten en
baten op regionaal en landelijk niveau. Ons streven is dat wij met behulp van toegesneden rijksbeleid en gerichte acties, in samenwerking met het Rijk, provincie, gemeenten, corporaties en de samenleving, krachtig vorm kunnen blijven geven aan een
vitaal en leefbaar Oost-Drenthe. Het mag duidelijk zijn dat de regio Oost-Drenthe voor
een aantal grote opgaven staat die de draagkracht van de regio te boven gaat. Dit
gekoppeld aan de geprognosticeerde huishoudendaling zou de benoeming van OostDrenthe tot krimpregio hieraan recht doen.
Wij gaan ervan uit dat u op basis van de genoemde opgaven en prognoses tot een
heroveniveging van uw besluit komt en Oost-Drenthe de status van krimpregio zal
toekennen.

Wijzien uw reactie graag tegemoet.
Hoogachtend,
Gedep
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