
 

  

Themabijeenkomst “Van Krimp naar Kans!” 
Datum : woensdag 15 juni 2011 

Locatie: de Til in  Giessenburg 

 

Opening -  Teunis Jacob Slob, 

voorzitter van het Gebiedsplatform 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden,  

opent de avond. Hij refereert aan de 

Gebiedsvisie, die in 2009 is opgesteld 

door het Gebiedsplatform. Hij roept op 

om voorbereid te zijn op de toekomst 

en te anticiperen op de ontwikkeling 

dat Rijks- en provinciale overheden zich 

meer terugtrekken uit gebiedsgerichte 

processen. Tevens blikt Teunis Jacob 

Slob vooruit op de komende 

activiteiten en thema’s van het 

Gebiedsplatform. 

 

 
Anja Steenbekkers begint met een 

aantal landelijke cijfers over  

bevolkingsontwikkeling. Deze cijfers 

tonen aan dat de bevolking in 

Nederland tot 2045 zal groeien tot ca. 

18 miljoen mensen. Wel zal  de 

bevolkingssamenstelling drastisch 

wijzigen: vergrijzing neemt toe, 

beroepsbevolking neemt af.  

Inleiding – Anja Steenbekkers, 

projectleider bij het Sociaal Cultureel 

Planbureau, doet onderzoek naar en 

analyseert de  sociale ontwikkelingen 

op het platteland. “Krimp” is een van 

de aandachtsgebieden van haar 

onderzoek. 

Belangrijkste oorzaken van deze 

bevolkingsgroei zijn de langere 

levensverwachting en immigratie. 

 

In vergelijking met andere landen is 

Nederland laat begonnen met over het 

onderwerp Krimp na te denken. 

Aanvankelijk werd krimp vooral gezien 

als bedreiging, maar nu is er  ook meer 

en meer oog voor de mogelijkheden 

en kansen die Krimp biedt. Er is een 

aantal krimpregio’s gedefinieerd, waar 

bevolkingskrimp grote sociale 

gevolgen heeft. Daarnaast is een 

aantal anticiperende regio’s 

gedefinieerd, waar de sociale gevolgen 

van bevolkingskrimp op korte termijn 

duidelijk merkbaar zullen worden. De 

Alblasserwaard Vijfheerenlanden valt 

binnen geen van beide gedefinieerde 

gebieden. 

 

Harde Krimp gaat over de fysieke kant 

van krimp, de cijfermatige aspecten. 

Zachte Krimp gaat over de sociaal 

culturele aspecten.  

 

Oorzaken van Krimp van diverse aard: 

- Demografische ontwikkeling 

- Ruimtelijke Ontwikkeling 

- Economische ontwikkeling 

- Bijzondere calamiteiten 

 

Het is van groot belang om Krimp per 

regio te bekijken, het gaat namelijk 

altijd om de context. Er is grote 

regionale variatie in: 

- Sociaal culturele aspecten 

- Conjuncturele aspecten 

- Planologische aspecten 

- Economische aspecten 

- Mate van verstedelijking 

- Mate van schaalvergroting en 

automobilisatie 

 

Na het landelijke beeld, schetst Anja 

Steenbekkers het beeld voor de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, wat 

over het algemeen stabiel is. Dit 

betekent echter niet dat er geen actie 

nodig is! Door op tijd na te denken 

over de toekomstige ontwikkelingen, 

kunnen kansen benut worden.   

 

De Sociale Vitaliteit is de sleutel tot leefbaarheid! Door samen trots op je 

gebied en identiteit te zijn, sta je samen sterk voor de toekomst! 

 



 

 

Themabijeenkomst “Van Krimp naar Kans!” 

Lagerhuisdebat -  Na de pauze is het tijd 

voor het debat onder leiding van Rick den 

Besten, Hoofdredacteur van Het Kontakt 

Edities. De zaal wordt vooraf in twee 

partijen verdeeld en ieder kiest een 

positie: voor of tegen. Het rollenspel 

daagt de aanwezigen uit om “out of the 

box” te denken en argumenteren.  

 
Panel – Het panel beoordeelt het 

debat en de deelnemers en wijst aan 

het eind de winnaar aan. Het panel 

bestaat uit Anja Steenbekkers (Sociaal 

Cultureel Planbureau), Dirk van der 

Borg (Burgemeester Gemeente 

Graafstroom) en Kees Meerkerk 

(Bestuurslid Agrarisch Jongeren 

Kontakt Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden). Ook wordt na 

iedere discussie een inhoudelijke 

reactie van een van de panelleden 

gevraagd. 

Stellingen – Aan de hand van 

stellingen wordt het debat, 

aanvankelijk wat voorzichtig, maar 

later met veel enthousiasme en 

overgave gevoerd. De stellingen 

waarover wordt gediscussieerd: 

1. Gemeenten moeten niet fixeren 

op nieuwbouw maar op 

herstructurering van de 

woningmarkt 

2. Niet “krimp”, maar “ons op groei 

gebaseerde systeem en denken” 

is het probleem 

3. Door stimulering van recreatieve 

sector draagt het bedrijfsleven bij 

aan de oplossing van negatieve 

economische gevolgen van krimp 

4. De landbouw is van oudsher de 

drager van onze regio. Er moet 

worden ingezet op kleinschalige 

multifunctionele landbouw 

5. In ieder dorp een school is een 

achterhaald streven gezien de 

toegenomen mobiliteit van 

ouders 
 

Meer informatie / presentaties:  

 www.gebiedsplatform.nl 

info@gebiedsplatform.nl 

Blijf op de hoogte en denk mee via 

twitter: @Gebiedsplatform 

 

 

Winnaar – Het panel heeft unaniem 

besloten dat Mark den Boer de beste 

debater van deze avond was. Hij wint 

dit Lagerhuisdebat en mag een fles 

streekwijn in ontvangst nemen.  Dirk 

van der Borg sprak namens het panel 

zijn waardering en bewondering uit 

voor alle deelnemers aan dit debat: 

men heeft kennis van zaken en van het 

gebied en een realistische kijk op het 

onderwerp èn debatvaardigheden.  

Afsluiting – Teunis Jacob Slob spreekt 

zijn waardering uit voor ieders 

enthousiasme, betrokkenheid en 

inhoudelijk inbreng. Deze bijeenkomst 

kan worden gezien als de opmaat naar 

de conferentie Visie 2030, die  21 juni 

2011 plaatsvindt.  

 

Samenvatting  

– Krimp is ook in onze regio een 

actueel en belangrijk thema (m.n. 

zachte krimp).  

– Sociale vitaliteit is de sleutel tot 

leefbaarheid.  

– De kansen liggen in het gebied zelf 

en een gebiedsgerichte aanpak is 

cruciaal.  

– De unieke aspecten van de regio 

moeten optimaal benut worden.  

– Krachten bundelen en gezamenlijk  

optrekken bij het zoeken naar 

oplossingen is noodzakelijk. 

  


