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Gemeenten en krimp 
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Alterra Wageningen UR 

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze moeten omgaan met bouwgrond die, al dan niet tijdelijk, niet meer 

ontwikkeld kan worden. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van uitnodigingsplanologie voor gemeenten. Dit 

doen we aan de hand van twee voorbeelden van gemeentelijke experimenten in krimpgebieden.  

 

Tot voor kort stond de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in het kader van optimisme en economische groei. Er was 

voldoende vraag naar woningen en bedrijventerreinen en de gemeenten werkten samen met projectontwikkelaars aan 

de ontwikkeling van woningbouwprojecten en bedrijventerreinen om in de vraag te voorzien en ook om daarmee de 

gemeentelijke begroting aan te vullen. Gemeenten zijn hierdoor steeds meer medeontwikkelaar van bouwprojecten 

geworden (ontwikkelingsplanologie), in plaats van de oude rol als vergunningverlener (toelatingsplanologie). Deze 

verschuiving is nog eens versterkt door ontwikkelingen in de landelijke ruimtelijke ordening met een nadruk op 

economische ontwikkeling en decentralisatie. Anno 2012 is de gemeentelijke ontwikkelingsplanologie in een crisis 

geraakt. Sinds 2008 hebben veel gemeenten te maken met bezuinigingen, economische krimp en steeds vaker met 

bevolkingskrimp. Hierdoor neemt de vraag naar nieuwe woningen en kantoren af en blijken eerdere investeringen in 

grond niet lucratief maar een financiële strop. Sommigen (o.a. Van Rooy) claimen dat gemeenten nu staan voor een 

nieuwe omwenteling: van ontwikkelingsplanologie naar uitnodigingsplanologie. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Hoe 

kunnen gemeenten hier invulling aan geven?  

 

In dit artikel gaan we in op deze vragen aan de hand van twee gemeentelijke experimenten in Delfzijl en Heerlen. Deze 

experimenten gaan over de invulling van vrijkomende ruimte na de sloop van overbodige woningen. Juist van deze 

experimenten kunnen gemeenten, die te maken hebben (of krijgen) met bevolkingsdaling of economische krimp, veel 

leren over hun nieuwe rol. Voordat we ingaan op de experimenten, schetsen we eerst kort de ontwikkelingen in de 

planologie.    

 

Van toelatingsplanologie, via ontwikkelingsplanologie, naar uitnodigingsplanologie 

Zowel de zogenaamde toelatingsplanologie als de ontwikkelingsplanologie gaan uit van ruimtelijke instrumenten die 

aangeven welke vormen van landgebruik waar gewenst of ongewenst zijn. In de toelatingsplanologie is de gedachte dat 

gemeenten een ruimtelijk initiatief pas toelaten als voldaan wordt aan de door de gemeente gestelde ruimtelijke eisen. 1 

Sinds het begin van de 21e eeuw doet de ontwikkelingsplanologie haar intrede. De gemeente werkt nu steeds meer 

samen met private partijen aan ruimtelijke opgaven. Daarbij gebruiken gemeenten nog steeds wel instrumenten als 

masterplannen, structuurplannen en ontwerpsessies, maar nu vooral gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden en 

minder gericht op strikte regels over wat waar wel en niet precies kan. 2 Van Rooy geeft aan dat ontwikkelingsplanologie 

een vervolg krijgt in uitnodigingsplanologie, waarin overheden op hoofdlijnen bepalen waar ruimtelijk wel of geen 

veranderingen gewenst zijn. 3 Het verschil met ontwikkelingsplanologie is dat de gemeente een meer faciliterende rol 

krijgt ten opzichte van private initiatiefnemers. De gemeente moet loslaten zonder in de steek te laten. Minder 

dichtregelen dus, en vooral anderen verleiden om ruimtelijke ontwikkelingen in te vullen. Maar hoe gaat dit in de 

gemeentelijke praktijk? Krimpgebieden zijn noodgedwongen voorlopers hierin. 

 

Krimp en ruimtelijke kwaliteit 

In verschillende delen van Nederland krimpt de bevolking. Dit komt door het feit dat mensen steeds minder kinderen 

krijgen, en door migratie naar andere gebieden. Vooral in Zuid-Limburg, Noordoost Groningen en Zeeuws-Vlaanderen 

leidt dit nu al tot vergrijzing, leegstaande woningen, het verdwijnen van voorzieningen en tot een leefbaarheid die onder 

druk staat. In andere gebieden (anticipeergebieden) worden deze ontwikkelingen in de toekomst ook verwacht. Binnen 

                                                 
1 P. Van Rooy (2011). Uitnodigingsplanologie als sociaal-cultureel perspectief, Building business, jrg 13, nr.10, Amsterdam: Building 

Business Uitgeverij BV 
2 E. Dammers, F. Verwest, B. Staffhorst en W. Verschoor (2004). Ontwikkelingsplanologie. Lessen uit en voor de praktijk. Den Haag: 
Ruimtelijk Planbureau, Rotterdam: NAi Uitgevers. 
3 Zie voetnoot 1. 
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10 – 20 jaar krijgt naar schatting één op de drie gemeenten met de gevolgen van bevolkingsdaling te maken.4  

Eind 2009 hebben Rijk, IPO en VNG het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling ‘Krimpen met Kwaliteit’ opgesteld. 

Hieruit zijn verschillende gemeentelijke en provinciale experimenten en onderzoeken voortgekomen om te leren omgaan 

met de gevolgen van krimp. Het kabinet heeft aangegeven dat vooral de gemeenten aan de lat staan voor het oplossen 

van deze problemen. Eén van de gemeentelijke vraagstukken is de invulling van de vrijkomende ruimte na de sloop van 

overbodige woningen. Heerlen en Delfzijl zijn ‘koplopers’ als het gaat om krimp. De gevolgen van krimp zijn hier al 

zichtbaar. Om te leren hoe om te gaan met krimp doen de gemeenten in het kader van het Interbestuurlijk Actieplan 

Bevolkingsdaling met de pilots Groen voor Rood (Delfzijl) en Gebrookerbos (Heerlen) mee. De ervaringen uit de pilots 

kunnen leerzaam zijn voor andere krimpgemeenten. 5 Het zijn voorbeelden van de nieuwe uitdagingen voor gemeenten 

op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling in tijden van economische achteruitgang en krimp.   

 

Heerlen en het Gebrookerbos 

De pilot Gebrookerbos speelt zich af in Heerlen-Noord, in de stadsdelen Heerlenheide en Hoensbroek. Het maakt 

onderdeel uit van de Parkstad regio die op dit moment 250.000 inwoners telt, maar de verwachting is dat in 2040 dit 

aantal gedaald is tot 180.000 inwoners. Als gevolg daarvan hebben de gemeenten in de regio te maken met een 

enorme sloopopgave. Deze opgave omvat (tot 2020) in Heerlenheide en Hoensbroek respectievelijk 255 (9% van de 

totale woningvoorraad) en 315 woningen (7.9% van de totale woningvoorraad).6 Eén van de eerste activiteiten van de 

pilot is een ontwerpsessie. Op die bijeenkomst werken vooral experts en overheden aan een ruimtelijk schets van een 

groene zone tussen het Geleenbeekdal en de Brunssummerheide. Het idee is om met stadslandbouw en recreatieve 

activiteiten het beheer van de ruimte in te vullen. De gemeente wil vooral andere partijen zoals bewoners, 

maatschappelijke organisaties en ondernemers de ruimte geven om een deel van de opgave te realiseren, mits zij ook 

zelf financieren. In 2011 wordt deze schets verder uitgewerkt in de vorm van een ontwerpstudie waarbij een aantal 

ondernemers is betrokken. Concrete ontwikkelplannen of onderhandelingen met ondernemers zijn er echter nog niet. 

Na twee jaar van tekenen en schetsen is er in de praktijk nog weinig beweging.   

 

Groen voor rood in Delfzijl 

In Delfzijl zien we een vergelijkbaar proces. Tussen 2001 en 2009 zijn in Delfzijl 1.580 woningen gesloopt, terwijl er 

maar 590 woningen zijn bijgebouwd7. Met name in Delfzijl-Noord zijn al veel open plekken ontstaan, vooralsnog zonder 

duidelijke functie. In 2010 komt de gemeente met een integraal wijkplan om de leefbaarheid te bevorderen. De pilot 

Groen voor Rood past in dit plan en heeft als doel om de opengevallen ruimten in te vullen met functies die bijdragen 

aan de leefbaarheid van deze wijk. De gemeente organiseert in 2011 een ontwerpsessie om de pilot vorm te geven. In 

deze ontwerpsessie denken vertegenwoordigers van gemeente, ministerie van EL&I, de woningbouwcorporatie en een 

vertegenwoordiger van bewonersvereniging na over de mogelijke ruimtelijke invulling van het gebied. De invulling is net 

zo inhoudelijk als in Heerlen en levert een aantal ideeën op, waaronder stadslandbouw. De gemeente wil deze 

uitkomsten gebruiken voor een strategische ontwikkelingsvisie met een plan van aanpak voor het gebied. Ook hier 

neemt de gemeente echter het voortouw door het schetsen van de ruimtelijke kaders. Vervolgens vraagt de gemeente  

aan bewoners en andere partijen om de opgaven zelf op te pakken en te financieren.  

 

Vergelijking van de pilots 

De beide krimp-pilots zijn begonnen met een ontwerpsessie met een nadruk op de participatie van overheidsambtenaren 

en bestuurders. Burgers en ondernemers moeten de plannen gaan invullen maar worden pas later bij dit proces 

betrokken. De plannen hebben een informeel en ambtelijk karakter, zonder formele goedkeuring door de 

gemeenteraad. Ondertussen zijn de bewoners van de krimpwijken nog nauwelijks op de hoogte van de plannen. Het is 

daarnaast nog steeds onduidelijk wie de schop in de grond steekt en wie de opgave gaat betalen. De gemeenten 

hebben weinig geld en verwachten initiatief van ondernemers (Heerlen) en burgers (Delfzijl). Deze partijen lijken tot nu 

toe nog weinig gemotiveerd om deze rol op zich te nemen of hebben te weinig informatie op basis waarvan ze met 

voorstellen kunnen komen. De verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen de gemeenten, de beoogde 

initiatiefnemers en andere partijen is nog onduidelijk en grotendeels onbesproken. De uitvoering stagneert.  

                                                 
4 Planbureau voor de Leefomgeving (2010). Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp 
in Nederland. Beleidsstrategieën voor huidige en toekomstige regio’s. 
5 R.J.Fontein, R.C.M. Arnouts, W. Kuindersma en B.C. Breman (2011). Leren van krimp. Vraagsturing in de pilots Gebrookerbos 
(Heerlen) en Groen voor Rood (Delfzijl), Alterra-rapport 2149, Wageningen. 
6 Parkstad Limburg (2008) Transformatieopgave 2008-2020 
7 Gemeente Delfzijl (2009) Krimpen en Groeien in Delfzijl, Delfzijl 
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De ruimtelijke schetsen uit de beginfases van de projecten zijn, deels onbewust en onbedoeld, leidend geworden voor 

het denken over de invulling van de vrijkomende ruimte. Beide gemeenten hebben hierdoor ook (1) de inhoudelijke 

plannen al zover uitgewerkt dat het weinig ruimte biedt voor andere initiatieven en (2) de indruk gewekt dat de 

gemeente een trekkersrol op zich neemt, waardoor burgers en ondernemers nu ook rekenen op een sterke 

gemeentelijke bijdrage (financieel, en in menskracht).  

De aanpak van de pilots vertoont kenmerken van uitnodigingsplanologie: de gemeenten leggen namelijk veel nadruk op 

het initiatief van burgers en ondernemers. Dit wordt echter vooraf gegaan door een aanpak, die veel meer wijst op de 

actieve rol van gemeenten in de ontwikkelingsplanologie, namelijk door te beginnen met een ontwerpschets samen met 

betrokken stakeholders en de productie van een kaderstellend en inhoudelijk ontwerp. In beide pilots lijkt dit voorlopig 

niet te werken. Dit roept vragen op over: (1) de gemeentelijke rol bij uitnodigingsplanologie; (2) de potenties van 

burgerparticipatie en (3) de legitimiteit van de plannen. Op deze onderwerpen gaan we nu verder in.    

 

De gemeentelijke rol   

De ervaringen in Delfzijl en Heerlen leren dat deze krimpgemeenten door beperkte financiële middelen gedwongen zijn 

om zich te wenden tot burgers en ondernemers voor de invulling van vrijgevallen open ruimten. De gemeentelijke 

rolinvulling als initiatiefnemer en de planmatige aanpak door inhoudelijke ontwerpen te maken, past hier niet goed bij. 

Beide gemeenten herkennen dit probleem, maar blijven hangen in de oude rol en het bestaande instrumentarium. Dit 

probleem vraagt echter om een andere, meer procesmatige aanpak, waarbij een gemeente niet start met een 

ruimtelijke tekening of een schets, maar met het uitnodigen, verbinden, faciliteren en activeren van lokale 

belanghebbenden (burgers, ondernemers, scholen e.d.). Het aanwakkeren van (en uitnodigen tot) eigenaarschap bij 

deze belanghebbenden moet hierbij het doel zijn. Dit past ook beter bij het concept van organische 

gebiedsontwikkeling. Dit is: “Een ontwikkeling die zijn eigen weg zoekt en niet voorspelbaar is, een ontwikkeling die drijft 

op ideeën en initiatieven van bewoners en ondernemers van de stad. Het staat voor het spontane en het avontuur met 

een overheid op afstand”. 8 Juist in de krimpexperimenten vindt dit perspectief tegenwoordig weerklank, getuige ook de 

ervaringen van de SEV.9 Volgens de SEV laat drie jaar experimenteren met krimp zien dat ‘een organische ‘bottom-up’ 

aanpak van meer realiteitszin getuigt. Geen grote pennenstreken, maar ruimte geven aan lokale initiatieven. Niet het 

eindbeeld maar de strategie wordt leidend. 

Hierbij past een nieuwe gemeentelijke rol, die kan worden omschreven als “betrokken bescheidenheid”. Dit betekent: 

‘wél betrokken [..] maar zonder een invulling van die betrokkenheid die maatschappelijke dynamiek verdringt’. 10 Hierbij 

gaat het om vertrouwen in de intrinsieke motivatie, en het oplossend vermogen van lokale partijen om zelf iets aan het 

krimpvraagstuk te doen. 

Deze nieuwe rol vraagt veel van gemeenten. Het gaat om een fundamentele omkering in denken. Voorop staat dat de 

gemeenten het maatschappelijk krachtenveld, de kansrijke initiatieven en de sleutelfiguren ook écht moet leren kennen. 

Daarbij gaat het hier niet om de vraag ‘wat zou u graag willen?’ maar om de vraag ‘wat kunt of wilt u doen’? Het gaat niet 

om het verkrijgen van draagvlak voor de gemeentelijke ideeën, maar om het versterken van het maatschappelijk 

probleemoplossend vermogen. De betrokkenheid van burgers en ondernemers bij hun eigen leefomgeving dient hierin 

centraal te staan. Consequentie is dat de basishouding van een gemeente ten aanzien van initiatieven van burgers moet 

verschuiven van ‘nee-tenzij’ naar ‘ja-mits’. 

Potenties voor participatie 

Uitnodigingsplanologie vraagt niet alleen om een andere gemeentelijke rol, maar veronderstelt ook dat burgers en 

ondernemers daadwerkelijk willen en kunnen participeren en initiëren. Dit is niet vanzelfsprekend. De ervaringen in 

Heerlen en Delfzijl laten zien dat burgers veelal nog niet klaar zijn voor hun nieuwe rol. De gemeenten hebben wel 

geprobeerd om bijvoorbeeld groenbeheer over te dragen aan bewoners, maar bewoners waren daar niet direct voor 

in.11 Zij vonden groenbeheer een overheidstaak en waren niet zomaar bereid om ‘het probleem van de gemeente’ op te 

lossen. In beide gemeenten heeft dit te maken met een moeizame relatie tussen gemeente en bewoners vanuit het 

                                                 
8 J. Lekkerkerker (2011) Is Wiki het antwoord? Op zoek naar het echt anders handelen in ruimtelijke ontwikkeling. In: Ruimtevolk 
http://ruimtevolk.nl/blog/is-wiki-het-antwoord-in-ruimtelijke-ordening/ 
9 SEV (2011) Krimpdorp behouden tegen hoge kostprijs. Leren van Ganzendijk. In: ROMagazine, jaargang 29, nr. 7 / 8 
10 M.van der Steen, R.Peeters en M.Van Twist (2010). De Boom en het Rizoom. Overheidssturing in een netwerksamenleving. Wonen, 
Wijken en Integratie. Ministerie van VROM.  
11 J.Westerink, I. Salverda, P.van der Jagt, B.Breman (2012). Burgerkracht bij Krimp, Wat kunnen en willen bewoners doen in het 
beheer van de groene ruimte? Wageningen 
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verleden, maar ook met de wederzijdse verwachtingen en het (gevoelde) probleemeigenaarschap. Een belangrijke 

valkuil voor gemeenten is om teveel initiatief naar zichzelf toetrekken, waardoor de verwachtingen van bewoners en 

bedrijven t.a.v. de rol van de gemeente teveel worden opgeschroefd. Toch is bijvoorbeeld in Heerlen ook wel een aantal  

burgerinitiatieven bij de invulling van de open ruimte: met name enkele moestuin- en parkprojecten. In één geval wilden 

de bewoners in eerste instantie niet opdraaien voor het beheer van een parkje, maar na het gezamenlijk 

ontwikkelproces voelden zij zich voldoende eigenaar om toch daarin mee te helpen. In Delfzijl denkt het wijkplatform 

inmiddels serieus na over de ontwikkeling van een braakliggend stuk grond.  

 

Legitimiteit 

Een laatste punt is de legitimiteit van de plannen. De planvorming in Heerlen en Delfzijl wordt gekenmerkt door informele 

ontwerpen en gesloten processen. In beide pilots hebben we gezien dat de gemeenten informele schetsen hebben 

gemaakt met een beperkte groep stakeholders. Vanuit de formele democratiegedachte waren deze schetsen weinig 

legitiem, omdat goedkeuring van de gemeenteraad nog ontbrak. Vanuit de gedachte van participatieve democratie is de 

beperkte groep stakeholders die bij deze ontwerpsessie betrokken was eveneens weinig legitiem. Vooral burgers en 

ondernemers ontbraken, maar ook veel maatschappelijke organisaties waren niet betrokken. In beide pilots waren veel 

inwoners van de betrokken wijken ook helemaal niet op de hoogte van de gemeentelijke ontwerpsessies. Gemeenten 

zullen vanuit hun publieke verantwoordelijkheid, nieuwe manieren moeten bedenken om de algehele legitimiteit van dit 

soort plannen te borgen. Dit vraagt om meer open communicatie richting de inwoners van de wijken en actieve 

participatie van gemeenteraden.  

 

Aanbevelingen 

Wij denken dat uitnodigingsplanologie voor gemeenten een interessant perspectief biedt voor de aanpak van ruimtelijke 

opgaven in situaties van krimp in economie dan wel bevolking. Daarbij is de uitnodigingsplanologie nadrukkelijk een 

aanvullend perspectief naast toelatingsplanologie en ontwikkelingsplanologie. Gemeenten zullen zelf hun rol moeten 

kiezen en daar goed overwogen invulling aan geven. Uitnodigingsplanologie is bijvoorbeeld geen ‘laissez-faire’: de 

overheid heeft wel degelijk een sturende rol, maar stuurt op een andere manier.  

 

Grofweg zou je de verschillen in gemeentelijke rollen en omstandigheden tussen de drie strategieën als volgt kunnen 

duiden.   

Strategie Rol gemeente Geschikt bij…… 

Toelatingsplanologie Toetsend, stellen van ruimtelijke kaders Hoge ruimtedruk 
Gemeente heeft duidelijke visie op gewenste 
en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen 

Ontwikkelingsplanologie Actief participerend in nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen 

Hoge of lage ruimtedruk. 
Gemeente kan en mag financiële risico’s 
nemen 

Uitnodigingsplanologie Faciliterende, selecterende rol en minimaal 
toetsend 

Lage ruimtedruk & bevolkingskrimp 

 

Wanneer gemeenten daadwerkelijk kiezen voor uitnodigingsplanologie in een bepaalde situatie is het van belang om in 

ieder geval de volgende zaken in volgorde in acht te nemen:  

1: Inventariseer  

Begin met het in kaart brengen van lokale partijen, hun waarden en hun verwachtingen en motivatie. Maak de nieuwe 

rollen van gemeente, burgers en andere belanghebbenden expliciet. Wees duidelijk over het probleemeigenaarschap  

Overleg met hen wie initiatief kan nemen, wie ontwikkelt, wie wat levert en welke condities de gemeente kan scheppen 

en welke randvoorwaarden gelden ten aanzien van publieke waarden (bijvoorbeeld milieu).  

  

2: Verleid en verbind 

Werk aan een wenkend perspectief maar maak tegelijkertijd duidelijk dat dit geen eindbeeld is en dat innovatieve ideeën 

welkom zijn. Geef vertrouwen en ‘stuur’ op afstand. Leer denken in kleinschalige ontwikkelingen, verbindingen, 

tijdelijkheid en dynamiek. Maak ruimte (fysiek en organisatorisch/ juridisch) voor nieuwe benaderingen en initiatieven en 

experimenteer met nieuwe (flexibele) organisatievormen. In veel gevallen is de gemeente of de woningcorporatie 
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eigenaar van de grond. Afspraken zijn nodig over het grondgebruik, de financiering en eventuele verantwoording. Door 

gezamenlijke afspraken te maken ontstaat een gevoel van vertrouwen, gemeenschappelijkheid en eigenaarschap. 

 

3: Naar de inhoud 

Pas nadat stap 1 en 2 gedaan zijn, is het mogelijk om op de inhoud te focussen. ‘Wat gaat er met de ruimte gebeuren?’ 

is daarbij de centrale vraag. De rol van de gemeente moet in deze fase bij voorkeur faciliterend/ ondersteunend zijn. Als 

het goed is, komen lokale initiatiefnemers zelf met voorstellen voor de rolverdeling, het proces en de invulling van de 

ruimte. Juist daarom moet worden voorkomen dat gemeenten de inhoud gaan voorschrijven. Wel kan de gemeente 

zeker voor haar eigen grond initiatieven selecteren met de grootste maatschappelijke meerwaarde. 

 

Uitnodigingsplanologie roept ook vragen op die moeilijker te beantwoorden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

legitimiteitsvraagstukken. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met de formele democratische verantwoordelijkheid van 

de gemeenten? Wanneer komt de gemeenteraad in beeld? En wat is nog de gemeentelijke verantwoordelijkheid met 

betrekking tot inspraak van de bevolking als geheel? Op deze vragen hebben wij nog geen goed antwoord. Gemeenten, 

die aan de slag gaan met uitnodigingsplanologie zullen zich wel deze vragen moeten stellen en doen er goed aan te 

leren van bestaande ervaringen en experimenten.   

Tenslotte, het denken in ruimtelijke beelden is niet meer weg te denken in de Nederlandse planologie. Het ruimtelijk 

instrumentarium krijgt echter een andere functie bij de nieuwe rolverdeling die voortvloeit uit de uitnodigingsplanologie. 

Het wordt later in het proces ingezet om de communicatie te ondersteunen en de uitkomsten van een gezamenlijk 

proces te bevestigen, naar buiten te brengen en veilig te stellen. Dat wordt nog even wennen. 


