Deelstudie 5
De sociale dimensie
De sociale dimensie is een van de negen onderliggende deelstudies van het eindadvies van de Raad
voor het Landelijk Gebied.
De sociale dimensie geeft aandacht aan de notie dat er zonder mensen geen landbouw zou zijn en
ook geen natuur. Aandacht voor de sociale dimensie is noodzakelijk voor de verbinding tussen
landbouw en natuur in een schitterende toekomst van de Duurzame Groene Delta.
Dit deeladvies bestaat uit een beschouwing en aanbevelingen van de Raad voor het Landelijk Gebied,
het rapport ‘Platteland, demografische ontwikkelingen en gevolgen’ van het Kenniscentrum Voor
Bevolkingsdaling en Beleid (KcBB) en het essay ‘Kijk eens met een andere bril; over verburgerlijking
in het landelijk gebied’ van LEI Wageningen UR.
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De sociale dimensie
Voorwoord
De inbreng van de burger centraal stellen, als consument EN als producent
In zijn slotadvies zet de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) accenten voor de toekomst van het
landelijk gebied. Dat landelijk gebied is de fysieke drager van de sociale en economische
samenleving. De verbinding tussen fysieke, economische en sociale werkelijkheden bepaalt de wereld
waarin de burger leeft. Dit onderdeel van het slotadvies richt zich op de sociale werkelijkheid.
Het toekomstbeeld van het landelijk gebied relateert de raad aan de belangrijkste dragers ervan:
landbouw en natuur. Een belangrijke notie is, dat de wijze waarop landbouw en natuur vorm krijgen,
vooral mensen-werk is. En tevens zijn het de mensen die in dat landelijk gebied wonen en leven.
Mensen zijn dus zowel ‘producent’ als ‘consument’ van het landelijk gebied. Vanuit beide invalshoeken
zien we belangrijke veranderingen.
De transitie van een agrarische samenleving in een dienstverleningssamenleving voltrekt zich al
langer in Nederland. Daarmee verandert ook het cultuurpatroon op het platteland. De
vermaatschappelijking van het platteland zet steeds verder door. De agrarische sector heeft de
afgelopen jaren de burger al als consument erkend. De maatschappelijke erkenning van de burger als
producent is er nog weinig. Het is essentieel dat we de burger meer aanspreken op zijn
verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. Dat loopt voor een deel via de democratische instituties.
Maar het gaat verder. Als deel van de civil society mogen we burgers vragen om hun leefomgeving
mee vorm te geven (als producent). Dat past ook in de beweging van de samenleving van trust me
naar show me naar engage me. Door de burgers te betrekken bij en aan te spreken op de toekomst
van hun landelijk gebied, versterken we de binding met hun omgeving en tevens de sociale cohesie.
Die sociale cohesie is een belangrijk element van de ‘leefbaarheid’, dat wil zeggen de mate waarin de
leefomgeving voldoet aan de normen van de bewoners. Hier gaat het om de burger als ‘consument’,
als bewoner van het platteland. Leefbaarheid is basisvoorwaarde voor de burger als consument.
Tegelijkertijd is leefbaarheid drijfveer voor de burger als producent van het landelijk gebied.
De term leefbaarheid is in veel beleidsstukken van het ministerie van LNV te vinden. De zorg voor een
vitale plattelandseconomie, de ontwikkeling van landschap en cultuurhistorie, de investering in
zorglandbouw, de aandacht voor luchtkwaliteit, waterbeheer… bij al die beleidsacties wordt (meestal
zonder onderbouwing) vermeld dat het de leefbaarheid van het platteland vergroot. Zelden wordt het
begrip echter als een stuurbaar beleidsconcept uitgewerkt en in financieringsparagrafen is
leefbaarheid meestal een onbeduidende restpost. Gezien de genoemde veranderingen van het
platteland wordt het hoog tijd dat daar verandering in komt.
Hoe ziet de rol en positie van de burger op het platteland er uit, als we verder vooruit kijken? De Raad
voor het Landelijk Gebied ziet drie belangrijke trends. Allereerst de al genoemde
vermaatschappelijking van het platteland. Wat betekent het feit dat het buitengebied steeds meer het
woon- en gebruiks-gebied van de burger wordt? Binnen die verburgerlijking speelt zich een
ingrijpende demografische verandering af: de tweede trend. Bovenop vergrijzing en ontgroening is
structurele bevolkingsdaling een trendbreuk met een grote impact. Ook al groeit Nederland als geheel
nog tot circa 2038, in die periode kennen we een toenemend aantal krimpende regio’s naast
groeiregio’s. Die krimp slaat versterkt neer op het platteland. Dat betekent dat voorzieningen verder
verschralen en dat woningbouw onder druk komt. Bovendien vergrijst het platteland sneller en dreigen
ook kwalitatieve tekorten. Die tekorten manifesteren zich onder andere in de 3e trend: de groene
arbeidsmarkt. Vanaf 2011 krimpt in heel Nederland de potentiële beroepsbevolking. We krijgen de
komende decennia te maken met meer werk en minder mensen. De groene arbeidsmarkt heeft al
ernstige problemen (zie RLG advies Kleur bekennen) en die worden door de demografische
ontwikkeling versterkt. Daarnaast kan krimp ook positieve gevolgen hebben in de vorm van
verminderde rode druk (wonen, industrieterrein), milieudruk (mobiliteit, consumptie) en nuancering in
eenzijdig groeidenken. Benutting van die kansen vraagt dan wel om actieve sturing daarop door de
overheid.
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Gezien de vanuit de sociale dimensie geschetste ontwikkeling is het bepalend voor de toekomst van
het landelijk gebied dat we de inbreng van de burger centraal stellen. Als we de burger daarbij alleen
als consument zien is dat niet genoeg. We zullen hem vooral ook als producent, als medeverantwoordelijke voor de toekomst van het landelijk gebied, moeten aanspreken.
Aan de invulling van de sociale dimensie voor het slotakkoord hebben velen meegewerkt. De
onderzoekers van het LEI Wageningen UR en het Centraal Bureau Bouwtoezicht (CBB), het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP) en de sleutelfiguren die deelnamen aan onze expertmeeting. Hier past
een woord van dank voor hun geëngageerde bijdrage. Die dank spreek ik ook graag uit voor de
inbreng vanuit het bureau van de raad, in het bijzonder voor Karin Olsthoorn.
Ben van Essen, raadslid RLG
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De raad ziet drie belangrijke trends voor de leefbaarheid:
1. ‘vermaatschappelijking’ van het landelijk gebied;
2. demografische omslag;
3. arbeidsmarktontwikkelingen.
Deze trends leiden tot wezenlijke kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen voor de bevolking op het
platteland. De vermaatschappelijking van het landelijk gebied betekent niet alleen een feitelijke
verandering, maar heeft ook tot gevolg dat de beeldvorming over het landelijk gebied verandert. De
demografische omslag betekent dat de bevolkingsdaling op het platteland harder toeslaat dan in het
stedelijke gebieden. Minder mensen en een andere bevolkingsopbouw zijn gaandeweg het gevolg. De
krapte op de ‘groene’ arbeidsmarkt (dat wil zeggen de arbeidsmarkt voor landbouw, natuur en
voedsel) wordt hierdoor verder versterkt. Dit betekent dat een kleiner aantal kwalitatief goed opgeleide
mensen beschikbaar is om landbouw, natuur en voedsel in de toekomst mogelijk te kunnen blijven
maken!
Vermaatschappelijking, demografische omslag en arbeidsmarktontwikkelingen geven mede richting
aan een aantal aanbevelingen van de raad voor een schitterende toekomst van de duurzame groene
delta, vanuit de sociale dimensie.

Slotadvies RLG 09/8
De sociale dimensie,
Deelstudie 5

6

Aanbevelingen
1. Vermaatschappelijking
Hanteer het perspectief van ‘woondorpen’
Leefbaarheid wordt vanuit verschillende beelden benaderd. Het referentiekader van het ‘autonome
dorp’ (zie kader) is daarbij een krachtig beeld. Echter, het landelijk gebied evolueert al decennialang
van een sterke nadruk op de productiefunctie naar een combinatie van productie, consumptie en
beheer. Daarmee verandert ook de context voor de leefbaarheid. Autonome dorpen ontwikkelen zich
in de richting van woondorpen waar de kwaliteit van de directe woonomgeving van toenemend belang
is met rust, ruimte en groen en waar regionalisering van werk en voorzieningen meer geaccepteerd is.

Van autonoom dorp naar woondorp
Als aan bewoners van het Nederlandse platteland wordt gevraagd wat zij onder platteland verstaan
dan overheersen in de reacties vooral landschappelijke kenmerken. Men schetst in het algemeen
een idyllisch beeld met veel natuurschoon en prachtige landschappen. Veel bewoners in dorpen zijn
enthousiast over hun woning, hun woonomgeving, maar ook over het sociale leven. Maar er zijn ook
minpunten: het voorzieningenaanbod wordt als mager beoordeeld en het openbaar vervoer is geen
reële optie meer. Velen maken zich zorgen over het verdwijnen van voorzieningen zoals
bijvoorbeeld de dorpsschool. Het debat over de leefbaarheid in dorpen wordt gecompliceerd door
verschillende en vaak machtige beelden van het dorp en van het platteland. Dit heeft te maken met
de overgang van autonoom dorp naar een woondorp in de afgelopen vijftig jaar (Thissen, 2007).
In het autonome dorp is sprake van een relatief complete samenleving. Daar vonden baas en
knecht woonplaats en werk en daar woonden familie en vrienden. Aan die plek ontleende men op
vanzelfsprekende wijze zijn of haar identiteit en daar was in het verleden ook sprake van politieke
gemeentelijke autonomie. Voor de bewoners van woondorpen liggen de meeste economische en
sociale relaties, de woon-werkrelatie voorop, buiten het dorp. Voor de culturele en politieke
oriëntatie zijn het woondomein – de eigen woning en de directe woonomgeving – veel belangrijker
geworden.
De overgang van autonoom dorp naar woondorp is in feite een continue ontwikkeling die
samenhangt met zaken als hogere opleidingsniveaus, emancipatie van de vrouw, technologische
ontwikkelingen en schaalvergroting. Maar het is niet alleen een feitelijke ontwikkeling. Ook in de
meningsvorming van bewoners is sprake van een continu veranderingsproces, waarbij voor een
deel van de bewoners het autonome dorp nog steeds een belangrijk referentiekader is. Zij richten
het oog op werkgelegenheid ter plaatse en op het lokale en voorzieningenniveau. Echter, een
groeiend aantal bewoners hanteert ten aanzien van ontwikkelingen in dorpen een referentiekader
dat overeenkomt met de situatie in woondorpen. De regionalisering van werk en voorzieningen
wordt door hen veel meer als gegeven beschouwd. Lokale voorzieningen zijn wel van belang, maar
niet meer doorslaggevend. Van steeds groter belang is de kwaliteit van de woonsituatie ter plekke
met belangrijke thema’s zoals verkeersveiligheid, verkeersluwte, sociale veiligheid, rust en ruimte,
groen, en het samen wonen met buren die een leefstijl hebben die past bij jezelf en je kinderen.

Leer van steden
(Woon)dorpen hebben te maken met nieuwkomers en dat betekent een toename van culturele
verschillen. Steden hebben ervaring met culturele integratieprocessen. Hoewel het om verschillende
bevolkingsgroepen gaat, zijn de processen van culturele integratie in steden, wijken en dorpen
vergelijkbaar en kan van steden worden geleerd. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen steden en
(woon) dorpen is daarom zinvol (Movisie, mondeling).
Erken variëteit in de publieke waardering
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Door de toenemende diversiteit in de samenleving ontstaat er meer variatie in de publieke waardering
van het landelijk gebied: Wat mensen waardevol vinden aan het platteland zal variëren met de
bevolkingssamenstelling en veranderen van generatie op generatie.
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Dat hangt bovendien van beelden af. Er is bijvoorbeeld sprake van een veranderende feitelijke
ontwikkeling met minder lokale voorzieningen. Maar er is ook een toenemende variatie in de
beeldvorming over de gewenste leefsituatie in het landelijk gebied, zowel bij plattelandsbewoners als
bij stedelingen. Je kunt dus niet uitgaan van een homogene ‘publieke waardering’.
Streef naar een maatschappelijk gewenst landelijk gebied
Toch zijn er overeenkomsten in de publieke waardering van het landelijk gebied. Waardering gaat
bijvoorbeeld uit naar het kleinschalige, traditionele, arcadische landschap met veel afwisseling. Ook
wordt het landelijk gebied gewaardeerd om zijn woonfunctie en recreatieve functie (Overbeek e.a.,
2009). Zullen de landbouw en natuur op basis van de huidige beleidsrealiteit in 2030 de
maatschappelijk gewenste zijn? Het landelijk gebied wordt in werkelijkheid niet bepaald door de
publieke waardering maar veel meer door ontwikkelingen zoals schaalvergroting. Er is sprake van
schaalvergroting in de landbouw, in de natuur (met name ook in de natuurgerelateerde organisaties)
en in het bestuur (gemeentelijke herindelingen etc.) waardoor de landschappelijke diversiteit eerder
afneemt dan toeneemt. Ook de vraag naar recreatie en beleving van landbouw en natuur wordt niet
vanzelfsprekend gehonoreerd. Toch is het belangrijk om aansluiting bij de (diverse) publieke
waardering te houden om toenemende spanningen en vervreemding te voorkomen. Juist de
verburgerlijking van het platteland maakt het noodzakelijk om meer rekening te houden met de
waarderingen en voorkeuren van die burger.
Voorkom toenemende spanningen en vervreemding
Over twintig jaar is de bevolkingsgroep die momenteel de meeste waarde hecht aan de kwaliteit van
het landelijk gebied een minderheid aan het worden. Dat zijn de mensen die het platteland in hun
jeugdjaren ’beleefd’ hebben. Straks zal de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking
geboren en getogen zijn in stedelijk gebied, en wellicht de kwaliteiten van het landelijk gebied
nauwelijks kennen en er daardoor ook geen waarde aan hechten. Wanneer jonge mensen nog slechts
in aanraking komen met kinderboerderijen en museumlandschappen, vervalt op den duur het
draagvlak voor het huidige landbouw- en natuurbeleid. Dan zijn toenemende spanningen rondom
landbouw en natuur te verwachten. Het ‘not in my rural area’ gedrag (Overbeek e.a., 2009) zal
toenemen en weerstand tegen veranderingen zal groot zijn. Een verdere scheiding van functies
(landbouw en natuur) zal spanningen kunnen vergroten als gevolg van aanhoudende weerstand tegen
Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s), megastallen maar ook weerstand tegen veranderingen als
gevolg van wateropgaven in verband met klimaatverandering.
Investeer in sociale cohesie
De opkomende vervreemding door de veranderende verhouding tussen burgers en de landbouw en
natuur zou, indachtig het WRR advies ‘vertrouwen in de buurt’ (2005), verminderd kunnen worden
door te werken aan sociale cohesie op buurt- of dorpsniveau. Het gaat om de versterking van
kleinschalige verbanden waarin mensen dagelijks met elkaar omgaan en waarin ook hun
wisselwerking met overheid en politiek vorm krijgt. Samen doen zorgt voor sociale samenhang,
saamhorigheid en leefbaarheid in een gemeenschap. Een concreet voorbeeld is de opening van de
bibliotheek in het dorp Loil op initiatief van de dorpsgemeenschap zelf. Deze bibliotheek is niet een
voorwaarde voor leefbaarheid in het dorp, maar een resultaat van de leefbaarheid (Thissen, 2007).
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Vertrouwen in de buurt (WRR, 2005)
In het rapport ‘Vertrouwen in de Buurt’ geeft de WRR (2005) aan dat er een toenemende
bezorgdheid bestaat over de Nederlandse civil society en democratie. Er is sprake van een
afnemende betrokkenheid van mensen bij elkaar (sociaal vertrouwen) en bij hun democratische
instituties (politiek vertrouwen). Een afnemende sociale cohesie kan leiden tot anonimiteit en
vervreemding, onveiligheid, criminaliteit en afnemend welzijn. Uiteindelijk kan dit ertoe leiden dat het
bestuur zijn handelen steeds minder kan legitimeren omdat het ‘losgezongen’ raakt van de burgers.
De WRR zoekt een mogelijk antwoord op deze problematiek in de versterking van kleinschalige
verbanden en geeft aan hoe mensen in hun directe leefomgeving (kunnen) bijdragen aan de aanpak
van leefbaarheidsproblemen. Ook gaat de WRR in op de vraag hoe de betrokkenheid van politici en
ambtenaren daarbij verstandig vorm gegeven kan worden.
De WRR is niet pessimistisch over de bijdrage van mensen aan leefbaarheidsproblemen in hun
buurt. Mensen in hun buurten nemen soms hartverwarmende initiatieven waarbij ze bijzonder
vasthoudend kunnen zijn. De WRR benadrukt dat de fysieke inrichting kan bijdragen aan
geborgenheid, eigenheid en eigenaarschap. De fysieke inrichting moet passen bij de behoeften en
in de leefomgeving. ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend of een nog verdere instantie’, zo
luidt het.
Sluit aan bij de vraaglogica van burgers
Wil je bewoners bij hun buurt (of leefomgeving) betrekken dan is het zaak om in te spelen op hun
behoeften en kwaliteiten (WRR, 2005). Zij willen serieus worden genomen door elkaar en door
beleidsmakers en –uitvoerders. De ene buurt (of het ene dorp) is echter het andere niet. Het gaat om
maatwerk en daarbij hoort een handelingsruimte om te kunnen ‘leren’. Het is echter niet ‘u vraagt wij
draaien’. Het gaat om twee sporen. In buurten waar de sociale cohesie weggevallen is gaat het om ‘de
sociale herovering’ door een krachtige overheid die van bovenaf beleid oplegt en met strakke hand
uitvoert. Anderzijds gaat het om kansgedreven beleid dat bewoners verleidt om in actie te komen,
omdat het inspeelt op hun behoeften en kwaliteiten en bovendien de ruimte laat om de eigen buurt (of
leefomgeving) in te kleuren. Het is voor overheden verleidelijk om vooral in te zetten op het
repressieve spoor. Dat ontaardt echter te makkelijk in symptoombestrijding. Een kansgedreven beleid
is daarnaast zinvol. Dit vraagt om veel inzet en veelal een cultuuromslag in overheidsorganisaties. Het
gaat om een andere manier van denken en doen, met een sterk accent op de vraaglogica van
burgers. Soms is het beter als de overheid niets doet. Maar dat betekent niet dat de overheid alles
maar op zijn beloop kan laten. Ook gemeenschapsinitiatieven vragen om voorwaardenscheppend
beleid (Thissen, 2007). Experimenten met nieuwe vormen van betrokkenheid die burgers ruimte
bieden om hun eigen buurt (of leefomgeving) in gezamenlijkheid in te kleuren zijn noodzakelijk.
Burgers kunnen zo een belangrijke rol spelen bij de voorkoming en aanpak van problemen die de
kwaliteit van de leefomgeving onder druk zetten. Denk hierbij ook aan vormen van zelfsturing en derde
generatie burgerparticipatie (Kilic, 2008).
Benut nieuwe sociale verbindingen rondom cultuur, natuur en landschap
Nieuwe verbindende factoren tussen boeren en burgers op het platteland blijken te zijn gerelateerd
aan het landelijk gebied. Wat breed gedeeld wordt tussen alle bewoners zijn namelijk collectieve
waarden zoals het behoud en ontwikkeling van de dorpscultuur, natuur en landschap (Overbeek e.a.,
2009). Burgers ontdekken daarmee nieuwe vormen van participatie en (deels) nieuwe sociale
verbanden zoals (naast dorpsraden), natuur- en landschapsverenigingen, heemkundeverenigingen,
etc. Deze groepen bieden nieuwe kansen voor betrokkenheid, zelfwerkzaamheid en zelfsturing in de
gemeenschappen. Deze initiatieven worden vaak te weinig gewaardeerd of benut. Burgerparticipatie
bij beleidsprocessen blijkt vaak een blinde vlek. Hierbij speelt ook een rol dat veel bewoners, maar ook
veel gemeentelijke bestuurders, het autonome dorp als referentiekader blijven hanteren. Zij blijven de
ontwikkelingen in hun dorp beoordelen vanuit het beeld van een autonoom dorp. Daarom blijven zij
veel aandacht besteden aan de achteruitgang van lokale voorzieningen en de toenemende
individualisering, die als problematisch worden ervaren. Het is jammer als de kansen van gedeelde
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Plattelandseconomie onder druk!
Om een vitale plattelandseconomie en landbouw en natuur in de toekomst in stand te houden zijn
goed opgeleide mensen nodig, terwijl de beroepsbevolking krimpt. Die krimp heeft gevolgen voor de
arbeidsmarkt (zie volgende paragraaf) maar ook ruimtelijke gevolgen. De ruimtevraag zal het sterkste
terugvallen in die regio’s waar de teruggang van de (beroeps-) bevolking het grootst is. Dit leidt tot een
dalende vraag naar bedrijfslocaties en –ruimte, het aantal ha bedrijventerrein en kantoorruimte en een
versterkte daling van de werkgelegenheid. In economische zin is het platteland veel kwetsbaarder dan
de stad, mede in het licht van de energiecrisis en de klimaatcrisis. De diensteneconomie ondervindt er
door de langere afstanden sneller de nadelen van dure transporten in geval van torenhoge
brandstofprijzen. De werkgelegenheid in de meer perifere gebieden komt daarmee verder onder druk
te staan. En het is goed als we ons realiseren dat de autoafhankelijkheid van de plattelandsbevolking
de plattelandsgemeenschappen erg kwetsbaar maken (SCP bijdrage discussiebijeenkomst
27/05/2009).
Leefbaarheid onder druk!
Voor delen van het platteland komt de leefbaarheid sterk onder druk. De bevolking van het landelijk
gebied zal in 2030 kleiner en ouder zijn. Krimp in combinatie met verdienstelijking van de economie,
de daarmee verbonden veranderende levensloop en de sterke groei van huishoudens in stedelijk
gebied, leidt tot versterkte vergrijzing en ontvolking op het platteland, vooral in de perifere regio’s. De
sociaal economische en ruimtelijke verschillen nemen toe
De opvang van de vergrijzing zal een grote opgave in de dorpen betekenen zowel op het gebied van
zorg als van huisvesting. Er is een relatief grote groep 55-75-jarigen woonachtig op het platteland,
waaronder een flink deel nieuwkomers. Deze jonge senioren zijn nu nog overwegend fit en
zelfredzaam, en dragen door vrijwilligerswerk en informele hulp enorm bij aan de sociale cohesie in de
lokale gemeenschap. Deze groep zal over twintig jaar zijn doorgeschoven naar de categorie
‘kwetsbare oudere’. Daarbij zal het accent verschuiven van een helpende populatie naar een
hulpvragende populatie. Voor hen is een sociaal vangnet niet zo vanzelfsprekend want vaak woont
familie op afstand. En nieuwkomers zijn minder geneigd lokale contacten, bijvoorbeeld met buren, te
onderhouden. Zij hebben veelal een netwerk op basis van gemeenschappelijke interesses (SCP
bijdrage discussiebijeenkomst 27/05/2009). De vraag is in hoeverre ze op dit netwerk kunnen
terugvallen wanneer ze hulpbehoevend worden en de zelfredzaamheid in het geding is. Vraag en
aanbod van zorg gaan hierdoor nog meer uit elkaar lopen (PBL mondeling). Daarnaast is er zorg voor
passende huisvesting. De vergrijzing van de plattelandsbevolking zal sterk bijdragen aan de
voortzettende huishoudenverdunning, dat wil zeggen dat er meer kleine huishoudens komen. Veel
ouderen zullen hun laatste levensfase verweduwd zijn, wat betekent dat er meer
eenpersoonshuishoudens zullen ontstaan. Hiervoor is passende huisvesting nodig (SCP bijdrage
discussiebijeenkomst 27/05/2009).
Ook de ontgroening heeft impact op de leefbaarheid, vooral op het relatief kleine aandeel jong
volwassenen van 20-34 jaar. De vergrijzing in combinatie met de voortdurende trek van
jongvolwassenen naar de stad zorgt voor een onbalans in de plattelandsgemeenschappen. De
participatie van jongeren in verenigingen is essentieel voor het lokale verenigingsleven (SCP bijdrage
discussiebijeenkomst 27/05/2009).
Groen verder onder druk!
Een van de misverstanden is dat bevolkingskrimp de druk op het natuur- en cultuurlandschap zal
verlichten. Dit idee is echter niet vanzelfsprekend. De veronderstelling is dat het cultuurlandschap
onder invloed van krimp uiteindelijk net zo hard zal veranderen als onder invloed van (stedelijke) groei
(Kolen, 2009). Nieuwe ontwikkelingen zoals een vrijetijdsindustrie, landbouw, waterbeheer en
wooncultuur zullen vragen om een ruimtelijke herinrichting van het buitengebied waarbij ook het
plattelandskarakter als zodanig in het geding is. Krimp maakt ruimte voor recreatie en toerisme maar
ook voor werklandschappen en landschappen waarin wonen, werken en recreëren elkaar in evenwicht
houden.
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Benut krimp als kans
Krimp heeft een negatieve associatie voor bestuurders en bewoners die gewend zijn aan en gericht op
groei. Het denken in ‘krimp als kans’ staat in de kinderschoenen. Het is echter noodzakelijk om krimp
te accepteren en tijdig hierop te anticiperen en niet te wachten totdat de problemen veel groter zijn
geworden. Het is zinvol om tegenover krimp alternatieve denkrichtingen te ontwikkelen zoals
Prosperity without growth waarin quality of life en welzijn meer centraal staan dan welvaartsgroei
alleen. Kansen zijn ook te vinden door te investeren in een vitale plattelandseconomie die aansluiting
vindt bij de verdienstelijking door nieuwe arrangementen tussen landbouw, recreatie, natuur, water en
nieuwe sectoren zoals creativiteit, ICT of combinaties. Ook de oudere doelgroepen kunnen
economische kansen betekenen (KcBB, 2009). Verder is selectieve woningbouw en clustering en zo
nodig regionaliseren van voorzieningen nodig.
3. Arbeidsmarktkrapte
Vergroot de instroom in de groene sectoren
Arbeidskrachten zijn belangrijk voor zowel de vitaliteit van de plattelandseconomie als voor de vitaliteit
van sectoren zoals landbouw en natuur. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn drieledig: er is sprake
van een veranderende vraag, een dalend aanbod en grotere concurrentie met andere sectoren. De
vraag op de groene arbeidsmarkt is sterk in beweging. De eisen die aan werknemers worden gesteld
zijn al lange tijd breder dan alleen de productgerelateerde kennis. Het gaat ook om ICT, logistiek,
marketing, ketenkwaliteit en duurzaamheid. Daar komen de technologische ontwikkelingen en
maatschappelijke vraagstukken rondom milieu, economie, klimaat en energie nog bij. Dit stelt andere
en hogere eisen aan werknemers. Tegelijkertijd krimpt de beroepsbevolking en laat het imago van
groene sectoren te wensen over, zeker onder de nog groeiende groepen stedelijke en allochtone
jongeren. De traditionele instroom op de groene arbeidsmarkt zal in de toekomst niet meer kunnen
voorzien in de vraag. Om de instroom op de groene arbeidsmarkt te vergroten zijn grote inspanningen
noodzakelijk. Zie hiervoor RLG advies, Kleur bekennen, februari 2009.

Tot besluit: leefbaarheid als doel en als basis
Een duurzame groene delta heeft leefbaarheid als doel én als basis. Leefbaarheid is het doel van de
burger als consument. Tegelijkertijd is leefbaarheid de basis voor de burger als producent van het
landelijk gebied. Mensen vormen het sociale kapitaal en de human resources om de toekomst van het
landelijk gebied vorm te geven. Leefbaarheid is een waarde op zichzelf. Leefbaarheid kan alleen met
en door de bewoners zelf worden vormgegeven, met een overheid die daarvoor ruimte geeft en
daarnaast haar publieke opgave adequaat invult. Tegen de achtergrond van de
vermaatschappelijking, de demografische omslag en de krimpende arbeidsmarkt moet extra
geïnvesteerd worden in de leefbaarheid van het platteland om een Duurzame Groene Delta (people,
planet en profit) te realiseren. Hiervoor moeten verantwoordelijkheidsgevoel, georganiseerde
betrokkenheid en rentmeesterschap (samenleving) meer ruimte krijgen naast marktwerking (markt) en
een ontwikkelingsgerichte benaderingen door de overheid.
De raad ziet met dit perspectief de inbreng van de burger als bepalend voor de toekomst van het
landelijk gebied. Alleen dan kan de verbinding in tact blijven tussen de fysieke, sociale en
economische werkelijkheden waarin de burger leeft. De betrokkenheid bij het landelijk gebied is door
de hier geschetste trends in beweging. De samenstelling van de bevolking verandert door
demografische en maatschappelijke factoren, waardoor andere dan de traditionele bevolkingsgroepen
meer gaan bepalen wat er in het landelijk gebied gebeurt. Daardoor komt het burgerperspectief
centraal te staan in de het slotadvies van de raad. In deze bijdrage aan dat slotadvies zijn wezenlijke
aanbevelingen gegeven om daar invulling aan te geven.
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Vooraf
De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) heeft het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling
en Beleid (KcBB) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de bevolkingsontwikkeling
op het platteland en gevolgen daarvan. De resultaten van dit onderzoek vormen de input
voor het ontwerpen van een toekomstvisie voor het platteland.

Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid
Peter Hovens
Wim Derks
Leo Klinkers
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1 Inleiding
1.1 Afbakening platteland
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een maatstaf voor de mate van
stedelijkheid. Die wordt gemeten op basis van de zogeheten gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad). Het aantal adressen in een straal van 1 km is dus het criterium.
Op basis daarvan onderscheidt het CBS de gemeenten in vijf categorieën. Twee daarvan,
te weten de categorieën ‘Niet stedelijk’ en ‘Weinig stedelijk’ hebben in dat jargon het
predicaat ‘platteland’. Tabel 1.1 toont die vijf, gespreid over de huidige 441 gemeenten.
Tabel 1.1

Mate van stedelijkheid van gemeenten 2009
Omgevingsadressendichtheid per km2

Totaal Nederland

Inwoners

Gemeenten

Aantal

%

Aantal

%

16.487.000

100%

441

100%

Niet stedelijk

minder dan 500

1.995.973

12%

128

29%

Weinig stedelijk

500 tot 1.000

3.560.131

22%

155

35%

Platteland

minder dan 1.000

5.556.104

34%

283

64%

Matig stedelijk

1.000 tot 1.500

3.159.928

19%

83

19%

Sterk stedelijk

1.500 tot 2.500

4.631.373

28%

62

14%

Zeer sterk stedelijk

2.500 of meer

3.139.182

19%

13

3%

Bron: CBS, KcBB

Volgens deze
afbakening woont
34% van de
Nederlandse
bevolking op het
platteland.

En 64% van de 411
gemeenten kan men
aanmerken als een
plattelandsgemeente.

De figuur op de volgende pagina laat de mate van stedelijkheid van de Nederlandse
gemeenten in vijf verschillende tinten zien.
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Figuur 1.1

Mate van stedelijkheid van gemeenten 2009

Bron: CBS, KcBB

Platteland, demografische ontwikkelingen en gevolgen, augustus 2009

4

1.2 Begrippen
De omvang van de bevolking in een gemeente, regio, land of werelddeel verandert door
geboorten van kinderen, door sterfgevallen, door vestiging (inkomende migratie) en
vertrek (uitgaande migratie).
Het saldo van geboorte en sterfte heet natuurlijke aanwas of geboorteoverschot (figuur
1.2).
Figuur 1.2

Geboorte, sterfte, natuurlijke aanwas, Nederland, in procenten van de
bevolking
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Bron: CBS, KcBB.
Het saldo van vestiging en vertrek is het migratiesaldo (figuur 1.3). Als dat migratiesaldo
groter is dan nul spreekt men van een inkomend migratiesaldo, als het saldo kleiner is
dan nul van een uitgaand migratiesaldo. In deze studie maken we over het algemeen
geen onderscheid tussen binnenlandse migratie (vestiging en vertrek tussen gemeenten
of regio’s) en buitenlandse migratie (immigratie en emigratie).
Als er weinig kinderen worden geboren daalt het aantal jongeren en daardoor het
aandeel van jongeren in de totale bevolking. Die ontwikkeling heet ontgroening. De mate
van ontgroening kan van plek tot plek verschillen. De ene regio/gemeente is meer
ontgroend dan de andere.
Naast het aandeel van jongeren in de totale bevolking is voor het maken van beleid,
bijvoorbeeld voor scholen, het tempo van ontgroening van belang: de snelheid waarmee
het aantal jongeren daalt. In deze studie komt met name dit laatste aspect aan de orde.
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Figuur 1.3

Migratiesaldo, saldo van inkomende en uitgaande migratie, Nederland, in
procenten van de bevolking
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Als het aantal ouderen toeneemt, en met name als het aandeel van ouderen in de totale
bevolking stijgt, spreekt men van vergrijzing. Zoals bij ontgroening speelt ook hier het
onderscheid tussen de mate van vergrijzing (aandeel ouderen in totale bevolking) en het
tempo daarvan (snelheid van stijging van het aantal ouderen). Voor het regionaal/lokaal
beleid is ook voor dit onderwerp over het algemeen het tempo van vergrijzing het
belangrijkst.
Als er weinig kinderen worden geboren, of als er sprake is van een fors uitgaand
migratiesaldo, kan de situatie ontstaan dat het aantal inwoners gaat dalen. De begrippen
ontgroening, vergrijzing en bevolkingsdaling hebben daar allemaal wel iets mee te
maken, maar slaan toch op verschillende aspecten van zo’n proces. Op basis van de
Nederlandse cijfers kunnen we het volgende beeld schetsen.
Al meer dan 100 jaar daalt het aandeel van de jongeren in de totale bevolking. Deze
ontwikkeling kent drie oorzaken: vrouwen krijgen minder kinderen, mensen leven langer
en de omvang van andere leeftijdsgroepen nam snel toe. Door deze daling van het
aandeel van jongeren in de totale bevolking is er al meer dan honderd jaar sprake van
ontgroening.
Na de tweede wereldoorlog werden er veel kinderen geboren: de naoorlogse
geboortegolf. Rond 1970 hield die golf op en begon voor het eerst niet alleen het aandeel
van jongeren in het totaal te dalen, maar ook het aantal jongeren. Dat heet de ‘dubbele’
ontgroening: daling van aandeel én daling van aantal.
Rond 1970 zakte het gemiddelde aantal kinderen per vrouw onder de 2,1, het
vervangingsniveau. Daar ligt het begin van het einde van de bevolkingsgroei, de eerste
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stap naar bevolkingsdaling. Met een vertraging van tientallen jaren gaat het aantal
inwoners dalen als vrouwen minder kinderen krijgen dan gemiddeld 2,1. Door een
uitgaand migratiesaldo (meer eruit dan erin) kan het jaar van de overgang van trage
groei naar daadwerkelijke daling eerder vallen. Voortdurende inkomende migratie (meer
erin dan eruit) kan het jaar van begin van daling vertragen en verder naar de toekomst
verschuiven. Als Nederland geen inkomende migratie had gehad in de afgelopen
decennia, dan was nu het aantal inwoners waarschijnlijk al aan het dalen. Vanwege de
inkomende migratie komt de daling volgens de huidige verwachting tegen 2040. Dan
zakt de totale Nederlandse bevolking van ongeveer 17,5 miljoen weer langzaam in de
richting van de 17 miljoen en daaronder.
Ontgroening gaat dus vooraf aan, is de aankondiging van bevolkingsdaling.
Omdat mensen steeds ouder worden stijgt het aandeel van ouderen in de totale
bevolking. Zo neemt het aandeel van 65-plussers sinds 1924 voortdurend toe.
Vergrijzing is dus helemaal geen nieuw verschijnsel. De mensen die in 1946 werden
geboren worden 65 jaar in 2011. Met ingang van dat jaar gaat Nederland daardoor
versneld vergrijzen. Over tientallen jaren wordt de top van de vergrijzing bereikt, maar
ook daarna blijft het aantal ouderen groot. Ook het aandeel van ouderen in de totale
bevolking blijft hoog. De ‘ontgrijzing’ zal dan maar langzaam gaan.
Ten slotte het begrip ‘groei’. We hanteren dat niet letterlijk, maar als jargon dat in dit
soort studies gebruikelijk is. Dit impliceert min of meer raar taalgebruik zoals
‘bevolkingsgroei van -0,26%’, hetgeen de facto ‘daling’ betekent.
1.3 Krimp?
Wanneer krimpt een gemeente? De term krimp wordt vaak gebruikt als het aantal
inwoners daalt. Maar men moet dat begrip voorzichtig hanteren. Als het aantal inwoners
krimpt, wil dat nog niet zeggen dat dan ook het aantal huishoudens of woningen daalt. Er
is immers sprake van gezinsverdunning: daling van het aantal personen per huishouden.
Voor eenzelfde aantal inwoners of voor een licht dalend aantal inwoners zijn dan toch
meer woningen nodig. Ook is er niet automatisch sprake van krimp van economie en
bestedingen.
Voor de duidelijkheid wordt daarom in deze rapportage het woord ‘krimp’ waar dat kan
vermeden. We gebruiken zoveel mogelijk de term ‘bevolkingsdaling’.
1.4 Regionale indeling
In deze studie besteden we ook aandacht aan de demografische ontwikkeling in regio’s in
het algemeen en aan specifieke regio’s in een aantal provincies in het bijzonder. En wel
die provincies en regio’s die veel plattelandsgemeenten met bevolkingsdaling hebben.
Dus waar het totale aantal inwoners daalt of maar weinig groeit.
Het is echter belangrijk om nu al op te merken dat die daling, of nog maar zeer langzame
groei, op de verschillende plekken niet dezelfde oorzaken kennen. De provincies en
regio’s die we straks bespreken verschillen op het vlak van natuurlijke aanwas,
migratiesaldo, ontgroening, vergrijzing en mate van stedelijkheid. Dat impliceert dat er
geen eenduidig beeld bestaat van ‘dé bevolkingsontwikkeling’ op ‘hét platteland’.
1.4.1 Provincies
Tabel 1.2 bevat de provincies in volgorde van bevolkingsgroei (gemiddeld over de
afgelopen zeven jaar) van laag naar hoog. Wij concentreren ons op Limburg, Groningen
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en Zeeland. Wat zich daar afspeelt is – mutatis mutandis – exemplarisch voor hetgeen in
andere provincies staat te gebeuren.
Limburg is de enige provincie waar gemiddeld over de afgelopen zeven jaar het aantal
inwoners is gedaald. Daarna volgen twee provincies met een lage bevolkingsgroei:
Groningen en Zeeland.
In Limburg was gemiddeld over de afgelopen zeven jaar de natuurlijke aanwas kleiner
dan nul: er werden minder kinderen geboren dan er mensen stierven. Zeeland had een
inkomend migratiesaldo (meer erin dan eruit) en de andere twee een uitgaand saldo
(meer eruit dan erin). U ziet dat zaken als natuurlijke aanwas en migratie per provincie
verschillen.
Dat geldt ook voor de mate van stedelijkheid. Zeeland is weinig stedelijk, terwijl Limburg
en Groningen matig stedelijk zijn.
Tabel 1.2 Bevolkingsgroei en stedelijkheid provincies
Bevolkingsgroei

Natuurlijke
aanwas

Migratiesaldo

Per jaar gemiddeld over 2002/2008, in
procenten bevolking
Nederland

Aantal
inwoners
per
1-1-2009

Omgevingsadressendichtheid per
km2

0,33%

0,33%

0,01%

16.487.000

1.885

-0,26%

-0,03%

-0,23%

1.123.000

1.139

Groningen

0,10%

0,13%

-0,03%

574.000

1.469

Zeeland

0,14%

0,08%

0,06%

381.000

832

Friesland

0,20%

0,27%

-0,08%

645.000

882

Zuid-Holland

0,23%

0,34%

-0,11%

3.480.000

2.679

Noord-Brabant

0,26%

0,32%

-0,06%

2.435.000

1.350

Gelderland

0,30%

0,31%

-0,01%

1.991.000

1.143

Drenthe

0,32%

0,16%

0,16%

490.000

715

Overijssel

0,40%

0,41%

-0,01%

1.125.000

1.236

Noord-Holland

0,49%

0,39%

0,10%

2.649.000

3.094

Utrecht

0,86%

0,59%

0,27%

1.211.000

1.835

Flevoland

1,66%

0,92%

0,75%

383.000

1.284

Limburg

Bron: CBS, KcBB

1.4.2 Regio’s
Binnen provincies liggen een of meer regio’s. Nederland is namelijk opgedeeld in 40
regio’s, zogeheten COROP-regio’s.1 Een aantal daarvan staat in Tabel 1.3, te weten de
regio’s met de laagste en die met de hoogste bevolkingsgroei in de afgelopen zeven
jaren. In 6 van de 40 regio’s is het aantal inwoners gemiddeld over de afgelopen zeven
jaar gedaald. Daarbij zit de zeer sterk stedelijke regio Aggl. Haarlem en de sterk
stedelijke regio Oost-Zuid-Holland (Gouda, Alphen aan de Rijn e.o). In deze twee regio’s
1

De indeling in 40 COROP-regio’s is omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal
Onderzoeksprogramma waaraan de indeling haar naam dankt.
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is de bevolkingsdaling mogelijk tijdelijk, omdat die veroorzaakt wordt door een
omvangrijk uitgaand migratiesaldo. Dat migratiesaldo kan in de toekomst mogelijk
positief worden; bovendien is de natuurlijke aanwas positief.
De andere vier regio’s met bevolkingsdaling zijn: Delfzijl en omgeving, Zuid-Limburg,
Oost-Groningen en Zeeuwsch-Vlaanderen. Daarbij is Zuid-Limburg een matig stedelijke
regio en de andere drie zijn plattelandsregio’s.
Tabel 1.3 Bevolkingsgroei en stedelijkheid regio’s met laagste en hoogste
bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei

Natuurlijke
aanwas

Migratiesaldo

Aantal
inwoners
per
1-1-2009

Omgevingsadressendichtheid per
km2

Per jaar gemiddeld over
2002/2008, in % bevolking
Nederland

0,33%

0,33%

0,01%

16.487.000

1.885

Delfzijl e.o.

-0,86%

-0,01%

-0,85%

49.000

591

Zuid-Limburg

-0,55%

-0,20%

-0,35%

609.000

1.334

Oost-Groningen
ZeeuwschVlaanderen

-0,23%

-0,12%

-0,11%

152.000

654

-0,13%

-0,15%

0,02%

107.000

571

-0,04%

0,08%

-0,12%

218.000

2.625

-0,03%

0,53%

-0,56%

311.000

1.502

Groot-Rijnmond

0,03%

0,28%

-0,25%

1.363.000

2.722

Midden-Limburg
Gooi en
Vechtstreek

0,04%

0,08%

-0,04%

234.000

837

0,05%

0,09%

-0,04%

243.000

1.763

Achterhoek

0,08%

0,16%

-0,08%

402.000

812

ZuidwestOverijssel

0,69%

0,40%

0,29%

152.000

1.307

Groot Amsterdam
Aggl. ‘sGravenhage

0,73%

0,55%

0,18%

1.238.000

4.538

0,79%

0,32%

0,48%

795.000

3.823

Utrecht

0,87%

0,59%

0,27%

1.211.000

1.835

Flevoland

1,66%

0,92%

0,75%

383.000

1.284

Aggl. Haarlem
Oost-ZuidHolland

Bron: CBS, KcBB

In het volgende hoofdstuk besteden we bij de beschrijving van de bevolkingsontwikkeling
speciaal aandacht aan de vier meest dalende regio’s.
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2 Demografische ontwikkelingen
2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de ontwikkeling van het totaal aantal inwoners (paragraaf 2.2)
en de ontwikkeling naar leeftijd (paragraaf 2.3).
2.2 Bevolkingsgroei
2.2.1 Inleiding
Zoals eerder toegelicht wordt de groei van het totaal aantal inwoners bepaald door de
natuurlijke aanwas (saldo van geboorte en sterfte) en het migratiesaldo (inkomende
migratie min uitgaande migratie, binnenlands plus buitenlands). Vooral door de variatie
in het migratiesaldo kan de bevolkingsgroei van jaar tot jaar verschillen. Dat verschil
wordt over het algemeen groter naar mate de beschouwde gebieden kleiner zijn. Om een
beter zicht te krijgen op de meer structurele ontwikkeling wordt in deze paragraaf de
gemiddelde groei over 7 jaar genomen.
De prognose in dit hoofdstuk is gebaseerd op berekeningen van KcBB, waarbij gebruik
gemaakt is van de regionale prognose van CBS/PBL (Pearl) en ABF Research (PRIMOS)
en van de laatste landelijke prognose van CBS.
2.2.2 Nederland
De in hoofdstuk 1 geschetste trendmatige daling van de natuurlijke aanwas gaat in de
toekomst door. Dat ligt anders voor het migratiesaldo. Dat was in de periode 1996-2002
relatief hoog en in de periode 2003-2007 betrekkelijk laag (figuur 1.3). Volgens de
huidige prognose van het CBS wordt dat saldo in de komende jaren weer relatief hoog.
Maar het is denkbaar dat het als gevolg van de economische crisis in de eerstkomende
jaren lager wordt dan de huidige prognose. We kunnen dus schommelingen verwachten.
De combinatie van de natuurlijke aanwas en het migratiesaldo toont voor Nederland een
relatief hoge bevolkingsgroei rond de recente eeuwwisseling, een vermindering van de
groei daarna, een stabilisatie van de groei in de eerstkomende jaren en een licht dalende
trend over een aantal jaren. Deze ontwikkeling komt in figuur 2.1 zowel bij het platteland
als bij het stedelijk gebied tot uitdrukking.
Maar uit die figuur blijkt ook dat de bevolkingsgroei op het platteland duidelijk lager is
dan in het stedelijk gebied. Tabel 2.1 laat zien dat gemiddeld over de afgelopen jaren
voor het platteland de som van de natuurlijke aanwas van 0,28% per jaar en het
migratiesaldo van -0,12% per jaar een groei oplevert van slechts 0,16% per jaar. Terwijl
voor het stedelijk gebied een 0,35% natuurlijke aanwas plus 0,07% migratiesaldo een
groei van 0,42% laat zien. In de komende jaren blijft de natuurlijke aanwas op het
platteland naar verwachting verder achter bij het stedelijk gebied dan in de afgelopen
jaren.
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Figuur 2.1

Bevolkingsgroei Nederland in procenten, gemiddeld over 7 jaar,
onderscheiden in platteland en stedelijk
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Tabel 2.1

Bevolkingsgroei Nederland in procenten, gemiddeld over 7 jaar, naar
componenten natuurlijke aanwas en migratiesaldo, onderscheiden naar
stedelijkheid
2001/2008

2009/2015

2016/
2022

Groei

Nat.
aanw.

Migr.
saldo

Groei

Nat.
aanw.

Migr.
saldo

Totaal Nederland

0,33

0,33

0,01

0,30

0,22

0,07

0,27

Niet stedelijk

0,10

0,29

-0,19

0,04

0,09

-0,05

0,03

Weinig stedelijk

0,20

0,28

-0,08

0,14

0,10

0,04

0,12

Platteland

0,16

0,28

-0,12

0,10

0,10

0,01

0,09

Matig stedelijk

0,43

0,32

0,11

0,33

0,18

0,15

0,26

Sterk stedelijk

0,46

0,33

0,13

0,42

0,25

0,16

0,36

Zeer sterk stedelijk

0,36

0,41

-0,05

0,51

0,45

0,06

0,53

Stedelijk

0,42

0,35

0,07

0,42

0,29

0,13

0,38

Bron: CBS, PBL, ABF Research, KcBB

Deze cijfers verklaren het
hoogteverschil tussen de
lijnen in Figuur 2.1
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Figuur 2.2

Bevolkingsgroei Nederland in procenten, gemiddeld over 2001/2008
De relatief geringe groei op
het platteland wordt vooral
veroorzaakt door een negatief
migratiesaldo, zonder
overigens te onderscheiden
tussen binnenlandse of
buitenlandse migratie.

Niet stedelijk
Weinig stedelijk

Natuurlijke aanwas
Migratiesaldo
Matig stedelijk

Bevolkingsgroei

Sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

Bron: CBS, KcBB

2.2.3 Alle regio’s, historische ontwikkeling
In deze subparagraaf komt de bevolkingsontwikkeling tot nu toe aan de orde, de
gerealiseerde ontwikkeling. De volgende subparagraaf gaat over de toekomst op basis
van een prognose.
Figuur 2.3a toont de 40 COROP-regio’s, waarin Nederland opgedeeld kan worden. In die
figuur is de procentuele bevolkingsgroei per regio in beeld gebracht, gemiddeld over de
afgelopen 7 jaar, onderscheiden in platteland en stedelijk gebied.
In driekwart van de regio’s (29 van de 40) was de bevolkingsgroei op het platteland
minder (of de daling groter) dan in het stedelijk gebied. De snelste bevolkingsdaling op
het platteland trad op in de regio Delfzijl en omgeving (-0,86% per jaar gemiddeld over
2002/2008). Deze regio bestaat volgens de gebruikte afbakening helemaal uit platteland.
De volgende regio met snelle bevolkingsdaling op het platteland is Zuid-Limburg (-0,54%
per jaar). Dit is een matig stedelijke regio (tabel 1.3), waar de bevolking in het stedelijk
gebied iets sneller daalt dan op het platteland (figuur 2.3a).
Qua snelheid van bevolkingsdaling op het platteland volgt dan de Agglomeratie Haarlem,
maar in deze zeer sterk stedelijke regio wonen relatief weinig mensen op het platteland.
De (sterke) bevolkingsdaling op het platteland is in deze regio mogelijk tijdelijk en niet
structureel, vanwege de regionale groei van de omvang van de bevolking, waar ook het
platteland van zou kunnen profiteren.
De volgende regio in volgorde van bevolkingsdaling op het platteland is Gooi en
Vechtstreek. Ook in deze sterk stedelijke regio wonen relatief weinig mensen op het
platteland en is de (sterke) bevolkingsdaling mogelijk tijdelijk, omdat er regionaal nog
sprake is van groei.
In volgorde van snelheid van bevolkingsdaling op het platteland in de afgelopen jaren
volgt als vijfde regio Oost-Groningen (-0,22% per jaar). In deze plattelandsregio valt één
gemeente (Winschoten) in het matig stedelijk gebied. Daar daalde het aantal inwoners
sneller dan in de plattelandsgemeenten.
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Opvallend in figuur 2.3a is de bevolkingsontwikkeling in de zeer sterk stedelijke regio
Groot-Rijnmond: bevolkingsdaling in het stedelijk gebied maar sterke bevolkingsgroei op
het platteland.
De omvang van de regio’s verschilt sterk qua aantal inwoners. Vandaar dat eenzelfde
procentuele verandering in een grote regio grotere aantallen laat zien dan in een kleine
regio (figuur 2.3b).
Figuur 2.3a

Bevolkingsgroei regio's in procenten per jaar gemiddeld over 2002/2008,
onderscheiden in platteland en stedelijk

Delfzijl en om geving
Noord-Friesland
Zuidoost-Friesland
Zuidoost-Drenthe
Deze uitschieter
is veroorzaakt
door de realisatie
van omvangrijke
bouwplannen.

Noord-Overijssel
Twente
Achterhoek
Zuidwest-Gelderland
Utrecht
Alkm aar en om geving
Agglom eratie Haarlem
Groot-Am sterdam
Aggl. Leiden en Bollenstreek
Delft en Westland
Groot-Rijnm ond
Zeeuwsch-Vlaanderen
West-Noord-Brabant
Noordoost-Noord-Brabant
Noord-Lim burg
Zuid-Lim burg

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
Platteland

Stedelijk

Bron: CBS, KcBB
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Figuur 2.3b

Bevolkingsgroei regio's in absolute aantallen per jaar gemiddeld over
2002/2008, onderscheiden in platteland en stedelijk
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Delfzijl en om geving
Overig Groningen
Noord-Friesland
Zuidwest-Friesland
Zuidoost-Friesland
Noord-Drenthe
Zuidoost-Drenthe
Zuidwest-Drenthe
Noord-Overijssel
Zuidwest-Overijssel
Twente
Veluwe
Achterhoek
Arnhem /Nijm egen
Zuidwest-Gelderland
Flevoland
Utrecht
Kop van Noord-Holland
Alkm aar en om geving
IJm ond
Agglom eratie Haarlem
Zaanstreek
Groot-Am sterdam
Gooi en Vechtstreek
Aggl. Leiden en Bollenstreek
Agglom eratie 's-Gravenhage
Delft en Westland
Oost-Zuid-Holland
Groot-Rijnm ond
Zuidoost-Zuid-Holland
Zeeuwsch-Vlaanderen
OverigZeeland
West-Noord-Brabant
Midden-Noord-Brabant
Noordoost-Noord-Brabant
Zuidoost-Noord-Brabant
Noord-Lim burg
Midden-Lim burg
Zuid-Lim burg
-4.000
Platteland

De grootste groei
zien we bij drie van
de vier grote steden;
Rotterdam (GrootRijnmond) laat een
ander beeld zien.

Opvallend is hier de
omvangrijke daling in het
stedelijk gebied en de grote
groei op het platteland. Ook
hier speelt weer de realisatie
van grote bouwplannen in
regionaal verband.

0

4.000

8.000

Stedelijk

Bron: CBS, KcBB

Zuid-Limburg valt op door omvangrijke
bevolkingsdaling, zowel op het
platteland als in het stedelijk gebied.
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2.2.4 Alle regio’s, prognose
Het voorgaande had betrekking op de ontwikkeling in de afgelopen 7 jaar. In die periode
hadden 9 van de 40 regio’s bevolkingsdaling op het platteland. In figuur 2.4 is een
prognose gegeven voor de komende 7 jaar. Dan zal naar verwachting in 13 van de 40
regio’s het aantal inwoners dalen. Het aantal gebieden met bevolkingsdaling op het
platteland neemt geleidelijk toe, omdat de natuurlijke aanwas een trendmatige daling
laat zien.
Naast de eerder genoemde regio’s tonen nu ook de volgende regio’s het beeld van
bevolkingsdaling op het platteland: Achterhoek, Noord-Drenthe, West-Noord-Brabant,
Zuidoost-Noord-Brabant, Midden-Limburg en Noord-Friesland.
Het is overigens onzeker hoe de bevolkingsontwikkeling in de verdere toekomst zal
verlopen. Het structurele karakter van de vertraging van de groei die langzaam overgaat
in daling van de totale omvang stelt ons voor situaties die we in die mate en soort nooit
hebben gekend. We weten niet hoe mensen daarop gaan reageren en hun keuzegedrag
gaan aanpassen. Er rijzen dus vragen als:
- Extra bevolkingsdaling op het platteland heeft nadelen voor het woonklimaat, zoals
het verdwijnen van voorzieningen, maar ook voordelen, zoals meer rust en ruimte en
lagere prijzen van de huizen. Welke migratiestromen gaan in de verdere toekomst
optreden als gevolg van deze voordelen en nadelen?
- Bevolkingsdaling wordt weliswaar een steeds algemener verschijnsel in Nederland,
maar blijft de bevolking op het platteland sneller dalen dan in het stedelijk gebied?
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Figuur 2.4

Bevolkingsgroei regio's in procenten per jaar gemiddeld over 2009/2015,
onderscheiden in platteland en stedelijk
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2.2.5 Groningen
Voor een beter inzicht in de bevolkingsontwikkeling op het platteland gaan we nu in op
enkele specifieke regio’s.
Relatief de sterkste bevolkingsdaling op het platteland treedt op in de regio Delfzijl en
omgeving (figuur 2.3a en 2.4). Ook in de aangrenzende regio Oost-Groningen is de
daling groot. In de regio Overig Groningen (stad Groningen en omgeving) verandert het
aantal inwoners op het platteland niet veel en is er sterke groei in de stad.
De provincie Groningen heeft veel platteland (tabel 2.2.). Op het platteland daalt het
aantal inwoners vooral als gevolg van een uitgaand migratiesaldo (figuur 2.5a en 2.5b),
terwijl in de stad Groningen en omgeving (regio Overig Groningen, figuur 2.4.c) het
aantal inwoners in het stedelijk gebied aanzienlijk groeit, mede als gevolg van een
aanzienlijk inkomend migratiesaldo.
In de provincie Groningen is dus sprake van ‘leegloop’ van het platteland. De
ontwikkeling in Groningen past in het landelijke beeld als het gaat over het verschil in
ontwikkeling tussen platteland en stedelijk. In driekwart van de Nederlandse regio’s (29
van de 40) was de bevolkingsgroei op het platteland minder (of de daling groter) dan in
het stedelijk gebied (paragraaf 2.2.3). In de dunbevolkte provincie Groningen is dat
verschil in ontwikkeling tussen platteland en stedelijk gebied echter wel extra groot.
Tabel 2.2

Provincie Groningen en deelregio’s, aantal inwoners naar mate van
stedelijkheid 2009
Delfzijl e.o.

OostGroningen
Aantal
%

Overig
Groningen
Aantal
%

Provincie
Groningen
Aantal

Aantal

%

%

Totaal

49.000

100

152.000

100

373.000

100

574.000

100

Niet stedelijk

12.000

25

59.000

39

105.000

28

177.000

31

Weinig stedelijk

37.000

75

75.000

49

48.000

13

160.000

28

Matig stedelijk

0

0

18.000

12

35.000

9

53.000

9

Sterk stedelijk

0

0

0

0

0

0

0

0

Zeer sterk stedelijk

0

0

0

0

185.000

50

185.000

32

Als gevolg van afronding is som van de onderdelen niet altijd gelijk aan het totaal.
Bron: CBS, KcBB
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Figuur 2.5a

Bevolkingsgroei Delfzijl e.o. in %, gemiddeld over 2001/2008
Omdat de natuurlijke aanwas
ongeveer gelijk is aan nul, komt
de bevolkingsdaling volledig
voor rekening van de migratie.

Niet stedelijk
Weinig stedelijk

Natuurlijke aanwas
Migratiesaldo

Matig stedelijk

Bevolkingsgroei

Sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk
-1,2 -0,9 -0,6 -0,3
Figuur 2.5b
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Bevolkingsgroei Oost-Groningen in %, gemiddeld over 2001/2008

Natuurlijke aanwas overal
kleiner dan nul; op platteland
ook migratiesaldo kleiner
dan nul.
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Figuur 2.5c
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Bevolkingsgroei Overig Groningen in %, gemiddeld over 2001/2008

Opvallend in dit
plaatje is het verschil
in migratie binnen de
regio.
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Figuur 2.5d

Bevolkingsgroei provincie Groningen in %, gemiddeld over 2001/2008

Een positieve natuurlijke
aanwas zien we terug bij
de twee uitersten: nietstedelijk en zeer sterk
stedelijk.
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2.2.6 Limburg
Na Delfzijl en omgeving heeft Zuid-Limburg de snelste daling van het aantal inwoners op
het platteland. In Midden-Limburg is geen groei meer op het platteland, in NoordLimburg nog wel (figuur 2.3a en 2.4). Zuid-Limburg is een dichtbevolkt gebied (de
adressendichtheid is dubbel zo hoog als in Delfzijl en omgeving en in Oost-Groningen).
De gevolgen van bevolkingsdaling zijn daardoor anders. Bij het verdwijnen van een
voorziening in Zuid-Limburg wordt de afstand tot de volgende voorziening minder groot
dan in de regio’s in Groningen. Anders gezegd: het ene plattelandsgebied is het andere
niet. Een gemeente als Onderbanken in Parkstad Limburg hoort men te rekenen tot de
plattelandsgemeenten, maar ligt in een zodanig stedelijk gebied dat verlies van
voorzieningen anders wordt ervaren (en kan worden opgelost) dan bijvoorbeeld de
gemeente Reiderland in Groningen, die ver van een stedelijk gebied verwijderd ligt.
Al eerder is aangegeven dat in Nederland over het algemeen de bevolkingsgroei op het
platteland lager is (of de daling groter) dan in het stedelijk gebied. In Limburg is dat niet
het geval, in die zin dat het verschil in ontwikkeling van aantal inwoners tussen
platteland en stedelijk gebied beperkter is (figuur 2.6a tot en met 2.6d). In Zuid-Limburg
daalt het aantal inwoners op het platteland sterk, maar niet meer dan in de steden. In
Noord-Limburg groeit het aantal inwoners op het platteland nog en is de groei op het
platteland hoger dan in het stedelijk gebied. In het stedelijk gebied in Noord-Limburg
was de afgelopen zeven jaar nauwelijks groei. Die groei verdwijnt mogelijk helemaal.
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Tabel 2.3

Limburg en deelregio’s, aantal inwoners naar mate van stedelijkheid 2009
ZuidLimburg
Aantal

%

MiddenLimburg
Aantal

%

609.000

100

234.000

100

78.000

13

83.000

Weinig stedelijk

112.000

18

Matig stedelijk

182.000

Sterk stedelijk

Totaal

Niet stedelijk

NoordLimburg
Aantal

Limburg
%

Aantal

%

279.000

100

1.123.000

100

35

56.000

20

217.000

19

49.000

21

132.000

47

292.000

26

30

103.000

44

0

0

285.000

25

237.000

39

0

0

91.000

33

329.000

29

0

0

0

0

0

0

0

0

Zeer sterk
stedelijk

Als gevolg van afronding is som van de onderdelen niet altijd gelijk aan het totaal.
Bron: CBS, KcBB

Figuur 2.6a

Bevolkingsgroei Zuid-Limburg in %, gemiddeld over 2001/2008
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Figuur 2.6b

Bevolkingsgroei Midden-Limburg in %, gemiddeld over 2001/2008
Alles dicht bij nul.
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Figuur 2.6c
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2.2.7 Zeeland
Als het gaat over bevolkingsdaling op het platteland is de volgende relevante regio
Zeeuwsch-Vlaanderen. Dat is net zoals Delfzijl en omgeving en Oost-Groningen een
weinig stedelijke regio.
In Zeeuwsch-Vlaanderen daalt het aantal inwoners omdat er meer mensen sterven dan
er kinderen geboren worden en niet omdat er een uitgaand migratiesaldo is (figuur
2.7a). De eerste indruk is dat in deze regio het aantal inwoners op het platteland niet
daalt door ‘leegloop’, dus niet door vertrek zoals in delen van de provincie Groningen,
maar door ‘uitsterven’, een geboortetekort. Bij een nadere analyse van de
migratiestromen zou kunnen blijken dat jongeren wegtrekken, bijvoorbeeld om elders te
gaan studeren en dat ouderen zich vestigen, bijvoorbeeld vanwege het aantrekkelijk
woonklimaat. Daardoor wordt het saldo van de totale migratie van alle leeftijdsgroepen
samen weliswaar niet kleiner dan nul, maar zijn er per saldo wel jonge mensen
vertrokken en wonen er dus weinig mensen in de leeftijd dat ze kinderen krijgen. Met
andere woorden, er zijn wel gevolgen voor de samenstelling van de bevolking.
In de regio Overig Zeeland is op het platteland nog wel duidelijk een geboorteoverschot
en bovendien een inkomend migratiesaldo. Daar is op het platteland nog bevolkingsgroei.
Die groei is daar groter dan in het stedelijk gebied, anders dan het algemene
Nederlandse beeld, waar stedelijk sneller groeit dan landelijk.
Tabel 2.4

Zeeland en deelregio’s, aantal inwoners naar mate van stedelijkheid 2009
ZeeuwschVlaanderen
Aantal
%

Overig
Zeeland
Aantal

%

Aantal

%

107.000

100

274.000

100

381.000

100

Niet stedelijk

52.000

49

132.000

48

184.000

48

Weinig stedelijk

55.000

51

12.000

4

67.000

18

Matig stedelijk

0

0

37.000

13

37.000

10

Sterk stedelijk

0

0

920.000

34

92.000

24

Zeer sterk stedelijk

0

0

0

0

0

0

Totaal

Zeeland

Als gevolg van afronding is som van de onderdelen niet altijd gelijk aan het totaal.
Bron: CBS, KcBB
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Figuur 2.7a

Bevolkingsgroei Zeeuwsch-Vlaanderen in %, gemiddeld over 2001/2008
Geboortetekort leidt
tot bevolkingsdaling.
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2.3 Conclusies bevolkingsgroei
Bevolkingsdaling wordt een steeds algemener verschijnsel, over het algemeen eerder op
het platteland dan in het stedelijk gebied.
Achter die bevolkingsdaling op het platteland zitten echter verschillende oorzaken. In
Delfzijl en omgeving en Oost-Groningen wordt de bevolkingsdaling vooral veroorzaakt
door het wegtrekken van mensen (uitgaand migratiesaldo) en groeit het stedelijk gebied
in de provincie Groningen nog wel aanzienlijk. In genoemde twee regio’s van de provincie
Groningen is op het platteland sprake van natuurlijke aanwas die wat kleiner is dan nul,
maar vooral een trek van platteland naar stad. Ongenuanceerd samengevat geldt voor
de provincie Groningen: het platteland loopt leeg.
In Zuid-Limburg daalt het aantal inwoners op het platteland, maar is de daling in het
stedelijk gebied minstens even groot. Daar worden op het platteland ook te weinig
kinderen geboren om het aantal inwoners op peil te houden, maar is het geboortetekort
in de steden groter. In Zuid-Limburg is er een uitgaand migratiesaldo op het platteland,
maar ook in de steden. Ongenuanceerd samengevat geldt voor Zuid-Limburg: de regio,
zowel platteland als stad, loopt leeg én sterft uit.
In Zeeuwsch-Vlaanderen is de lage natuurlijke aanwas verantwoordelijk voor de
bevolkingsdaling: de regio sterft uit. Er is nauwelijks een positief migratiesaldo, dat hoe
dan ook op termijn de negatieve natuurlijke aanwas niet kan compenseren.
De gevolgen van bevolkingsdaling op het platteland zijn in een dichtbevolkt gebied zoals
Zuid-Limburg anders dan in een dun bevolkt gebied, zoals Delfzijl en omgeving.
Afstanden tot voorzieningen zijn in een dichtbevolkt gebied kleiner dan in een dun
bevolkt gebied. Mogelijk dat daardoor in Zuid-Limburg het woonklimaat op het platteland
minstens zo aantrekkelijk is als in de stad: op het platteland meer rust en ruimte en
voorzieningen niet ver weg. Mogelijk dat daardoor in Zuid-Limburg de bevolkingsdaling in
de stad minstens even hard gaat als op in het platteland.
Wat wij hier opmerken geldt weliswaar voor de drie genoemde regio’s, maar een zestal
andere krijgt daar in de nabije toekomst ook mee te maken: Achterhoek, Noord-Drenthe,
West-Noord-Brabant, Zuidoost-Noord-Brabant, Midden-Limburg en Noord-Friesland.
De geschetste ontwikkelingen zijn de actuele ontwikkelingen uit het recente verleden en
voor de nabije toekomst. Bevolkingsdaling wordt een steeds algemener verschijnsel,
zeker op het platteland, maar of de bevolkingsdaling ook in de verdere toekomst op het
platteland sneller blijft gaan dan in het stedelijk gebied is de vraag.

2.4 Bevolkingsontwikkeling naar leeftijd

2.4.1 Inleiding
De verandering van het totaal aantal inwoners is over het algemeen beperkt (lichte groei
of lichte daling), maar de verandering van het aantal inwoners in bepaalde
leeftijdsgroepen is soms groot.
Ten aanzien van de bevolkingsontwikkeling onderscheiden wij drie groepen: jongeren (019 jaar), potentiële beroepsbevolking (20-64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder). Van
deze drie leeftijdsgroepen is per 1-1-2009 het aandeel in de totale bevolking berekend en
de groei van het aantal in de komende tienjaarsperiode 2009-2019.
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Het aandeel in de totale bevolking geeft de mate van ontgroening en vergrijzing. Over
het algemeen is het echter van groter belang wat de groei in de komende jaren zal zijn
van het aantal inwoners in de betreffende leeftijdsgroepen.
2.4.2 Nederland
Ontgroening
In Nederland is 24% van de bevolking jonger dan 20 jaar (tabel 2.5). Op het platteland
is het aandeel van de jongeren in de totale bevolking iets hoger, namelijk 25%. Een
kwart van de bevolking op het platteland is dus jonger dan 20 jaar. In het stedelijk
gebied is dat 23%. Het platteland is wat minder ontgroend dan het stedelijk gebied. In
de komende tien jaar daalt het aantal jongeren in Nederland (-6%). Op het platteland is
de daling (-14%) veel groter dan in het stedelijk gebied (-1%).
Potentiële beroepsbevolking
In Nederland komt in 2011 een einde aan de groei van de potentiële beroepsbevolking
(de bevolking van 20-64 jaar), omdat dan de naoorlogse geboortegolf de leeftijd van 65
jaar gaat passeren (tabel 2.5). In 2019 is het aantal mensen in die leeftijdsgroep 2%
minder dan nu. Op het platteland is de daling (-5%) wat groter dan in het stedelijk
gebied (-1%). In het zeer sterk stedelijk gebied is er nog geen daling.
Vergrijzing
Van de Nederlandse bevolking is nu 15% ouder dan 65 jaar. Het platteland is wat sterker
vergrijsd (16%) dan het stedelijk gebied (14%). In de komende decennia neemt het
aantal 65-plussers sterk toe, in de komende tien jaar met 31%. Op het platteland is de
toename (32%) wat sterker dan in het stedelijk gebied (30%).
Tabel 2.5

Bevolkingsontwikkeling Nederland naar leeftijd, onderscheiden naar
stedelijkheid
0-19 jaar
Aandeel
in totaal
2009

Groei van
2009 naar
2019 in %

20-64
jaar
Groei van
2009 naar
2019 in %

65 jaar en ouder

Totaal Nederland

24

-6

-2

15

+31

Niet stedelijk

25

-16

-7

16

+33

Weinig stedelijk

25

-13

-4

16

+31

Platteland

25

-14

-5

16

+32

Matig stedelijk

25

-8

-2

16

+32

Sterk stedelijk

24

-1

-1

15

+30

Zeer sterk stedelijk

22

+7

+1

13

+27

Stedelijk

23

-1

-1

14

+30

Aandeel
in totaal
2009

Groei van
2009 naar
2019 in %

Bron: CBS, PBL, KcBB

In het zeer sterk stedelijk gebied is er geen daling
maar een groei van het aantal jongeren. Maar die
groei is niet voldoende om de daling van -1% in het
gehele stedelijk gebied te compenseren.
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2.4.3 Regio’s
Ontgroening
Hiervoor is vermeld dat in Nederland als geheel het platteland wat minder is ontgroend
dan het stedelijk gebied. Dit geldt ook voor vrijwel alle regio’s (figuur 2.8a). Over het
algemeen verschilt de mate van ontgroening echter niet veel tussen platteland en
stedelijk gebied.
Het aandeel van jongeren in de totale bevolking ligt tussen 21% in Zuid-Limburg en
Zeeuwsch-Vlaanderen en 30% in Flevoland. De regio’s met bevolkingsdaling in de
provincies Groningen, Limburg en Zeeland hebben allemaal een laag aandeel jongeren,
zowel op het platteland als in het stedelijk gebied (tabel 2.6).
In alle regio’s daalt het aantal jongeren in de komende jaren op het platteland veel
sneller dan in het stedelijk gebied (figuur 2.8b). In diverse regio’s daalt het aantal
jongeren in de komende tien jaar met ongeveer een vijfde. Zo ook op het platteland in
Delfzijl en omgeving en in Zuid-Limburg. In Zeeland is de daling van het aantal jongeren
beperkt.
De meest recente regionale bevolkingsprognose van het CBS (2008) geeft in de regio
Overig Groningen (gemeente Groningen en omgeving) een zeer hoge groei van het
aantal jongeren in het stedelijk gebied. Waarschijnlijk zal dit in mindere mate het geval
zijn bij de nieuwe prognose die medio 2009 beschikbaar komt.
Potentiële beroepsbevolking
In Nederland als geheel daalt de potentiële beroepsbevolking (bevolking van 20-64 jaar)
op het platteland sneller dan in het stedelijk gebied. Dat geldt ook voor de meeste regio’s
(figuur 2.9). Er zijn diverse regio’s waar de omvang van de potentiële beroepsbevolking
over tien jaar een tiende kleiner is dan nu. Dat geldt ook voor de regio’s met
bevolkingsdaling in de provincies Groningen en Limburg, maar niet in Zeeland. Daar is de
daling beperkter, maar wel sterker dan het landelijke gemiddelde.
Vergrijzing
In Nederland als geheel is het platteland wat sterker vergrijsd dan het stedelijk gebied.
Dat geldt ook voor vrijwel alle regio’s (figuur 2.10a).
Het aandeel van 65-plussers in de totale bevolking ligt op het platteland tussen 12% in
Flevoland en 21% in de Agglomeratie Haarlem. De regio’s met bevolkingsdaling in de
provincies Groningen, Limburg en Zeeland hebben een hoog aandeel ouderen op het
platteland (18 tot 20%).
In Nederland neemt op het platteland in de komende tien jaar het aantal 65-plussers wat
meer toe dan in het stedelijk gebied. Dat geldt ook voor de meeste regio’s (figuur
2.10b). In veel regio’s neemt het aantal ouderen in de komende tien jaar met meer dan
een derde toe. De regio’s met bevolkingsdaling in de provincies Groningen, Limburg en
Zeeland zijn al sterk vergrijsd, waardoor daar de komende jaren het aantal ouderen
relatief minder toe neemt dan landelijk.
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Figuur 2.8a

Aandeel jongeren (0-19 jaar) in totaal aantal inwoners (mate van
ontgroening), 2009, onderscheiden in platteland en stedelijk
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Figuur 2.8b

Verandering van het aantal jongeren (0-19 jaar) van 2009 naar 2019
(tempo van ontgroening), in procenten, onderscheiden in platteland en
stedelijk
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Figuur 2.9

Verandering van de omvang van de potentiële beroepsbevolking (20-64
jaar) van 2009 naar 2019, in procenten, onderscheiden in platteland en
stedelijk
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Figuur 2.10a Aandeel ouderen (65 jaar e.o.) in totaal aantal inwoners (mate van
vergrijzing), 2009, onderscheiden in platteland en stedelijk
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Figuur 2.10b Verandering van het aantal ouderen (65 jaar e.o.) van 2009 naar 2019
(tempo van vergrijzing), in procenten, onderscheiden in platteland en
stedelijk
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Tabel 2.6

Bevolkingsontwikkeling naar leeftijd, onderscheiden naar platteland en
stedelijk in de provincies Groningen, Limburg en Zeeland
0-19 jaar

20-64 jaar

65 jaar en ouder

Aandeel
in totaal
2009

Groei van
2009 naar
2019 in %

Groei van
2009 naar
2019 in %

Aandeel
in totaal
2009

Groei van
2009 naar
2019 in %

Platteland
Stedelijk
Oost Groningen

22

-20

-16

19

+16

Platteland
Stedelijk
Overig Groningen
Platteland
Stedelijk

22
20

-14
-7

-10
-6

18
21

+22
+6

26
20

-14
+22

-5
+5

16
12

+31
+32

21
20

-21
-8

-10
-8

19
18

+24
+15

22
22

-18
-6

-11
-6

17
17

+32
+28

24
22

-15
-0

-5
-6

15
17

+36
+22

21

-7

-6

20

+26

25
23

-8
+1

-4
+1

17
18

+31
+27

Delfzijl en omgeving

Zuid-Limburg
Platteland
Stedelijk
Midden-Limburg
Platteland
Stedelijk
Noord-Limburg
Platteland
Stedelijk
Zeeuws-Vlaanderen
Platteland
Stedelijk
Overig Zeeland
Platteland
Stedelijk
Bron: CBS, PBL, KcBB.
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2.5 Conclusies bevolkingsontwikkeling naar leeftijd
Voor gezagsdragers en beleidsmakers is niet alleen de ontwikkeling van de
bevolkingsomvang belangrijk, maar ook de ontwikkeling van de samenstelling van de
bevolking qua leeftijd. Bij de ontwikkeling van de bevolking zagen we behoorlijke
regionale verschillen, verschillen tussen stedelijke gebieden en platteland, maar ook
verschillen tussen plattelandsgebieden onderling. Met betrekking tot de leeftijdsopbouw
en de wijzigingen daarvan naar de toekomst toe zijn die verschillen aanmerkelijk
geringer.
Vergrijzing is een verschijnsel dat al decennialang speelt. Die ontwikkeling gaat ook nog
een behoorlijke tijd door. Waar we mee te maken krijgen is dat de babyboomgeneratie
de leeftijd van 65 gaat bereiken. Daarmee krijgen we een extra stijging van de omvang
van die leeftijdsgroep. Vandaar ook dat heel Nederland te maken krijgt met vergrijzing.
De verschillen in mate van vergrijzing tussen het platteland en het stedelijk gebied zijn
gemiddeld in Nederland niet groot. In de provincies Groningen (met uitzondering van
Oost-Groningen), Limburg en Zeeland zien we op het platteland een grotere mate van
vergrijzing dan in het stedelijk gebied.
De krimpregio’s Delfzijl e.o., Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg hebben al een relatief
grijze bevolking, waardoor het tempo van de verdere vergrijzing laag is.
Ontgroening is een verschijnsel dat we in sterkere mate aantreffen op het platteland.
Groei van het aantal jongeren vinden we eigenlijk alleen terug bij de zeer sterk stedelijke
gebieden. Van de eerder genoemde krimpregio’s valt de ontgroening in ZeeuwsVlaanderen relatief mee. De andere twee regio’s laten wel het beeld van een sterke
ontgroening zien.
Kijkend naar de ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking kunnen we vaststellen
dat dit parallel loopt met die van de ontgroening, namelijk sterker op het platteland en
naar verhouding gering in Zeeuws-Vlaanderen.
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3 Bevolkingsdaling en effecten
3.1 Inleiding
Er zijn onderzoeken over het platteland met informatie over de gevolgen van de
demografische ontwikkelingen die niet onmiddellijk aanleiding geven tot alarm over de
mogelijk negatieve gevolgen voor het platteland. Gewezen kan worden op het Sociaal
Cultureel Planbureau, dat in het kader van het onderzoeksprogramma Sociale Staat van
het Platteland een aantal publicaties heeft uitgebracht: Thuis op het platteland. De
leefsituatie van platteland en stad vergeleken. (2006), Het beste van twee werelden.
Plattelanders over hun leven op het platteland. (2007) en Het platteland van alle
Nederlanders. Hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken. (2008).
Anderzijds zijn er onderzoeken die veel somberder verwachtingen geven over de
gevolgen van bevolkingsdaling voor het platteland zoals De nieuwe groei heet krimp. Een
perspectief voor Parkstad Limburg (Nicis Instituut 2009, onder redactie van Jan Latten en
Sako Mutserd) en Verkenning Rijksagenda Krimp en Ruimte (Ministerie VROM, 2009).
Deze publicaties wijzen onder meer op de mogelijkheid dat de demografische
ontwikkelingen leiden tot een zodanige kwantitatieve en kwalitatieve verschuiving van
menselijk kapitaal van perifere regio’s naar stedelijke gebieden, dat het platteland
ingrijpende sociale en ruimtelijke veranderingen zal ondergaan.
Hoewel dit materiaal nog geen harde, concluderende cijfers bevat waaruit men zou
kunnen afleiden dat het platteland qua omvang en samenstelling van de bevolking gaat
eroderen, is er voldoende reden om het bestuurlijk alarmsignaal op rood te zetten. In
Het platteland van alle Nederlanders (oktober 2008, p. 28 e.v.) constateert het Sociaal
en Cultureel Planbureau een licht migratieoverschot van stad naar platteland. Maar het
SCP stelt zich de vraag of die trend zal voortduren. De cijfers vertonen namelijk een
bijzonder aspect. Binnen de groep die naar het platteland verhuisde heeft zo’n 19% die
stap gezet wegens een niet passend woonaanbod in de steden. Als de steden dat
probleem oplossen kunnen die personen worden verleid alsnog, of weer, richting stad te
trekken.
Een dergelijke beweging wordt ondersteund door de bevindingen van het Ministerie van
VROM in de Verkenning Rijksagenda Krimp en Ruimte (juni 2009, p. 35 e.v.) dat er, gelet
op het feit dat steden overwegend groeien, een (nieuwe) urbanisatie- en
concentratiebeweging lijkt te ontstaan. Het geldt in elk geval voor de regio’s die we in
hoofdstuk 2 op dit punt hebben belicht. Hoewel we daaruit nog geen structurele
beweging voor heel het platteland richting het gehele stedelijke gebied mogen afleiden is
het zeer wel denkbaar dat diverse stedelijke gebieden een aantrekkingskracht gaan
ontwikkelen die ten koste gaat van een stabiele en evenwichtige
bevolking(ssamenstelling) op het hen omringende platteland. Het is daarom alleszins
zinvol nu al bestuurlijke (en daarmee ook financiële) energie te besteden aan een
zodanig aantrekkelijk houden van het wonen en werken op het platteland dat migratie
richting stad althans niet is terug te voeren op bestuurlijke inertie.
Wat zich nu afspeelt vereist hoe dan ook de uiterste bestuurlijke alertheid. Waar die
ontbreekt creëert men een voedingsbodem voor het ontstaan van spookdorpen zoals die
bekend zijn in Frankrijk Spanje en Portugal. Dan komt er versnelde leegloop, leegloop
betekent draagkrachtverlies voor voorzieningen, voorzieningen verdwijnen, de leegloop
neemt exponentieel toe, het spookdorp is een feit.
Vooralsnog hoeven we daar in Nederland niet voor te vrezen. Het tempo waarin de
bevolkingsafname zich voltrekt ligt niet hoog. In de eerste plaats gaat een langzame
afname van de groei over in een langzame overgang naar krimp, waardoor tijdig
anticiperen mogelijk is. Dat proactief beleid daadwerkelijk al plaatsvindt blijkt
bijvoorbeeld uit het project Rotte Kiezen in het noorden van Friesland: een aantal
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woningcorporaties werkt samen met eigenaars-bewoners, de lokale en provinciale
overheid aan het opruimen of herstellen van verpauperde panden. Dergelijke initiatieven,
gevoegd bij plannen tot omvangrijke herstructurering en sloop, bijvoorbeeld in ZuidLimburg, kunnen onnodige leegloop van het platteland doen voorkomen.
In de navolgende paragrafen wordt een en ander nader bekeken.
3.2 Selectieve migratie
In hoofdstuk 2 is aandacht besteed aan de kwantitatieve bevolkingsontwikkelingen en de
verschillen tussen stad en platteland. Hiervoor is in de inleiding al melding gemaakt van
het feit dat er veel aandacht is voor de mogelijkheid dat de recente demografische
ontwikkelingen nieuwe soorten migratiestromen van het platteland naar de stad
veroorzaken.
Jongeren die een hogere opleiding gaan volgen trekken daarvoor naar de steden en
komen na hun studie niet allemaal terug naar het platteland. In de steden zijn immers
ook meer arbeidsplaatsen voor hoger opgeleiden. Het aantal jongvolwassenen is
daardoor op het platteland relatief kleiner dan in steden. Daardoor worden er op het
platteland relatief minder kinderen geboren dan in steden. Dit versnelt de daling van de
natuurlijke aanwas. Daardoor wordt het platteland over het algemeen eerder en sterker
geconfronteerd met de gevolgen van bevolkingsdaling.
Omdat per saldo vooral hoger opgeleiden jongeren in de steden blijven, zijn hoger
opgeleide jongvolwassen ondervertegenwoordigd op het platteland. Dit heeft mogelijk
een negatieve invloed op de sociale structuur van het platteland.
Op middelbare en oudere leeftijd kan ook selectieve migratie plaats vinden, maar de
structurele patronen zijn minder eenduidig. Hoger opgeleiden hebben een hogere
verhuisgeneigdheid dan lager opgeleiden. Voor zover het platteland aantrekkelijker wordt
door lagere prijzen van huizen en meer rust en ruimte zullen hoger opgeleiden dit meer
benutten dan lager opgeleiden. In het buitenland zijn er voorbeelden van het
achterblijven van de minst draagkrachtige ouderen in onleefbaar wordende dorpen.
Dergelijke ontwikkelingen zijn in die mate in Nederland moeilijk voor te stellen.
Patronen van structurele selectieve migratie tussen stad en platteland en de gevolgen
daarvan zijn dus niet zonder meer duidelijk, maar het beleid moet bedacht zijn op
mogelijk negatieve effecten.
3.3 Bevolkingsdaling en economische groei
Het platteland is in economisch opzicht behoorlijk aan het veranderen. Het platteland van
vandaag is het platteland van gisteren niet meer, al houden veel mensen vast aan het
idyllische beeld van ongestoorde rust en ruimte. Onderzoek wijst uit dat autonome
dorpen, waarbij het belang van de lokale functionele omgeving voorop staat, zich
omvormen naar dorpen, waarbij het accent op de regionale woonomgeving ligt: de
woondorpen.2 In mindere mate zijn functionele kenmerken, zoals werk en voorzieningen
belangrijk, maar neemt het belang van fysieke kenmerken (groen en water) toe.
De agrarische sector is geïntensiveerd en ‘geïndustrialiseerd’, terwijl tegelijkertijd het
oppervlakte aan grondgebruik is afgenomen. Anderzijds zijn er nieuwe ruimteclaims in de
vorm van wonen, bedrijvigheid, recreatie en natuur.

2

Zie daarvoor o.a. het in paragraaf 3.1 genoemde rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
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Velen stellen de vraag in welk opzicht bevolkingsdaling (negatieve) effecten kan hebben
op economie en welvaart. Het antwoord daarop is: in beginsel heeft dat geen (negatief)
effect. Economische groei en de daaraan gekoppelde stijging van de welvaart is het
gevolg van de stijging van de arbeidsproductiviteit, de productie per uur. Ook in de
afgelopen decennia is de economische groei voor het grootste deel gerealiseerd door
stijging van de productie per uur en niet door meer uren werk. Men is juist minder uren
gaan werken. Jongeren studeren langer, mensen werken minder uren per week (meer
verlof en deeltijd) en men gaat eerder met pensioen. Er zijn wel meer personen gaan
werken in de afgelopen decennia, maar degenen die werken, doen dat veel minder uren
per persoon gedurende het leven. Als gevolg van de doorgaande stijging van de welvaart
blijven bestedingen per persoon groeien (uiteraard afgezien van het huidige economisch
dal) en blijft de vraag naar kwaliteit toenemen. Kortom: minder mensen hoeft niet te
betekenen minder welvaart.
Die vaststelling heeft een algemene geldigheid. Zij slaat op de manier waarop
welvaartsontwikkeling voor een heel land in elkaar zit. Het is de vraag of die ook geldt
voor de specifieke omstandigheden en ontwikkelingen op het platteland. In dat opzicht
zijn er nuances te noemen. In positieve en negatieve zin.
Positief: voor het platteland geldt specifiek dat er kansen liggen om oudere mensen aan
te trekken. Ouderen die niet meer in de buurt van hun werk hoeven te wonen en juist de
rust en de ruimte opzoeken. Vergrijzing wordt vaak als een financieel probleem gezien.
Als dat al het geval is dan is dat een landelijk probleem: het is de landelijke overheid die
de financiële arrangementen voor AOW, pensioenen en zorg moet garanderen. Lokaal of
regionaal kan vergrijzing echter juist een bron van welvaartsgroei zijn, omdat de
bestedingen door en voor ouderen sterk groeien. Eerst doordat vitale ouderen geld
uitgeven. Later – als ze behoeftige ouderen worden – door versterkte investeringen op
het vlak van (nieuwe) gezondheidszorg op het platteland. De voordelen van de zich
aandienende senioreneconomie kunnen mogelijk vooral genoten worden op het
platteland.
Negatief: De potentiële beroepsbevolking, de bevolking van 20-64 jaar, is van groot
belang voor het aanbod van arbeidskrachten. Dit deel van de bevolking zal met ingang
van 2011 in Nederland als geheel gaan afnemen. In diverse regio’s en met name op het
platteland, is er al jaren sprake van een daling van die leeftijdsgroep (zie figuur 2.9). De
arbeidsparticipatie neemt weliswaar toe, maar die stijging wordt steeds minder en het
maximum komt in zicht. Zeer waarschijnlijk komt er binnen tien jaar een einde aan de
groei van de beroepsbevolking op landelijk niveau. Er zijn regio’s waar de groei nog wel
doorgaat, zoals in de Noordvleugel van de Randstad, maar met name op het platteland
gaat de beroepsbevolking dalen. In een aantal regio’s is die daling nu al manifest. Voor
de kredietcrisis kampten al diverse economische sectoren met langdurig onvervulbare
vacatures. Als gevolg van de huidige crisis daalt het aantal werkenden en stijgt de
werkloosheid. Maar als over enkele jaren de economie zich weer herstelt zal het aantal
werkenden groeien en de werkloosheid dalen. Het tekort aan arbeidskrachten komt dan
in alle hevigheid terug.
Het ‘negatieve’ voor het platteland zit vooral in de combinatie van de daling van de
potentiële beroepsbevolking met de komst van de senioreneconomie. Het aantal ouderen
groeit en de koopkracht van de aankomende ouderen is over het algemeen hoger dan
van de huidige ouderen omdat steeds meer ouderen een bovenwettelijk pensioen
hebben. Alle vraag naar goederen en diensten door en voor ouderen groeit: recreatie,
toerisme, hulp in en om huis, hulpmiddelen, zorg enz. Dat leidt tot een groeiende vraag
naar arbeidskrachten voor de senioreneconomie. Zeker op het platteland dat relatief snel
vergrijst vanuit de autonome bevolking en dat mogelijk ook nog ouderen aantrekt. Maar
waar het aantal arbeidskrachten afneemt om producten en diensten aan te bieden daalt
ook de mogelijkheid om geld te verdienen.
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Daar komt het volgende bij. Door het afnemende aanbod aan arbeid zal de concurrentie
om de arbeidskrachten toenemen en de prijs van arbeid stijgen. Hier lijkt een nieuw
soort concurrentie tussen stad en platteland te ontstaan waarbij de marktkrachten de
uiteindelijke migratiestromen van arbeidskrachten zullen bepalen.
Kortom, waar men landelijk gezien niet hoeft te vrezen voor een structurele terugval van
economie en welvaart (afgezien van de tijdelijke economische crisis) kunnen
demografische ontwikkelingen op het platteland structurele welvaartstoringen opleveren.
3.4 Bevolkingsdaling en mobiliteit
Het lijkt in het licht van de toenemende vergrijzing verstandig een onderscheid te maken
tussen ‘grote’ en ‘kleine’ mobiliteit. De eerste slaat op het verkeer en vervoer – en de
daaraan gerelateerde behoefte aan infrastructuur – op het vlak van auto- en OV-gebruik.
De ‘kleine’ mobiliteit gaat over de manier van verplaatsen in de directe woonomgeving.
Wat de ‘grote’ mobiliteit betreft voorzien beschikbare monitoren geen opmerkelijke daling
daarvan. Ondanks alle beleidsmaatregelen, sinds het Tweede Structuurschema Verkeer
en Vervoer (1989), om het vervoer van goederen over de weg voor een deel te
verschuiven (modal split) naar spoor en water blijft de druk van dat soort
goederenvervoer voortduren. Dit, gevoegd bij het feit dat ook bij afname van de
(potentiële) beroepsbevolking de personenmobiliteit voorlopig doorgaat, zeker ook waar
het de mobiliteit van ouderen betreft, zijn er geen harde prognoses dat bevolkingsdaling
tot daling van de omvang van de mobiliteit gaat leiden. De eerder genoemde Verkenning
Rijksagenda Krimp en Ruimte laat daarover geen twijfel bestaan (p. 51 e.v.). Daarbij
wordt vooral gewezen op de trend van stijgende gezins- of huishoudensverdunning en de
daarmee gepaard gaande groei van eenpersoonhuishoudens die het autobezit en –
gebruik vooralsnog laten groeien.
Maar ook dit is weer een zaak die in algemene zin voor het gehele land geldt. Genoemde
onderzoeken laten zien dat er in perifere regio’s zeker wel een causaal verband kan gaan
ontstaan tussen het dalen van de omvang van de (potentiële beroeps)bevolking op het
platteland en een krimp van de mobiliteit. Daar zal/kan de drukte op de wegen afnemen.
Wat de ‘kleine’ mobiliteit betreft zal men – zeker op het platteland – in het verkeers- en
infrastructuurbeleid veel meer rekening moeten gaan houden met het toenemend
gebruik van elektrische fietsen, rollators en scootmobiels. Wat dat betreft staat het beleid
nog in de kinderschoenen. Ook waar het gaat om de te verwachten stap van
scootmobiels naar (aangepaste) golfcars voor binnenwijks winkel- en sociaal verkeer.

3.5 Bevolkingsdaling en woningmarkt
3.5.1 Aantal huishoudens
Landelijk beeld
Het aantal personen per huishouden daalt, alleen al door vergrijzing. Ouderen wonen
immers met minder personen in een woning dan jongeren. Ook al groeit het aantal
inwoners niet, of daalt het licht, dan moet het aantal woningen toch groeien om de
gezinsverdunning op te vangen. Uit figuur 3.1 blijkt dat het aantal huishoudens op het
platteland ongeveer even snel groeit als in het stedelijk gebied, terwijl het aantal
inwoners op het platteland minder groeit dan in het stedelijk gebied. De
gezinsverdunning gaat op het platteland kennelijk sneller dan in het stedelijk gebied. De
groei van het aantal huishoudens zal overigens in de komende jaren geleidelijk
vertragen. Niet alleen omdat de bevolking minder gaat groeien, maar ook omdat de
gezinsverdunning op een gegeven moment de ondergrens bereikt.
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Figuur 3.1

Groei aantal inwoners en aantal huishoudens, Nederland, onderscheiden in
platteland en stedelijk, in procenten, gemiddeld over 7 jaar
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Regionaal beeld
Hoewel in diversie regio’s het aantal inwoners op het platteland al daalt, is er alleen in de
regio Delfzijl en omgeving sprake van daling van het aantal huishoudens. In andere
regio’s wordt de daling van het aantal inwoners nog gecompenseerd door de
gezinsverdunning. De groei van het aantal huishoudens is echter zeer beperkt in de
regio’s met sterke bevolkingsdaling. In de komende decennia neemt het aantal regio’s
met daling van het aantal huishoudens toe.
Het groeiverschil tussen aantal inwoners en aantal huishoudens (en daarmee
samenhangende benodigde groei van aantal woningen) is sterk afhankelijk van de
leeftijdsopbouw van de bevolking en varieert daardoor sterk tussen regio’s en
gemeenten. De landelijke ontwikkeling van de daling van het aantal personen per
huishouden, mag dus niet gelegd worden op de regio om de regionale ontwikkeling van
het aantal huishoudens te ramen, bijvoorbeeld ten behoeve van de raming van de
woningbehoefte. Regionaal en lokaal zullen altijd maatwerkberekeningen moeten worden
uitgevoerd om de toekomstige groei van het aantal huishoudens te ramen.
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3.5.2 Aantal woningen
De prognose van (de groei van) het aantal huishoudens is een goed ijkpunt voor de
raming van de benodigde groei van de woningvoorraad. Na de Tweede Wereldoorlog was
er een aantal decennia sprake van een kwantitatief woningtekort. Inmiddels is dat in de
meeste gemeenten van Nederland niet meer het geval. Er is mogelijk wel sprake van een
kwalitatief tekort: de vraag naar bepaalde soorten woningen komt niet overeen met het
aanbod. Maar in het algemeen geldt in Nederland dat het totale aanbod van woningen
niet kleiner is dan de totale vraag. Op een markt waar het totale aanbod gelijk is aan de
totale vraag komt ongebruikt aanbod voor naast onvervulde vraag. Er staan woningen
tijdelijk leeg en er zijn mensen op zoek naar een woning. Zo is het ook op een
arbeidsmarkt: er zijn werklozen en tegelijk openstaande vacatures. Als het ongebruikte
aanbod in aantallen even groot is als de onvervulde vraag dan is de markt kwantitatief in
evenwicht. Er zijn bijvoorbeeld wel wachtlijsten bij de woningcorporaties, maar die
mensen leven niet op straat en hebben ergens onderdak.
De woningvoorraad moet groeien om de groei van het aantal huishoudens op te vangen,
maar over het algemeen hoeft de woningvoorraad in Nederland niet meer extra te
groeien om een kwantitatief woningtekort te verminderen. In regio’s met sterke
bevolkingsdaling begint er plaatselijk al een woningoverschot te ontstaan. Zoals het
moeilijk is om los te komen van het groeidenken, is het moeilijk om los te komen van het
denken in woningtekorten.
Wel is het zo dat woningbouwplannen wat ruimer mogen zijn dan de benodigde groei van
de woningvoorraad omdat niet alle plannen uiteindelijk realiseerbaar zijn of met
vertraging worden uitgevoerd. Ook moet er extra worden gebouwd om benodigde sloop
mogelijk te maken. De groei van de woningvoorraad moet (minimaal) gelijk zijn aan de
groei van het aantal huishoudens, maar het aantal nieuwbouwwoningen moet
overeenkomen met de benodigde groei plus de sloop.
3.5.3 Als het aantal huishoudens niet meer groeit of zelfs daalt
Als het aantal huishoudens niet meer groeit of zelfs gaat dalen, dan wordt de situatie op
de woningmarkt anders. Voor een onderzoek daarnaar kan onder andere verwezen
worden naar de publicatie Regionale krimp en woningbouw, Omgaan met een
transformatieopgave, van het Planbureau voor Leefomgeving van 24 juni 2008. Hier
volgen enkele elementen uit die studie.
Waar slopen?
Als het aantal huishoudens daalt, ontstaat leegstand in het minst aantrekkelijke deel van
de woningvoorraad. In de ene regio kan dat op het afgelegen platteland zijn, in de
andere kan dat in bepaalde wijken in het stedelijk gebied zijn. De gevolgen van
bevolkingsdaling op het platteland zijn in een dichtbevolkt gebied zoals Zuid-Limburg
anders dan in een dun bevolkt gebied, zoals Delfzijl en omgeving. Afstanden tot
voorzieningen zijn in een dichtbevolkt gebied kleiner dan in een dun bevolkt gebied.
Mogelijk dat daardoor in dichtbevolkte gebieden het woonklimaat op het platteland
minstens zo aantrekkelijk is als in de stad: op het platteland meer rust en ruimte en
voorzieningen niet ver weg. Mogelijk dat daardoor de belangstelling voor woningen op
het platteland groot blijft in dichtbevolkte gebieden en dat daar dus geen leegstand
ontstaat.
Waarde huizen
In een groeimarkt behouden huizen hun waarde. Wanneer er een overaanbod van huizen
ontstaat kan de waarde van huizen sterk dalen. In zijn algemeenheid geldt dat op een
markt vraag en aanbod zich aanpassen, zodat er een evenwicht ontstaat. Als de vraag
naar woningen groeit kan het aanbod zich eenvoudig aanpassen, maar als de vraag naar
woningen daalt wordt de aanpassingen van het aanbod moeilijk. Dan zouden woningen
gesloopt moeten worden. Omdat dit niet meteen gebeurt kan de waarde van woningen
sterk dalen. Woningcorporaties hebben over het algemeen de financiële middelen om
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deze waardevermindering op te vangen en om zo nodig sloop te bekostigen. Particulier
woningbezit gaat een probleem worden. Wanneer een woning zijn waarde verliest en
leeg komt te staan vanwege onverkoopbaarheid ontstaat er een persoonlijk financieel
probleem van de eigenaar en een maatschappelijk probleem voor de omgeving. Om deze
problemen op te vangen zal een gericht beleid ontwikkeld moeten worden.
Doorstroming
Als de woning onverkoopbaar wordt omdat er geen vraag meer is, ontstaat een probleem
in de doorstroming. Als de eigen woning niet verkocht kan worden, kan men niet naar
elders verhuizen (bijvoorbeeld voor ander werk), kan men niet doorstromen naar een
grotere woning, kunnen ouderen niet doorstromen naar een meer geschikte woning en
komen er geen woningen vrij voor starters. De woningmarkt dreigt hierdoor op slot te
raken, een verschijnsel dat we nu ook tijdelijk zien als gevolg van de kredietcrisis.
Financiën
Groei kan een permanente bron van inkomsten zijn: waardestijging van huizen en
opbrengst uit bouwkavels en projectontwikkeling. Door stagnerende groei en
aankomende daling van huishoudens valt de inkomstenbron van de groei weg en kan
daling een permanente kostenpost worden: sloop en resterende kavels met nauwelijks
waarde.
Concurrentie en samenwerking
De woningmarkt is een terrein waarop gemeenten kunnen concurreren in het vasthouden
en aantrekken van inwoners. Gezonde concurrentie op kwaliteit van woningen en
woonmilieu in een groeimarkt is goed, maar ongezonde concurrentie op basis van
kwantiteit in een stagnerende of krimpende markt kan ongewenst zijn omdat de groei
van de een kan leiden tot extra krimp bij de ander. In regio’s met stagnerende groei of
daling wordt samenwerking zeer belangrijk. Het gaat hierbij om regionale samenwerking
tussen gemeenten en om lokale samenwerking tussen betrokken partijen op de
woningmarkt (gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars en particuliere
woningeigenaren).
Gebiedsgerichte aanpak en combineren
Woningen zijn een onderdeel van het woonmilieu. De omgeving is van groot belang voor
de aantrekkelijkheid van het woonmilieu. Om de gevolgen van stagnerende groei en
daling op te vangen is een wijkgerichte, een gebiedsgerichte aanpak van groot belang.
Dan kunnen eventueel de opbrengsten uit het een gebruikt worden om de kosten van het
ander te financieren. Ook kan het combineren van zaken meer mogelijk maken dan
zaken apart aan te pakken.
3.5.4 Een probleem van politiek-bestuurlijke keuzen
De groei van de woningvoorraad in een gemeente berust voor een belangrijk deel op een
politieke beleidskeuze, met name in een gemeente waar bevolkingsgroei mogelijk is.
Dergelijke gemeenten hebben drie keuzemogelijkheden. Men kan ernaar streven om de
woningvoorraad zodanig te laten groeien dat het aantal inwoners maximaal kan groeien.
Men kan er ook voor kiezen om (beperkte) groei van de woningvoorraad uitsluitend te
bestemmen voor de opvang van gezinsverdunning. Dan blijft de omvang van de lokale
bevolking min of meer stabiel. Men kan ook kiezen voor niet-bouwen. In dat geval krimpt
de lokale bevolking. Hoewel dit alternatief psychologisch gezien op dit moment ver buiten
het gezichtsveld van de traditionele wethouder staat zijn er tekenen die erop wijzen dat
deze politieke keuze in de toekomst relevanter gaat worden. De reden is eenvoudig: nu
structurele bevolkingsdaling zijn intrede heeft gedaan zal een gemeente die via extra
bouwen extra inwoners aantrekt snel beschuldigd (kunnen) worden van
inwonerkannibalisme. Als gevolg waarvan de gemeenten die hun inwoners zien
vertrekken de neiging zullen krijgen om die groeigemeenten gebrek aan solidariteit te
verwijten: die reiken daarmee als het ware een morele factuur aan.
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Bij dit alles moet natuurlijk rekening gehouden worden met regionale afspraken. De groei
van de woningvoorraad is dus geen wetmatigheid die voortvloeit uit een
bevolkingsprognose. In gemeenten en regio’s met structurele bevolkingsdaling kan het
tempo van bevolkingsdaling zo hoog worden dat het aantal woningen moet gaan
afnemen om leegstand te voorkomen. Daar is groei van de woningvoorraad geen keuze
meer.
3.6 Bevolkingsdaling en sociaal-culturele ontwikkelingen
3.6.1 Inleiding
Veel voorzieningen verdwenen al toen het aantal inwoners nog groeide, zoals de winkel
op de hoek en het bankfiliaal. Dat heeft te maken met bedrijfseconomische
overwegingen. Bevolkingsdaling kan dit proces versnellen, omdat hierdoor de afzetmarkt
kleiner wordt.
De daling van het aantal jongeren (ontgroening) is een vrij algemeen verschijnsel in
Nederland en in een sterkere mate op het platteland. Het tempo van daling verschilt
tussen gebieden en gemeenten, maar in een aantal gebieden gaat de daling zeer snel.
Dit heeft gevolgen voor voorzieningen, die voor jongeren in het leven zijn geroepen.
Denk hierbij aan sport- en jeugdverenigingen, maar vooral ook aan onderwijsinstellingen.
Ook het midden- en kleinbedrijf dat zijn omzet maakt door verkoop van goederen en
diensten aan jongeren ondervindt de gevolgen van de ontgroening.
Het aantal ouderen gaat de komende decennia sterk groeien. Het aantal 65-plussers
bereikt over 30 jaar een top. De groei van het aantal hoogbejaarden gaat nog langer
door. Alles wat met ouderen te maken heeft groeit. Alle bestedingen door en voor
ouderen groeien en alle voorzieningen voor ouderen kennen een groei van het aantal
klanten.
3.6.2 Scholen
In paragraaf 2.4.3 is geconstateerd dat in alle regio’s het aantal jongeren in de komende
jaren op het platteland veel sneller daalt dan in het stedelijk gebied (figuur 2.8b). In
diverse regio’s daalt het aantal jongeren in de komende tien jaar met ongeveer een
vijfde.
De daling van het aantal jongeren leidt tot een daling van het aantal kinderen op de
basisschool. In (sterk) krimpende regio’s zullen basisscholen gesloten worden. Ook het
voortgezet onderwijs gaat de gevolgen ondervinden van de ontgroening.
Vanwege het belang van de lokale functie van een school, zou ernaar gestreefd kunnen
worden om een school zo lang mogelijk in stand te houden. Maar bij kleine scholen wordt
de kwaliteit van het onderwijs vaak minder: te veel klassen gecombineerd in het
basisonderwijs en te weinig mogelijkheden voor keuze van vakken in het voortgezet
onderwijs. Dan kan het punt bereikt worden van de keuze: beter geen school dan een
slechte school.
Voor de lokale overheid en het betreffende schoolbestuur zijn dat lastige beslissingen.
Immers, basisscholen zijn vaak ook de ontmoetingsplekken in een kern. Vanwege het
structurele karakter van de terugloop van het aantal leerlingen zal er een moment komen
waarop een onvermijdelijke ondergrens worden bereikt. Het is dan ook zaak om tijdig te
zoeken naar oplossingen. Een oplossing zou kunnen zijn het samenvoegen van meerdere
scholen, al dan niet door een nieuwe, moderne school te bouwen die past bij de huidige
en toekomstige pedagogische wensen en mogelijkheden. Ten opzichte van de oude
situatie zijn er twee gevolgen die om een oplossing vragen. De eerste betreft de
bereikbaarheid. Was dat vroeger op loopafstand, nu moet er vervoer worden geregeld.
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De tweede betreft het wegvallen van het centrale ontmoetingspunt. Elke kern heeft daar
behoefte aan en daarom zal een vervangende ontmoetingsplaats moeten worden
gecreëerd, voor zover die niet al beschikbaar is.
3.6.3 Verenigingen
De daling van het aantal jongeren veroorzaakt een daling van het aantal leden van
verenigingen, zoals bijvoorbeeld voetbalverenigingen. De stijging van het aantal ouderen
vergroot daarentegen het draagvlak van verenigingen waar veel ouderen lid van zijn.
Bij het beleid voor de ondersteuning van verenigingen, zoals ten aanzien van
accommodaties, moet uitdrukkelijk rekening gehouden worden met deze veranderingen.
Verenigingen waar veel jongeren lid van zijn, zullen steeds vaker onvoldoende leden
krijgen, waardoor fusie of opheffing aan de orde komt. Hier geldt mutatis mutandis
hetzelfde als bij scholen. Zoek de oplossing in schaalvergroting en gebruik dat meteen
om een kwaliteitsslag te maken.
3.6.4 Zorg
Het aantal ouderen groeit. Voorzieningen voor ouderen groeien. Ouderen blijven in
overgrote meerderheid het liefst in hun eigen huis wonen en als dat niet meer gaat in
een woning elders in de wijk of kern. Voorzieningen voor (huisvesting van) ouderen zijn
daarom bij voorkeur verspreid over wijken en kernen. Dat geldt ook voor voorzieningen
ten aanzien van (gezondheids)zorg.
Er zijn twee punten van aandacht. Ten eerste, zijn er vanwege de krapte op de
arbeidsmarkt voldoende professionele krachten beschikbaar om de gevraagde zorg te
leveren? Ten tweede, is het haalbaar om voldoende mantelzorg voorhanden te hebben.
Vele jongeren hebben hun geboortegrond verlaten en wonen op een zodanige afstand
van hun ouders dat het leveren van mantelzorg niet voor de hand ligt. Het vereist
creativiteit om de mantelzorg binnen een gemeenschap goed te organiseren.
Plattelandsgemeenten kennen doorgaans een hechte gemeenschapsstructuur, waardoor
een dergelijke opgave niet onmogelijk is.
3.6.5 Basiskwaliteit voorzieningen
Het is vooralsnog niet mogelijk harde uitspraken te doen over de aard en omvang van
het verdwijnen van voorzieningen als gevolg van bevolkingsdaling. Dat die met name op
het platteland verdwijnen, c.q. verschralen, is duidelijk waarneembaar. Zeker waar het
gaat om de effecten van ontgroening voor scholen en bijvoorbeeld consultatiebureaus.
Maar het ontbreekt aan cijfers en feiten om de stelling te onderbouwen dat de trend van
de zichtbare verschraling van hét voorzieningenniveau unilateraal het gevolg is van
bevolkingsdaling. De zoektocht naar economy of scale van veel bedrijven, gevoegd bij
een veranderend leefpatroon, mede als gevolg van de gestegen welvaart en nieuwe
sociaal-economische leefomstandigheden, vormen wellicht een meer voor de hand
liggende verklaring voor het feit dat op het platteland een opschaling van voorzieningen
plaatsvindt. Maar als dergelijke ontwikkelingen aangevuld worden met effecten van
bevolkingsdaling, wordt het een andere zaak. Dan kan er sprake zijn van cumulatieve
negatieve effecten op het voorzieningenniveau. Ook in de Verkenning Rijksagenda Krimp
en Ruimte wordt daarop gewezen (p. 54): “Een beperkte daling van de bevolking in een
regio hoeft bovendien geen negatief effect te hebben op alle soorten voorzieningen, als
door een inkomensgroei de vraag op peil blijft. Dit gaat uiteraard niet op wanneer de
teruggang in de tientallen procenten loopt. Hoewel de relatie tussen krimp en het
voorzieningenniveau genuanceerd is, kan een stagnerende bevolkingsgroei vooral in
landelijke gebieden waar commerciële en (semi)publieke voorzieningen dun gezaaid zijn,
echter wel degelijk negatieve gevolgen hebben voor het voorzieningenniveau. Om te
voorkomen dat essentiële voorzieningen wegvallen is bovenlokale regie gewenst.”
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3.7 Bevolkingsdaling en ruimtegebruik
Geleidelijk komt er een einde aan de noodzakelijk aantasting van het open gebied omdat
er een einde komt aan de groei van het aantal huizen en de benodigde oppervlakte
ruimte voor bedrijven. Het is wel zo dat de welvaart blijft stijgen en dat de behoefte aan
ruimte per persoon blijft stijgen. Het aantal vierkante meters woonoppervlakte per
persoon blijft toenemen.
Waarschijnlijk blijft de behoefte aan een huis met een tuin ook toenemen. De druk op het
platteland zal blijven stijgen in dichtbevolkte aantrekkelijke gebieden.
Mogelijk dat door de welvaartsstijging ook de behoefte aan een tweede woning gaat
groeien. Die tweede woning kan op het platteland waardedaling en verloedering
beperken, maar kan ook conflicten geven bijvoorbeeld met geluid en geur van agrarische
bedrijven. Dit geldt overigens niet alleen voor tweede woningen maar in zijn
algemeenheid voor de komst van stedelingen op het platteland.
Bij een daling van het aantal huizen zal er meer ruimte binnen de bebouwde kom
ontstaan, maar zal over het algemeen de bebouwde kom niet kleiner worden. Als er door
leegstand en sloop gaten in de bebouwing ontstaan (perforatie) kan dat negatieve
gevolgen hebben voor het draagvlak van voorzieningen.
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4 Conclusies
We hebben in het hoofdstuk 2 kunnen vaststellen dat de demografische ontwikkelingen,
die zich in Nederland (gaan) voordoen, met name ontgroening, vergrijzing en
bevolkingsdaling in plattelandsgebieden wat sterker en eerder zichtbaar zijn. Het
platteland is iets meer ontgroend en vergrijsd terwijl de bevolkingsdaling zich daar het
eerst manifesteert.
We hebben ook vastgesteld dat de oorzaken van de genoemde demografische
ontwikkelingen in de verschillende regio’s uiteenlopen, althans in (geaardheid, tempo en)
intensiteit. Daarnaast hebben we gezien dat de omgeving van plattelandsgemeenten
verschillende karakters kunnen hebben als het gaat om de mate van stedelijkheid. Met
andere woorden, hét platteland bestaat niet.
De demografische ontwikkelingen, met name de daling van het aantal jongeren en de
daling van het totaal aantal inwoners heeft op veel terreinen gevolgen. Mogelijke
waardedaling van onroerend goed en het versneld verdwijnen van voorzieningen zijn
daarbij belangrijke negatieve effecten.
De migratiestromen van platteland naar stad, en mogelijk ook weer in omgekeerde
richting, kunnen de kwantitatieve en vooral ook de kwalitatieve samenstelling van de
bevolking op het platteland zodanig veranderen dat er in sociaal en ruimtelijk opzicht
ingrijpende bestuurlijke maatregelen nodig zijn.
Door een vroegtijdig, anticiperend en creatief beleid kunnen veel negatieve effecten van
bevolkingsdaling voor het platteland voorkomen of opgelost worden, maar de financiële
gevolgen blijven een bijzonder punt van aandacht. Bij bevolkingsdaling kan (sterke)
waardedaling optreden en is waardecreatie moeilijker.
In onze studie Structurele Bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor
Beleidsmakers van februari 2006 wezen wij op de mogelijkheid van het ontstaan van een
nieuwe tweedeling in het land: de Randstad en de periferie. Wij schatten toen in dat de
voortkruipende bevolkingsdaling in regio’s zoals Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en
Noordoost-Groningen zou gaan leiden tot politiek-bestuurlijk gemor in het licht van het
feit dat de Randstad zich mag verheugen in veel politieke en financiële aandacht, terwijl
het platteland zijn eigen boontjes moet doppen. Hoewel gemeenten in beginsel zelf
verantwoordelijk zijn voor hun financiële huishouding, en in hun meerjarenramingen de
beleidsplannen mede dienen af te stemmen op de demografische ontwikkelingen, komen
met name plattelandsgemeenten toch snel voor onaangename verrassingen te staan. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat in 2008 de tien grootste plattelandsgemeenten zich
organiseerden in de zogeheten P10, om als gezamenlijk platform met één stem in Den
Haag de belangen van de plattelandsgemeenten te verwoorden. Dankzij het bestuurlijk
inzicht van Minister Van der Laan is er sinds de bestuurdersconferentie van juni 2009 een
duidelijk signaal van het kabinet richting het platteland dat hun noden worden begrepen.
Maar de financiële vertaling daarvan zal voor een deel moeten komen uit de budgetten
van Randstedelijke gemeenten. En dat kan in politiek-bestuurlijk opzicht nog veel voeten
in de aarde hebben. Zeker als alle ontwikkelingen plotseling – wat het platteland betreft
– de verkeerde kant uitgaan. Bundeling van politiek-bestuurlijk-financieel georiënteerde
plattelandskrachten is van groot belang om voldoende tegenwicht te bieden tegen de
traditioneel veel sterkere Randstad met zijn hechte verbindingen in Den Haag.
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BIJLAGE
Begrippenlijst
Geboorteoverschot of natuurlijke aanwas: het saldo van geboorte en sterfte
Natuurlijke aanwas of geboorteoverschot: het saldo van geboorte en sterfte.
Migratiesaldo: het saldo van de inkomende migratie (vestiging) en uitgaande migratie
(vertrek), binnenlands plus buitenlands.
Omgevingsadressendichtheid van een adres: het aantal adressen binnen een straal van 1
km.
Omgevingsadressendichtheid van een gemeente of gebied: het gemiddelde van de
omgevingsadressendichtheid van alle adressen in de gemeente of het gebied.
Platteland: gemeenten of gebieden met een omgevingsadressendichtheid van minder dan
1.000.
Potentiële beroepsbevolking: de bevolking in de leeftijd van 20-64 jaar. In sommige
andere publicaties wordt 15-64 jaar genomen.
Stedelijke gemeente of stedelijk gebied: gemeente of gebied met een
omgevingsadressendichtheid van 1.000 of meer.
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Kijk eens met een andere bril; over verburgerlijking in het landelijk gebied
Greet Overbeek en Janneke Vader
LEI Wageningen UR1
28 mei 2009

1.

Inleiding

Aanleiding
De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG), het adviescollege van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), bereidt een advies voor over de
toekomst van het Nederlands landelijk gebied (ijkpunt 2030). In deze toekomstvisie
staat de relatie tussen landbouw (profit) en natuur en landschap (planet) centraal.
Vaak wordt de relatie tussen de dimensies profit (economie) en planet (ecologie)
functioneel bediscussieerd en krijgt de dimensie people (sociaal), dat het landelijk
gebied ook de leefomgeving en leefstijl van burgers vormt, minder aandacht.
Burgers vormen echter een prikkel voor de vermaatschappelijking van zowel de
landbouw (duurzaamheid) als van natuur en landschap. Zij kunnen daardoor ook
een verbindend element tussen deze functies vormen. Om de besluitvorming over
de publieke belangen in het landelijk gebied te ondersteunen geeft de RLG zijn visie
voor de toekomst vanuit de gedachte dat een nieuwe verbinding nodig is als basis
voor een “Duurzame Groene Delta”. Voor de ontwikkeling van deze toekomstvisie
verzamelt de RLG een aantal bouwstenen. Voor de bouwsteen “Verburgerlijking van
het landelijk gebied” heeft zij het LEI gevraagd een paper te schrijven.
Het landelijk gebied maakt al geruime tijd ingrijpende sociaal-culturele
veranderingen door die samenhangen met verburgerlijking in de zin van
vermaatschappelijking van functies. Vanuit dat vertrekpunt zien we een
veranderende rol van de burger. Zo groeit het aandeel niet-agrarische activiteiten
met meer natuur, recreatie, bebouwing en infrastructuur ten opzichte van het
aandeel agrarische activiteiten. Daarnaast speelt de toegenomen sociaal-culturele
en fysieke mobiliteit van de burgers en schaalvergroting van voorzieningen. In de
besluitvorming over sociaalruimtelijke vraagstukken lijkt een verschuiving gaande
waarbij de overheid en agrarische organisaties niet langer de enige belangrijke
spelers zijn, maar deze rol moeten delen met andere maatschappelijke organisaties
waarin de belangen van burgers meer zijn vertegenwoordigd (RLG, 2007).
Doel van dit paper
Het doel van dit paper is aan te geven wat verburgerlijking (vermaatschappelijking)
in het landelijk gebied recentelijk heeft betekend en in hoeverre dit consequenties
heeft voor het beleid op het terrein van landbouw en natuur. Wij stellen ons daarbij
de volgende vragen:
1.
In hoeverre verandert het grondgebruik door burgers?
2.
In hoeverre veranderen de redenen waarom burgers in het landelijk gebied
wonen?
3.
In hoeverre veranderen de lokale besturen en welke rol krijgen burgers hierin?
Dit paper is geschreven in het kader van een helpdeskvraag voor LNVbeleidsondersteunend onderzoek in het VLG-cluster. Froukje Boonstra (Alterra Wageningen
UR) heeft het eindconcept van commentaar voorzien.
1

1

4.

In hoeverre passen de beelden van burgers over het landelijk gebied bij deze
veranderingen?
Het beoogde resultaat is om naar aanleiding van deze inzichten te checken in
hoeverre de perspectieven om naar het landelijk gebied te kijken herziening
behoeven. Voor het schrijven van dit paper baseren wij ons vooral op recente
inzichten uit de literatuur.
Om verwarring van de begrippen “landelijk gebied” en “burgers” te
voorkomen, volgt hier een korte toelichting. Het “landelijk gebied” is vooral een
geografisch en een planologisch begrip. Geografisch gezien duidt het op
gemeenten met lagere bevolkings- en activiteiten dichtheden, planologisch op
gebieden met hoofdzakelijk de bestemming landbouw en/of natuur. Het begrip
“platteland” dat naar een gebied met bepaalde sociaaleconomische (vaak
agrarische) functies verwijst is hier grotendeels mee verwant, terwijl het
“buitengebied’ vooral naar de ruimte buiten de dorpscentra verwijst. In dit paper
gebruiken wij de betekenis van de term landelijk gebied, tenzij wij anders aangeven.
Het beantwoorden van de vraag bij welke grens het landelijk gebied ophoudt, blijft
echter arbitrair. In Nederland trekken geografische en beleidsonderzoekers de grens
bij veel hogere bevolkingsaantallen, bevolkingsdichtheden en andere activiteiten
dan elders in Europa. Zo heeft het CBS in Nederland de grens gelegd bij weinig en
niet verstedelijkte gebieden met een omgevingsadressendichtheid tot 1.000 per km2.
Met de term “burgers in het landelijk gebied” verwijzen wij naar gemeenten met
lagere bevolkingsconcentraties waar mensen wonen en mogelijk een nietagrarische activiteit uitoefenen.
In de volgende paragrafen zullen wij de genoemde onderzoeksvragen
beantwoorden. Wij beginnen met de veranderingen in het grondgebruik. Daarna
volgen de veranderende functies van het wonen in het landelijk gebied en de
veranderingen in de lokale besturen. De vraag is of de veranderingen ook terug te
vinden zijn in de beelden die burgers bij het landelijk gebied hebben. Tenslotte volgt
een aantal conclusies en discussiepunten waar vanuit het oogpunt van burgers in
de toekomstige visies voor landbouw en natuur rekening mee moet worden
gehouden.
2.

Veranderend grondgebruik

Overgang naar een productie-, consumptie- en beschermingsruimte
In Nederland, maar ook elders in verstedelijkte samenlevingen hebben traditioneel
dominante economische functies (met name landbouw) aan belang ingeboet, ten
gunste van nieuwe functies als natuur- en landschapsbeheer, recreatie en toerisme,
overige niet-agrarische bedrijvigheid en wonen. De functie van het platteland is
daarmee verschoven van een productieruimte naar een productie-, consumptie- en
beschermingsruimte, ofwel een post-productivist countryside (zie bijvoorbeeld
Marsden, 2003; Holmes, 2006).
Achter de transitie naar een postmodern platteland schuilen drie met elkaar
samenhangende maatschappelijke veranderingen die zich in de afgelopen
decennia hebben voltrokken (Daalhuizen et al., 2008). Ten eerste is de welvaart sterk
toegenomen. Deze heeft geleid tot een enorme toename van de automobiliteit.
Gerekend in afstand die mensen in de auto afleggen, is de mobiliteit sinds 1950
explosief gestegen. In 2004 reisden Nederlanders in totaal drieduizend keer meer
dan in 1950 als bestuurder of als passagier (Derksen et al., 2007). Samen met de
toegenomen vrije tijd het dit geleid tot een beter bereikbaar en meer toegankelijk
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platteland, zowel voor recreatie als voor wonen en bedrijvigheid. Ten tweede is de
publieke interesse in natuur en landschap sterk gegroeid (Elbersen, 2001). De grotere
interesse in natuur en landschap blijkt bijvoorbeeld uit het groeiend aantal leden van
Natuurmonumenten en het Wereldnatuurfonds in de afgelopen twee decennia
(MNP, 2006). Ten derde heeft de landbouw verschuivingen in de productie
doorgemaakt.
Technologische
innovaties,
een
stimulerend
(Europees)
landbouwbeleid en ruimtelijke efficiencyingrepen (zoals de ruilverkaveling) hebben
geleid tot een sterke schaalvergroting, productiviteit en de efficiency. Daarnaast is
de agrarische sector geïntensiveerd en ‘geïndustrialiseerd’, vooral door de toename
van niet-grondgebonden takken.
Deze veranderingen leiden tot nieuwe ruimteclaims, zowel vanuit rode (wonen,
bedrijvigheid), groene (natuur) en blauwe (water) functies, op het bestaande
landbouwareaal waarbij vooral de rode functies ruimte claimen (figuur 1). De
meeste veranderingen in het grondgebruik hebben plaatsgevonden in het
buitengebied dat behoort tot het stadslandschap (overgangsgebied tussen steden
en het buitengebied, dorpsgebieden met een hogere omgevingsadressendichtheid
per km2). Hier zijn de meeste (recreatie-)woningen gebouwd, is het aantal nietagrarische bedrijfsvestigingen het sterkst toegenomen en vinden de meeste
veranderingen met gevolgen voor de openheid van het landschap plaats, zoals de
overgang van grasland naar bos of boomgaard (Daalhuizen et al., 2008).

Veranderingen in grondgebruik van 1996 tot 2003
(exclusief binnen- en buitenwater)
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Figuur 1: Veranderingen in het grondgebruik van 1996 tot 2003
Bron: CBS, Statline, 2007
Ontwikkelingen in het grondgebruik van de landbouw
De landbouwsector is met 68% van het landoppervlak de grootste grondgebruiker
van Nederland. Verder is 15% voor bebouwing en infrastructuur, 14% voor bos en
natuur en 3% voor recreatie-terreinen (CBS, 2003). Het landbouwareaal is lange tijd
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gegroeid door ontginning van natuur en landaanwinning: van 2,2 miljoen hectare in
1900 naar 2,6 miljoen in 1965, daarna daalde het oppervlak tot 2,3 miljoen in 2003
(Berkhout & Van Bruchem, 2008). Het areaal grasland is het grootst, maar neemt af,
terwijl de andere arealen redelijk stabiel blijven (CBS, 2008).
Velen vinden dat vooral de nieuwe ‘rode’ activiteiten door bebouwing en
infrastructuur schade berokkenen aan het landschap en vrezen ‘verrommeling’ en
‘verstedelijking’ (MNP, 2006). Maar zijn veranderingen in het landschap inderdaad
het gevolg van deze nieuwe activiteiten of worden ze ook veroorzaakt door de
bestaande groene functies als de landbouw (Daalhuizen et al., 2008)? Hoewel het
aantal hectares maar geleidelijk verandert, verandert het landschappelijk aanzien
sterker. De glastuinbouw, boomkwekerijen, maïs- en bloembollenteelt nemen in
hectares toe. Verder is verandert de veestapel in het landschap. Terwijl op
agrarische bedrijven het aantal runderen tussen 1980 en 2007 is afgenomen, van 5,2
miljoen naar 3,8 miljoen, is het aantal kippen, varkens, schapen, geiten en paarden
in deze periode flink toegenomen (figuur 2). Deze ontwikkelingen tekenen zich ook
af in het landschap. Er lopen minder melkkoeien in de wei, maar meer schapen,
geiten, paarden en vleesvee. Het aantal paarden groeit niet alleen op agrarische
bedrijven (200.000), maar ook daarbuiten. Naar schatting zijn er nu in totaal tussen
de 400.000 en 450.000 paarden die meestal worden gehouden voor recreatie en
ontspanning (Van Wijk-Jansen et al., 2009). Met de paarden nemen ook
voorzieningen zoals maneges, paardenpensions, paardenbakken, lichtmasten en
hekken toe. Deze bebouwing wordt vaak als storend ervaren.
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Figuur 2: Ontwikkeling van de veestapel op landbouwbedrijven van 1980 tot 2007
Bron: CBS, bewerking PBL voor Ruimtemonitor en Ruimte in Cijfers, 2008
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Daarnaast neemt het aantal agrarische bedrijven sterk af. In 1980 waren er nog
145.000 bedrijven geregistreerd in de landbouwtelling van het CBS (>3 Nge)2. In 2007
was dit aantal gedaald tot ruim 76.000 (Berkhout & Van Bruchem, 2008). Als deze
trend wordt door getrokken naar 2020, zullen er dan naar verwachting minder dan
50.000 bedrijven zijn (Silvis et al., 2009). Er zijn vooral veel melkveebedrijven en
glastuinbouwbedrijven verdwenen. Daarnaast is het aantal kleinere bedrijven (<70
Nge) sterk afgenomen (van 125.000 naar 44.000 in 2007). Het aantal grote bedrijven
(>100 Nge) is daarentegen sterk gestegen. De vrijkomende grond wordt meestal
overgenomen door andere agrariërs.
Door een toename van de gemiddelde bedrijfsomvang, meer productiviteit,
intensivering en industrialisering is er sprake van economische schaalvergroting.
Globaal gesproken is deze schaalvergroting tussen 1980 en 2007 het snelst in de
(minder ruimte vragende) niet-grondgebonden glastuinbouw verlopen (Berkhout &
Van Bruchem, 2008). Een deel van de schaalvergroting vindt plaats op de
zogenaamde megabedrijven, waarbij de ondergrens – arbitrair – is gelegd bij 500
Nge (zie bijvoorbeeld RLG, 2006). Dit aantal is in de periode van 1980 tot 2007
gegroeid van 100 naar ruim 1600 en komt vooral in de (glas)tuinbouw voor (Berkhout
& Van Bruchem, 2008). De grootste bedrijven zijn dan ook vooral in Limburg en
Noord- en Zuid-Holland te vinden (figuur 3).
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Figuur 3: Verdeling van de agrarische bedrijven naar economische omvang per
provincie
Bron: CBS, bewerking PBL voor Ruimtemonitor en Ruimte in Cijfers, 2008
De vraag is wat de ontwikkeling van de agrarische bedrijven in de toekomst zal
bijdragen aan het landschap. Voor de Nationale Landschappen waar de meeste
kernkwaliteiten zoals kleinschaligheid, groen karakter, strokenverkaveling en
Nge = Nederlandse Grootte Eenheden. Nge is gebaseerd op de saldi per diersoort en per
ha gewas.
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openheid mede door de landbouw zijn gerealiseerd, is onderzocht hoe de
ontwikkeling van de landbouw zich tot de gewenste kernkwaliteiten verhoudt
(Verburg et al., 2008). De kernkwaliteiten “kleinschaligheid” en “groen karakter”
staan door schaalvergroting van de landbouw verder onder druk. De kernkwaliteit
“openheid” kan op klei worden versterkt door schaalvergroting, maar ondervindt
negatieve effecten door verdere intensivering in de landbouw. Op veen hebben
schaalvergroting en intensivering een nadelig effect op de kernkwaliteit
“strokenverkaveling”.
In feite onderschrijven deze resultaten de eerdere
bevindingen dat ook vanuit de groene functies meer aandacht voor het behoud
van de kernkwaliteiten nodig is.
De maatschappelijke discussie richt zich vooral op de megabedrijven in de
intensieve veehouderij (landbouwontwikkelingsgebieden), met name op de
megastallen waar een groot aantal dieren op een locatie zijn gehuisvest (76 in 2006).
Megastallen hebben een negatief imago, met name doordat burgers dit met bioindustrie associëren, terwijl de weerstand tegen glastuinbouwbedrijven veel kleiner is.
Op regionaal niveau kunnen megastallen voordelen bieden voor landschap en
milieu. Op lokaal niveau kan de belasting van de leefomgeving toenemen.
Hobbybedrijven en buitenlui
Van de huidige 76.000 agrarische bedrijven die uit meer dan 3 Nge bestaan en
daarmee een meldplicht voor de landbouwtelling aan het CBS hebben, is een kwart
te klein om er een substantieel inkomen uit te genereren. Deze bedrijven die
bijvoorbeeld uit enkele koeien en een paar hectare grond bestaan worden
hobbybedrijven genoemd. Zij bevinden zich vooral in het oosten en het zuiden van
het land (figuur 4). Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor slechts 2,5% van de
Nederlandse landbouwproductie en hebben ze ongeveer 7% van het agrarisch
areaal in gebruik (www.ruimtemonitor.nl, 2008). Een deel van de hobbyboeren doet
aan agrarisch natuurbeheer en ziet de inkomensvergoedingen voor de verrichte
diensten mede als een aanvullende strategie naar bedrijfsbeëindiging (Leneman &
Graveland, 2004).
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Figuur 4: Verdeling van de hobbyboeren naar het totaal agrarische bedrijven
Bron: CBS, bewerking PBL voor Ruimtemonitor en Ruimte in Cijfers, 2008
Naast de hobbyboeren wordt in het landelijk gebied ook over ‘buitenlui’
gesproken. Buitenlui hebben een kavel met een omvang tussen 0,5 en 5 hectare.
Buitenlui en hobbyboeren overlappen elkaar deels. Buitenlui met minder dan 3 Nge
hebben geen meldplicht voor de landbouwtelling, buitenlui die groter dan 3 Nge zijn
en tot de hobbyboeren kunnen worden gerekend, wel. Er zijn in totaal zo’n 170.000
buitenlui (2005) met gezamenlijk zo’n 9% van het areaal in het buitengebied. In
vergelijking met het aantal hobbyboeren (ongeveer 19.000) zijn er dus veel buitenlui
met een kleine oppervlakte aan grond die niet in de landbouwtelling voorkomen.
De invloed van buitenlui op het aanzien van het landelijk gebied verschilt. Een groot
deel besteedt veel tijd en geld om hun gebouwen, erf en tuin in het landschap in te
passen, een klein deel legt echter paardenbakken aan of pleegt niet
landschappelijk ingepaste nieuwbouw (Overbeek et al., 2008).
De afname van het aantal agrarische bedrijven betekent ook een afname van
het aantal in functie zijnde boerderijen. Wij beschouwen een gebouw als een
boerderij als de woning en bedrijfsruimten in gebruik zijn (geweest) voor agrarische
doeleinden. Tussen 1990 en 2005 hebben zo’n 40.000 boerderijen een nieuwe
bestemming gekregen (MNP, 2006). Bij grofweg de helft van de bedrijfsopheffingen
komt de agrarische bebouwing vrij (Vader & Leneman, 2006). Van de vrijgekomen
agrarische bebouwing krijgt het overgrote deel (ruim 80%) alleen een
woonbestemming en heeft 14% een nieuwe bedrijfsmatige functie gekregen,
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meestal gecombineerd met een woonfunctie. Een klein deel is gesloopt (Daalhuizen,
2004).
Bedrijfsmatig hergebruik is er vooral in de nabijheid van steden. Dit soort
hergebruik van boerderijen kan bouwkundige aanpassingen aan hoofd- en
bijgebouwen en erf tot gevolg hebben. Veel provincies en gemeenten hebben
beleid ontwikkeld ten aanzien van nieuwe economische dragers om de vitaliteit van
het landelijk gebied te bevorderen en om ontwikkelingen als verrommeling,
verstening en aantasting van landschap te voorkomen. Vaak is er, bijvoorbeeld
binnen het bestemmingsplan, een positieve lijst van nieuwe economische dragers
opgesteld.
Het hergebruik van boerderijen blijkt vaak een sluipende verandering. Meestal
blijft de boerderij eerst in familiebezit. Een volgende overname betekent vaak
verkoop aan andere bewoners uit de (buur)gemeente. Daarna volgen nieuwkomers
(Van den Berg et. al., 1998). De ruimtelijke effecten van de hergebruikte boerderijen
verschillen. Volgens Daalhuizen (2004) laat tweederde van de eigenaren in
vrijgekomen agrarische gebouwen de buitenzijde in de oorspronkelijke staat. De
meeste veranderingen vinden plaats aan de bijgebouwen die worden vervangen
door nieuwbouw. Dit gebeurt niet altijd op dezelfde plek en met hetzelfde volume.
Onderzoek in Friesland laat zien dat bij ongeveer 30% van de boerderijen de
verbouwingen zodanig zijn dat de herinnering aan de agrarische functie goeddeels
is verdwenen. Bij ruim 60% van de hergebruikte boerderijen is het erf omgevormd tot
een siertuin, die aanzienlijk verschilt van het doorgaans soberder, traditionele erf
(Van der Vaart, 2000).
Ontwikkelingen in het grondgebruik van natuur en recreatie
Tussen 1990 en 2006 is voor de realisatie van de ecologische hoofdstructuur in totaal
ruim 67.000 hectare aan grond voor nieuwe natuur verworven en is hiervan bijna
49.000 hectare ingericht (www.natuurcompendium.nl). Deze groei in het aantal
hectares nieuwe natuur blijkt echter netto nauwelijks een groter zichtbaarder
aandeel natuur in het grondgebruik te hebben opgeleverd. Volgens het CBS was
het aandeel bos en open natuurlijk terrein in 1970 ook al 14%, zakte het in de
tachtiger jaren naar 13% om daarna weer naar 14% te stijgen (CBS, 2003).
Het aantal hectares aan recreatieterrein en het aantal recreatievoorzieningen
(golfbanen, jachthavens, maneges etc.) is in de afgelopen twee decennia wel
duidelijk toegenomen. Het aantal maneges nam tussen 1996 en 2006 ruim 50% toe
(toename van 640) en het aantal golfterreinen met 80% (toename van 79) (MNP,
2006). Verder nam het aantal recreatiewoningen tussen 1992 en 2005 met ruim 40%
toe (toename van 28.000), bijna geheel op recreatiecomplexen.
Het effect van deze ontwikkelingen op het aanzien van het landelijk gebied
verschilt per situatie, maar lijkt gezien de beperkte wijzigingen in het totaal aantal
hectares hooguit kwalitatief. Wordt een golfbaan aangelegd in een gebied met een
waardevol oud ontginningspatroon, dan is het risico groot dat dit patroon verloren
gaat door grondwerkzaamheden. In het veenweidegebied Amstelland protesteren
burgers verenigd in de stichting Beschermers Amstelland dan ook tegen de
geplande aanleg hiervan (www.beschermersamstelland.nl). Aanleg van golfbanen
in open gebieden betekent vaak ook dat het karakter van het gebied wordt
aangetast door de aanleg van bosjes. Een golfbaan kan echter ook ingezet worden
als middel om landschappen op te knappen, en waarbij de natuurwaarden kunnen
toenemen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een golfbaan die wordt aangelegd op
een oude vuilstort, zoals Meerendonk bij ‘s Hertogenbosch en Gulbergen bij Nuenen
(MNP, 2006). Ook natuurontwikkeling kan het landelijk gebied doen veranderen,
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zoals de ontpoldering voor natte natuurontwikkeling, bosaanplant op voormalige
landbouwgrond of het kappen van naaldbomen ter verhoging van de ecologische
kwaliteit. Veel bewoners met een arcadisch perspectief zien ingrepen in de
landschappelijke diversiteit - en daarmee het voortbestaan van individuele planten
en dieren - ten behoeve van biodiversiteit niet zitten, zoals afgravingen van
duingebieden en het kappen van bomen in het Drents Friese Wold laten zien (Buijs,
2009).
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Een andere bril
Terwijl in het oude perspectief vooral de dreiging van meer rode functies speelt,
speelt in het nieuwe perspectief eerder de aantasting van het cultuurlandschap
door de moeilijke inpassing of onverenigbaarheid van veranderingen binnen de
groene functies. Binnen de landbouw is sprake van schaalvergroting en
industrialisering (met name bij de niet-grondgebonden landbouw), maar de
publieke waardering gaat eerder naar het kleinschalige traditionele, arcadische
landschap van de grondgebonden takken, zoals de melkveehouderij en de
akkerbouw. De vraag is dan of die combinatie van niet- en wel-grondgebonden
landbouw op lokaal en regionaal niveau nog wel houdbaar is en niet meer
aandacht behoeft. Een zelfde vraag dient zich aan bij de ingrepen in natuur die
vaak eerder vanuit het perspectief van biodiversiteit gebeuren dan vanuit het
(arcadische) perspectief van landschappelijke diversiteit.
Als het gaat om behoud en ontwikkeling van het landschap, zetten de
uitvoerende, lagere overheden vaak in op het tegengaan van ‘verdere
(grootschalige) verstedelijking’, of ‘vormen van ruimtegebruik die in beginsel niet
thuishoren in het buitengebied’ en ‘andere (grootschalige) bouwvolumes op nieuwe
bouwlocaties’ (Daalhuizen et al., 2008). Hiermee wordt voorbijgegaan aan het feit
dat nieuwe niet-agrarische activiteiten het agrarisch functieverlies kunnen
compenseren zoals bij hergebruik van boerderijen of een impuls voor
landschapsontwikkeling kunnen betekenen. Een verandering van functie hoeft dus
niet per definitie te leiden tot een (opvallende) ruimtelijke verandering van het
landelijk gebied en/of het landschap. Veranderingen binnen een functie kunnen
ingrijpender zijn, met name als die de landschappelijke kwaliteiten niet weten te
behouden. Ruimtelijke veranderingen in het landelijk gebied moeten daarom niet
alleen in kwantitatieve zin, maar ook in kwalitatieve zin worden beoordeeld. Daarbij
zal een genuanceerder onderscheid naar de omvang en vorm van intredende
functies meer recht doen aan de werkelijke invloed van ‘rode functies’ en ‘groene
functies’ op het landschap.
3.

Veranderende woonfunctie

De veranderingen in het landelijk gebied leiden ertoe dat minder inwoners lokaal
economisch gebonden zijn. Dit proces heeft zich in de jaren zeventig al ingezet en
hangt mede samen met de veranderende opbouw van de bevolking. Het landelijk
gebied vergrijst en ontgroent meer dan de stedelijke gebieden (Simon, 2006). Terwijl
jongeren naar de stad trekken voor opleiding, werk en goedkopere woningen,
komen anderen voor een mooie woonplek. Daarbij lijkt de grootste vraag naar
wonen in het buitengebied uit de regio zelf te komen, en niet uit de (grote) steden
(Van Dam et al., 2003). Een klein deel van de beschikbare huizen ontstaat door
agrarische bedrijven die een woonbestemming krijgen (Daalhuizen, 2004).
Nieuwkomers, bewoners die er niet geboren en getogen zijn, blijken vaker deze
vrijkomende boerderijen en ook andere vrijstaande huizen te verwerven dan de
autochtone bevolking (Elbersen, 2001; Overbeek et al., 2008).
Veranderende economische en sociale structuur
Het veranderen van de economische structuur in het landelijk gebied, doordat er
meer huishoudens met hogere inkomens komen die de lagere inkomens gedeeltelijk
vervangen, wordt ook wel rural gentrification genoemd. Dit proces doet zich in vele
landen voor, waarbij de beoordeling van de consequenties niet per definitie
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negatief of positief is (Overbeek & Terluin, 2006; Overbeek, 2009). Over de gevolgen
van rural gentrification is in Nederland nog weinig bekend3. Dit in tegenstelling tot de
Angelsaksische landen, waar meer onderzoek is verricht naar migratiegevolgen (zie
voor een overzicht: Philips, 2005). Veel voorkomende ontwikkelingen zijn een
toename van de immigratie, hogere inkomens en ten gevolge daarvan hogere
grond- en huizenprijzen. Een ander gevolg is dat veel huizen voor de autochtone
bevolking niet meer te betalen zijn.
In Nederland lijkt de leefsituatie van huishoudens in het landelijk gebied beter
dan die van huishoudens in de stad, met name door de gunstige woonsituatie en
de grotere betrokkenheid van bewoners (Simon et al., 2006). Maar dat geldt niet
voor alle bevolkingscategorieën en ook niet voor alle regio’s. De leefsituatie in het
landelijk gebied krijgt vorm in een andere ruimtelijke context dan in het stedelijk
gebied, waarbij met name afstand, mobiliteit en dichtheid van voorzieningen
verschillen. De verder toenemende (auto)mobiliteit geldt hierbij als een gunstige en
noodzakelijke voorwaarde voor de gunstige leefsituatie. Geholpen door de
toegenomen automobiliteit en gedwongen door de schaalvergroting van de
voorzieningen, leggen plattelanders steeds grotere afstanden af.
De veranderingen in de plattelandsgemeenschappen houden het midden
tussen het verliezen van een hechte gemeenschap en het vinden van nieuwe
verbanden (Simon et al., 2007). Plattelandsbewoners worden kieskeuriger en
selectiever in hun lokale contacten, waardoor de lokale gemeenschap verdeeld
raakt in segmenten van gelijkgestemden. Collectieve waarden als de dorpscultuur,
natuur en landschap gaan verbindende factoren tussen oorspronkelijke bewoners
en nieuwkomers vormen of tussen boeren en burgers (Overbeek et al., 2007; Simon
et al., 2007). Verder wordt de onderlinge betrokkenheid vrijblijvender. Normen van
solidariteit worden minder verplichtend en hulp wordt minder vergaand. De
plattelandsgemeenschap is hiermee veranderd in een ‘lichte gemeenschap’,
waarbinnen de sociale banden losser, vrijblijvender en selectiever zijn geworden. Ten
opzichte van stedelingen blijken plattelandsbewoners wel iets meer gericht te zijn op
de lokale gemeenschap (Simon et al., 2007). Stedelingen vormen daarentegen juist
wat hechtere verbanden met de mensen die belangrijk voor hen zijn (Vermeij &
Mollenhorst, 2008).
Autonome dorpen en woondorpen
De vraag is in hoeverre de veranderende sociale structuur op het platteland de
leefbaarheid doet veranderen. De aandacht voor de leefbaarheid in de landelijke
gemeenten heeft een nieuwe impuls ondergaan door de Wet Maatschappelijke
ondersteuning (WMo) in 2007. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat bewoners
een grotere zelfredzaamheid ontwikkelen en dat de lokale samenleving een
belangrijke rol wordt toegekend in de zorgvoorziening aan bewoners met
beperkingen. In de beleidsvorming van gemeenten is het bevorderen van de
sociale samenhang en de leefbaarheid in dorpen en buurten vaak een centraal
uitgangspunt. Leefbaarheid kan vanuit verschillende perspectieven worden
benaderd, waarbij zowel de waardering van de inwoners centraal staat als de
aanwezigheid en kwaliteit van voorzieningen in de omgeving. Bij de discussie over
In 2009 is door het Planbureau voor de Leefomgeving een grootschalig onderzoek gestart
naar de verhuisstromen tussen stedelijke en landelijke gemeenten getiteld “Het platteland
voor de happy few” (Van Dam, 2007). Op het niveau van postcodegebieden vindt een
analyse plaats van de inkomens van zowel zittende bewoners als van vertrekkers en vestigers,
gemeenten met een verschil in verhuisdynamiek en gemeenten met een verschuiving in
hoge en lage inkomensgroepen van de bevolking.
3
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de leefbaarheid is het relevant om rekening te houden met de veranderingen die
zich in de Nederlandse dorpen in de afgelopen decennia hebben voorgedaan.
Deze worden samengevat als het proces waarbij autonome dorpen zich
ontwikkelen tot woondorpen (Thissen & Droogleever Fortuin, 1998; Simon et al., 2007;
Van der Meer et al., 2008).
Autonome dorpen hebben een sterk gemengde functie, waarbij het dorp
naast wonen ook voorziet in werk en voorzieningen. De bewoners kenmerken zich
door een sterke territoriale binding aan het dorp. Het aandeel autochtonen is hoog,
de sociale netwerken zijn hecht en lokaal, waarbij dezelfde mensen elkaar vaak in
verschillende functies treffen: als buur, als winkelier waar men boodschappen doet,
als collega op het werk, als medelid van de plaatselijke vereniging of
kerkgenootschap. Daarentegen speelt voor de bewoners in de woondorpen de
economische binding aan het dorp een kleinere rol en onderscheiden deze dorpen
zich steeds meer van elkaar op basis van woonkwaliteit. Veel bewoners werken
buiten het dorp. Het aandeel nieuwkomers ligt hoger, vooral in de ‘mooie’ dorpen
waar mensen vanuit de stad naartoe verhuizen om in een rustige, groene omgeving
te wonen. De culturele en politieke oriëntatie in het woondorp richt zich op het
wonen en de groene kwaliteiten van de woonomgeving (Elbersen, 2001;
Schoemaker et al., 2003; Van der Ziel, 2003). Ze lijken dus meer 'sense of space' te
hebben en minder 'sense of place', dat wil zeggen ze zijn vooral op zoek naar
groene ruimte, maar zijn minder gehecht aan de plek (Salamon, 2003). Mensen in
de woondorpen worden mobieler waarbij het dagelijks leven veel verder reikt dan
het dorp alleen. Men gebruikt vaker regionale voorzieningen en de sociale
netwerken zijn niet meer exclusief lokaal. De sociale verbanden veranderen,
contacten zijn meer individualistisch en verdeeld over diverse groepen mensen
binnen en buiten het dorp die verder weinig met elkaar te maken hebben (Simon et
al., 2007). 4
Vanuit het perspectief van de autonome dorpen worden deze veranderingen
in de sociale structuur vaak als problematisch ervaren, door de achteruitgang van
lokale voorzieningen en de toenemende individualisering. Voor de ontwikkeling naar
het woondorp hoeft dit echter niet te betekenen dat leefbaarheid en sociale
cohesie verdwijnt. Eerder zal het andere vormen aannemen (Simon et al., 2007; Van
der Meer et al., 2008). Hierbij speelt ‘lokaal bewustzijn’ een belangrijke rol, zeker in de
‘mooie’ dorpen met een sterke identiteit. De leefbaarheid in de woondorpen kan als
zeer hoog ervaren worden, maar is steeds meer gebaseerd op aspecten die direct
met het woongenot te maken hebben en minder met de beschikbare lokale
voorzieningen. De overgang van autonome dorpen naar woondorpen is daarmee
niet alleen een feitelijke ontwikkeling, maar ook een verandering in de
meningsvorming van bewoners die meer vanuit het referentiekader van de
woondorpen gaan denken. Zo laat een herhalingsonderzoek onder dorpen in de
gemeente Borsele zien dat het oordeel over het dorp als geheel positiever is
geworden terwijl de waardering voor voorzieningen is afgenomen en het oordeel
Een kanttekening bij de resultaten uit deze onderzoeken is dat deze op stated preferences
zijn gebaseerd, dat wil zeggen op basis van enquêtes waarin respondenten invullen wat zij
willen of denken te gaan doen. De betrouwbaarheid van deze resultaten is geringer dan die
uit onderzoek dat zich op revealed preferences en daarmee de daadwerkelijk gemaakte
keuzes richt (Visser & van Dam, 2006). In dit geval blijkt dat bij de woning prijs per vierkante
meter die mensen in het landelijk gebied betalen op basis van de kenmerken van de woning
zelf (grootte, bouwjaar etc.), de functionele woonomgeving (afstand tot werk, wegen,
voorzieningen etc.), de sociale woonomgeving (samenstelling buurt qua huizen en bewoners
etc.) en de fysieke woonomgeving (afstand tot bos, water, recreatieterreinen etc), de fysieke
woonomgeving het minst belangrijk te zijn.
4
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over de woonomgeving gelijk is gebleven. De rol van voorzieningen lijkt dus minder
belangrijk te worden (Van der Meer et al., 2008). De grotere mobiliteit van bewoners
lijkt in een grotere ruimtelijke keuzevrijheid te resulteren die steeds minder is
gebaseerd op de lokale aanwezigheid van voorzieningen en meer op de regionale
aanwezigheid ervan.
Lokale binding draagt bij aan de leefbaarheid, maar niet aan de sociale vitaliteit
Het bewust kiezen voor een bepaalde woonomgeving kan leiden tot grote lokale
betrokkenheid, met name op die lokale thema’s die met het wonen samenhangen.
Hoewel de sociale netwerken minder lokaal gebonden zijn, kunnen zij nog steeds
hecht zijn. Betrokkenheid bij het lokale verenigingsleven vindt plaats als het past bij
de eigen leefstijl. Omdat mensen kiezen voor een dorp en hoe zij hun leven in het
dorp willen inrichten ontstaat er een emotionele binding met het dorp. Zo blijken
bewoners die tevreden zijn over de woonomgeving vaker de dorpsraad te
bezoeken, trots te zijn op het dorp, zich vaker dorpsbewoner te voelen en ook wat
vaker in actie voor het dorp te komen. Verder zijn er positieve relaties tussen
participatie en betrokkenheid en de kans dat iemand informele hulp geeft. De
lokale binding draagt bij aan de leefbaarheid en de lokale tradities, maar niet aan
de sociale vitaliteit. De bijdrage van bewoners aan de sociale vitaliteit blijkt namelijk
vooral met hun individuele netwerk samen te hangen. Mensen met een groot
netwerk (meer sociaal kapitaal) zijn vaker actief (Vermeij & Mollenhorst, 2008).
In een sociaal vitaal platteland spannen de bewoners zich in voor elkaar en
hun omgeving (verbindende sociale vitaliteit), maar een sociaal vitaal platteland
betekent ook dat de gemeenschap zich aanpast aan nieuwe omstandigheden en
nieuwe initiatieven van de grond kunnen komen (vernieuwende sociale vitaliteit)
(Vermeij & Mollenhorst, 2008). Verbinding is van oudsher een sterk punt van het
landelijk gebied, openheid voor vernieuwing is eerder een zwak punt. Hoewel het
platteland al decennia mentaal verstedelijkt, hebben de oorspronkelijke bewoners
doorgaans een socialere leefstijl en iets behoudender opvattingen dan stedelingen
(Steenbekkers & Simon, 2006). Autochtonen blijken meer bij te dragen aan de
verbindende sociale vitaliteit en nieuwkomers meer aan de vernieuwende sociale
vitaliteit (Vermeij & Mollenhorst, 2008). Een vitale gemeenschap zal dus niet
verzwakken onder nieuwkomers, omdat die een nieuw soort vitaliteit inbrengen.
Verder draagt het hebben van een geloof bij aan verbindende sociale vitaliteit en
een hoge opleiding aan beide vormen van sociale vitaliteit.
Een andere bril
Er is dus sprake van zowel een veranderende feitelijke ontwikkeling met minder
lokale voorzieningen en een veranderende beeldvorming over de gewenste
leefsituatie in het landelijk gebied, zowel bij plattelandsbewoners als bij stedelingen.
Deels hangen de feitelijke ontwikkeling en de beeldvorming met elkaar samen, maar
de beeldvorming loopt niet noodzakelijk met de feitelijke ontwikkeling in de pas.
Verder verschillen de beelden ook tussen dorpsbewoners onderling. Het blijkt dat
veel bewoners, maar ook veel gemeentelijke bestuurders, het autonome dorp als
referentiekader blijven hanteren (Van der Meer et al., 2008). Zij blijven de
ontwikkelingen in hun dorp beoordelen vanuit het beeld van een autonoom dorp
waarin de achteruitgang van lokale voorzieningen en de toenemende
individualisering als problematisch worden ervaren. Dit zijn met name ouderen,
autochtonen en zij die er wonen en werken. Het referentiebeeld van het woondorp
wordt vooral gehanteerd door jongeren, nieuwkomers en zij die elders werken.
Nieuwe verbindende factoren tussen de oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers

13

en tussen boeren en burgers zijn echter wel gerelateerd aan het landelijk gebied.
Deze zijn te vinden in collectieve waarden als het behoud en ontwikkeling van de
dorpscultuur, natuur en landschap.
4.

Veranderende lokale besturen en de rol van burgers

Door de verburgerlijking van het landelijk gebied is de verwachting dat de invloed
van burgers op de lokale besturen voor het buitengebied zal toenemen. De vraag is
of deze verwachting klopt. De afgelopen jaren hebben zich in de landelijke
gebieden verschillende processen voor gedaan die van belang zijn voor de rol van
burgers in lokale besturen. Wij vatten deze samen onder schaalvergroting van lokaal
bestuur en het toenemend aantal gebiedsgerichte beleidsprocessen.
Schaalvergroting van lokaal bestuur
Door samenvoeging van gemeenten en waterschappen is het aantal lokale
besturen sterk afgenomen, terwijl hun werkgebied is vergroot. Om de
schaalvergroting te illustreren gebruiken wij gegevens van het SBGO en VNG die de
gemeenten echter niet naar dichtheid van activiteiten, maar naar aantal inwoners
hebben geanalyseerd. Gemeenten met minder dan 50.000 inwoners zullen wij
hierbij als landelijk beschouwen en gemeenten met meer inwoners als stedelijk.5 De
schaalvergroting van gemeenten laat zien dat de participatie van burgers (inclusief
boeren) in gemeenteraden qua aantal afneemt. Zo daalde het aantal raadsleden
tussen 1998 en 2009 (tabel 1). De daling van het aantal raadsleden wordt
veroorzaakt door de herindeling van gemeenten, waarbij er vooral kleine
gemeenten met minder 20.000 inwoners verdwijnen. Dit verklaart waarom in de twee
categorieën met de minste inwoners in de periode 1998-2009 het aantal raadsleden
sterk is afgenomen ten gunste van de gemeenten met meer dan 20.000 inwoners.
Het lokale bestuur in het landelijk gebied is een mannenaangelegenheid. Het
aandeel vrouwen is het hoogst in de grote steden en neemt af naarmate een
gemeente kleiner wordt en dus vaker tot het landelijk gebied hoort (tabel 1). Verder
blijft het lokale bestuur vaak een autochtone aangelegenheid waarvoor
nieuwkomers geen tijd hebben of willen vrijmaken en te weinig lokaal bekend zijn,
terwijl gezien hun vernieuwende sociale vitaliteit (paragraaf 3) hun deelname wel
wenselijk zou zijn (Overbeek et al., 2007).

Tabel 1

Aantal raadsleden en aandeel vrouwen naar gemeentegrootte in 1998 en 2009
Aantal raadsleden
Aandeel vrouwen
Aantal inwoners
1998
2009
1998
< 10.000
1.702
662
21%
10.000 – 19.999
3.049
2.108
20%
20.000 – 49.999
3.530
4.427
23%
50.000 – 99.999
1.112
1.749
26%
100.000 >
1.002
1.007
29%
Totaal
10.395
9.953
23%
Bron: SBGO & VNG, 2009

2009
21%
23%
25%
28%
34%
26%

5

Hoewel er een positieve samenhang tussen de dichtheid van activiteiten en het aantal
inwoners bestaat, loopt de relatie niet 1 op 1 en is deze grens arbitrair. Immers kleine
gemeenten met weinig buitengebied worden hier als landelijk aangemerkt, terwijl deze
volgens de definitie van de omgevingsadressendichtheid eerder als stedelijk zullen worden
aangemerkt.
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Het landelijk gebied wordt niet meer door boeren bestuurd. Wel hebben
boeren ten opzichte van hun aandeel in de lokale beroepsbevolking lang stand
gehouden in het lokale openbare bestuur. Munters (1989) meldde dat de
gemeenteraden waar in 1970 nog minstens dertig procent van de inwoners tot de
agrarische beroepsbevolking hoorde, nog lang een hoge vertegenwoordiging van
boeren kenden. Ruim drie vijfde van het aantal zetels in de periode 1946-1966, en
pas in de periode 1966-1986 een spectaculaire ontgroening kenden met een
halvering van dit aantal zetels.6 Bij de Waterschappen heeft de agrarische
hegemonie op basis van grondeigendom langer geduurd en is pas de laatste
decennia de invloed van boeren afgenomen ten gunste van andere ingezetenen.
Door de schaalvergroting van gemeenten in het landelijk gebied is de afstand
van burgers tot de gemeenteraden groter geworden. Om gebruik te kunnen maken
van de inzichten van bewoners en draagvlak te krijgen voor de genomen besluiten,
hebben gemeenten die uit veel dorpen bestaan, dorpsraden ingesteld. Dorpsraden
hebben meestal een adviesfunctie naar de gemeente en maken het gemakkelijker
om lokale kwesties op de politieke agenda van de gemeente krijgen (Overbeek et
al., 2007).
Gebiedsgerichte beleidsprocessen
Daarnaast is er sprake van een ontwikkeling van goverment naar governance (zie
bijvoorbeeld Kuidersma et al., 2002). Terwijl bij government een centrale overheid
stuurt, nemen bij governance overheidsinstellingen en niet-overheidsinstellingen deel
aan gemengde openbare en private netwerken. Dit betekent dat de besluitvorming
over beleid meer buiten de formele kaders van de natiestaat plaatsvindt en
verschuift naar interacties tussen staat, civil society en bedrijfsleven. In dit proces
vindt de besluitvorming over publieke zaken meer plaats door overheden in
samenwerking met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven (multi-actor
governance) met een toenemend aantal schaalniveaus (multi-level governance).
Voor zowel het landbouw- als het natuurbeleid moet echter de vraag worden
gesteld of burgers meer invloed op het buitengebied krijgen, of dat dit het domein
van de overheden blijft, en of er naast de Europeanisering ook werkelijk een
regionalisering van de besluitvorming plaats vindt (Kuindersma et al., 2002; Selnes &
Van der Wielen, 2008).
Een voorbeeld van de ontwikkeling naar governance in Nederland is de
opkomst van geïntegreerde gebiedsgerichte beleidsprocessen. Dat betekent van
sectoraal naar integraal beleid, van generiek naar gebiedsgericht beleid en van
hiërarchische naar interactieve sturing. Bij geïntegreerd gebiedsgericht beleid
(GGB) zijn verschillende generaties te onderscheiden (Roza & Boonstra, 2009). De
reconstructie van de intensieve veehouderij en het ILG zijn vormen van de tweede
generatie GGB. Deze wijkt af van de eerste generatie, omdat de provincie nu de
regisseur is (en het rijk zich terug trekt), een wettelijke in plaats van een
experimentele status heeft, bijna geheel gebiedsdekkend is en meer concrete
prestatieafspraken en een bredere thematiek kent (Roza & Boonstra, 2009).
Een kanttekening bij gebiedsgerichte beleidsprocessen is dat de overgang van
hiërarchische naar interactieve sturing nog minder duidelijk is (RLG, 2007). Vaak is er
eerder sprake van gebiedenbeleid, waarbij de rijksoverheid het probleem definieert
en de provincie voor een integratie van het beleid zorgt, dan van
Een verklaring hiervoor wordt gezocht in het functioneren van de CDA- en VVDkiesverenigingen die lang een voorkeur voor agrariërs hielden en naar verhouding minder
nieuwkomers en vrouwen hoog op de kieslijst plaatsten (Munters, 1989, p.85).
6
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gebiedsontwikkeling waar het probleem vanuit het gebied zelf wordt gedefinieerd.
Ook is bij gebiedenbeleid eerder sprake van het slechts creëren van draagvlak
onder de betrokkenen, terwijl gebiedsontwikkeling is gericht op het bewerkstelligen
van coalities tussen overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en
burgers. Het organiseren van de maatschappelijke betrokkenheid is dus een
belangrijke voorwaarde voor het slagen van gebiedsontwikkeling waar echter niet
te licht over kan worden gedacht (RLG, 2007).
Gebiedsgerichte beleidsprocessen vinden plaats in netwerken van actoren en
worden gekenmerkt door besluitvormingsprocessen en spelregels. Zo spelen bij
actoren de vereiste gedeelde urgentie van een probleem en de noodzaak van
samenwerking om dit probleem op te lossen een rol. Verder is de betrokkenheid van
de juiste partijen op basis van hulpbronnen (kennis, geld, grond en bevoegdheden)
en draagvlak belangrijk (Roza & Boonstra, 2009). Bij de besluitvorming is het
planeigenaarschap relevant waarbij de deelnemende partijen het plan koesteren,
het plan voor elke partij iets aantrekkelijks heeft, elkaar aanspreken op de uitvoering
ervan en bij voorkeur ook met dezelfde partijen het gaan uitvoeren (Boonstra et al.,
2007). De spelregels bepalen wie er mee mag doen en wie niet, waarbij
deelnemende actoren vaak niet op persoonlijke titel mogen deelnemen maar
namens een georganiseerde groep of overheid.
Burgerparticipatie in beleidsprocessen
De vraag is dus of burgers in gebiedsgerichte beleidsprocessen een sterkere rol dan
voorheen in de lokale besluitvorming spelen. Bij veel gebiedsprocessen ligt de
nadruk op het betrekken van overheden en geïnstitutionaliseerde belangengroepen
(De Boer et al., 2007). Het ontbreken van de mogelijkheid tot directe participatie kan
voor burgers een barrière vormen om mee te doen aan gebiedsprocessen. Aan de
andere kant blijken veel burgers die lokale weerstand organiseren bewust een
rechtspersoonlijkheid te kiezen om serieus te worden genomen in de lokale
besluitvorming (Van Dijk & Van der Wulp, 2009). De mede- of tegenwerking van
burgers is wel relevant. Een voorbeeld is de reconstructie waar de nadruk in de
planvorming lag op “groen polderen” tussen formele organisaties. Burgers hadden
hier nauwelijks directe invloed op en waren vaak ook slecht op de hoogte
(Kuindersma & Boonstra, 2007). Het participatieve karakter bleek door de abstracte
plannen en het ontbreken van directe participatie door burgers beperkt. Dit wreekte
zich bij de komst van de landbouwontwikkelingsgebieden waar burgers (en lokale
boeren) op grote schaal tegen in verzet kwamen (Boonstra et al., 2007; Roza &
Boonstra, 2009).
In het algemeen blijkt bewonersparticipatie bij lokale beleidsprocessen voor
veel gemeenten en natuurorganisaties nog een blinde vlek, of zoals het RLG
formuleert: “De burger komt vaak te laat in actie en heeft dan alleen nog
hindermacht door protest.” Kuindersma en Boonstra (2007) zien bij de protesten rond
megastallen overheden het probleem dicht regelen door het beleidsinstrumentarium
zodanig te verfijnen opdat het tegemoet komt aan de bezwaren. Dat is een goede
oplossing bij een gestructureerd eenduidig beleidsprobleem, maar niet als het
beleidsprobleem nog ongestructureerd is. Zo is bij de discussie over de megastallen
vaak niet duidelijk of het probleem nu eigenlijk over landschapsvervuiling,
dierenwelzijn, de teloorgang van het gezinsbedrijf of om overlast voor bewoners
gaat. Bij lokale natuuringrepen moet niet alleen rekening worden gehouden met de
mate waarin bewoners met de beoogde doelen en middelen akkoord zijn, maar
ook met hun emotionele betrokkenheid bij het gebied (Buijs, 2009). Bij dergelijke
ongestructureerde problemen past eerder een lerende beleidsstrategie, waarbij de

16

gemeenten en maatschappelijke organisaties het bewonersverzet niet als een
bedreiging maar als een kans zien voor een bredere betrokkenheid bij het landelijk
gebied. Dat betekent dat zij op lokaal niveau een open gesprek met bewoners en
andere belanghebbenden moeten aangaan en het vraagstuk moeten verbreden
tot de algehele kwaliteit van de lokale leefomgeving om daarmee een soort
package deal te kunnen realiseren.
In de afgelopen decennia hebben zich verschillende vormen ontwikkeld waar
burgers en overheid samen aan de voorbereiding en uitvoering van besluiten
werken. Er zijn drie generaties burgerparticipatie:
1e generatie (jaren zeventig) = inspraak, initiatief ligt bij het bestuur;
2e generatie (begin jaren negentig) = interactieve beleidsvorming, burgers
hebben meer invloed, maar initiatief ligt nog steeds bij het bestuur;
3e generatie = burger neemt zelf initiatief voor een actie waar de overheid bij
wordt betrokken en in het initiatief van burgers participeert of deze faciliteert.
Volgens de participatieladder zijn er voor burgers en overheden verschillende rollen
mogelijk (Edelenbos, 2000). De rollen lopen uiteen van een autoritaire stijl waar
burgers niet bij de beleidsvorming zijn betrokken (1 e generatie) tot aan een
faciliterende stijl waar burgers het beleid bepalen (3 e generatie). Burgerparticipatie
beperkt zich vaak tot de 1e generatie en is dan bedoeld voor het creëren van
draagvlak voor een besluit en wordt nauwelijks gebruikt voor kwaliteits- en
efficiencyverbetering van beleid. De onderwerpen van burgerparticipatie zijn vaak
abstract en raken burgers nauwelijks direct en persoonlijk. Een samenwerkende stijl
tussen overheid en burgers geldt als een 2,5e generatie waarbij zowel de overheid
als de burgers initiatiefnemer kunnen zijn. Bij een faciliterende bestuursstijl (3e
generatie) hebben burgers een grotere verantwoordelijkheid, zeggenschap en
controle over het proces en ondersteunt de overheid hen op verzoek met tijd, geld,
kennis, deskundigheid en/of materiële hulpmiddelen. De vraag is echter in hoeverre
deze bestuursstijl wel tot de beleidsvoering gerekend kan worden en dus ook de
planvorming raakt of eerder een uitvoering is van al vastgesteld beleid.
Bij de gebiedsgerichte beleidsprocessen waar een samenwerkende bestuursstijl
tussen burgers en gemeente plaats vindt, vormt een verschil van inzicht over een
toekomstige ontwikkeling vaak de aanleiding (Overbeek et al., 2009). Het
meningsverschil vormt een prikkel om een aantal procedures af te spreken om
zeggenschap en verantwoordelijkheid te kunnen delen. Zo is bij grotere projecten,
zoals bij de herinrichting van het buurtschap IJsselzone bij Zwolle en het dorp
Gelselaar in de gemeente Berkelland, gezamenlijk een ontwikkelingsvisie voor de uit
te voeren projecten opgesteld welke door de gemeenteraad is bekrachtigd. Burgers
zijn hierbij dus vanaf de probleemstelling bij het ontwerpproces betrokken geweest.
Verder is niet alleen nagedacht over de inhoud van de visie en de plannen, maar
ook over hoe men bij de uitvoering van de projecten gedeelde zeggenschap en
verantwoordelijkheid kan realiseren. Gaat het om een langdurige samenwerking
tussen vertegenwoordigers van burgers en gemeente, zoals bij de groenprojecten in
de gemeente Sevenum in Noord-Limburg, dan tellen vooral de afspraken over de
wijze van samenwerken, zoals het houden van een periodiek overleg, proactiviteit
(beginspraak) en wederzijds erkende deskundigheid en professionaliteit.
De samenwerkende bestuurstijl lijkt dus sterk op de lerende beleidsstrategie.
Voor burgers vormt het een middel om hun betrokkenheid bij de lokale activiteiten
voor landschap en natuur duidelijk te maken. Voor gemeenten is het een middel om
draagvlak onder de bewoners te organiseren voor de met hen opgestelde plannen
over het landschap in hun leefomgeving en hen te betrekken bij de uitvoering en
het beheer ervan. Wanneer de plannen de lokale regelgeving raken, is de

17

deelname van zowel de overheid als de burgers niet alleen gewenst maar ook
noodzakelijk. Een voorwaarde voor een gemeente om mee te werken is dat zij met
de burgers de doelen wil uitwerken, open staat voor hun ideeën en een
georganiseerde inzet toont om de plannen uit te voeren. Voor burgers telt
professionele deskundigheid door te kunnen prioriteren en faseren en oog te
hebben voor andere belangen. De samenwerking lukt vaker wanneer burgers,
maatschappelijke organisaties en overheden ieder voldoende deskundigheid, tijd
en energie hebben die door de ander ook als zodanig wordt erkend.
Hoogopgeleide, bestuurlijk ervaren (vroeg) gepensioneerden zijn vaak het
succesvolst om een samenwerking of tegenwerking te organiseren (Overbeek et al.,
2009; Van Dijk & Van der Wulp, 2009). Verder moet er een gedeelde visie bestaan
over het probleem en de oplossingsrichting en moet men vanuit elkaars belangen
kunnen denken in plaats van alleen de eigen belangen behartigen.
Gezien de eisen die worden gesteld, ligt het niet in de verwachting dat een
samenwerkende bestuursstijl een sterke vlucht zal nemen. Dit hangt ook samen met
de complexiteit en schaal van projecten. Naarmate er meer beleidswetgeving in
het geding is en het probleem bovenlokaal speelt, zal de inbreng van overheden
groter en anders zijn dan wanneer het een beheersprobleem van een straat of buurt
betreft (Killic, 2008). De vraag is ook of burgers voldoende tijd, energie en kennis
hebben om aan zowel de planvorming als de uitvoering deel te nemen of liever snel
zelf aan de slag willen met buurt- of wijkidee (Overbeek et al., 2009).
Een andere bril
In het kader van verburgerlijking van het landelijk gebied blijkt burgerparticipatie bij
beleidsprocessen voor veel gemeenten nog een blinde vlek. In het oude perspectief
waren burgers als kiezer via traditionele democratische instituties dan wel via
maatschappelijke organisaties in corporatistische structuren vertegenwoordigd. In
het nieuwe perspectief ontdekken burgers nieuwe vormen van participatie waarin zij
meer zeggenschap en verantwoordelijkheid met de overheid (gemeente) willen
delen. Terwijl gemeenten in het oude perspectief van gebiedenbeleid burgers
vooral hindermacht zien uitoefenen als het probleem concreet wordt, zal in het
nieuwe perspectief van gebiedsontwikkeling het belang van maatschappelijke
betrokkenheid vaker voorop staan. Dit betekent dat gemeenten veel eerder een
open gesprek met burgers en andere belanghebbenden moeten aangaan.
5.

Beelden over het landelijk gebied

Zoals eerder is aangegeven is een omgevingsadressendichtheid van minder dan
1.000 per km2 vooral een door onderzoekers gebruikte maat om een gebied als
landelijk (=weinig of niet-stedelijk), te zien, dat wil zeggen als gebied met relatief
geringe mate van menselijke activiteit. Boeren en burgers blijken ieder echter het
landelijk gebied op hun eigen manier te zien. Het landelijk gebied bestaat voor hen
niet bij de gratie van objectieve criteria die overal en door iedereen hetzelfde
worden beoordeeld. Het begrip is vooral een sociale constructie (Mormont, 1990).
De vraag is nu in hoeverre de veranderingen in het landelijk gebied doorwerken in
de verschillende beelden die burgers over het landelijk gebied hebben.
Drie dimensies van beelden
Ondanks de verschillen in beleving blijven positieve gevoelens over het landelijk
gebied overheersen (Haartsen, 2002; Heins, 2002). Ruim driekwart van de
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Nederlanders heeft hier (zeer) positieve gevoelens bij; onder bewoners in het
landelijk gebied ligt dit aandeel flink hoger dan bij stedelingen (Steenbekkers et al.,
2008). De beelden van stedelingen en plattelanders over het landelijk gebied
worden hier verder in drie dimensies uitgewerkt: landschap, functie en cultuur
(Simon, 2005).
De landschappelijke of omgevingsdimensie geeft aan hoe het landelijk gebied
eruit ziet met kwaliteiten als rust, ruimte en groen. De beleving van het landelijk
gebied volgens de landschappelijke dimensie is voor Nederlanders de belangrijkste
dimensie. Stedelingen zijn geneigd nog meer dan plattelanders belang te hechten
aan deze landschappelijke kwaliteiten, vooral vanuit recreatief oogpunt
(Steenbekkers et al., 2008). Niet zozeer een bepaald landschapstype, maar de
relatie met natuur en groen in het algemeen blijkt voor stedelingen een belangrijke
waarde te zijn. Bewoners in het landelijk gebied hechten ook sterk aan de ruimte en
het groen in hun woon- en leefomgeving, maar oordelen minder negatief wanneer
het groen zou worden opgeofferd voor andere (economische) functies (Overbeek
et al., 2007).
De functionele of gebruiksdimensie gaat in op het ruimtegebruik. De
functionele dimensie laat zien dat het platteland zowel door stedelingen als door
plattelandsbewoners nog vooral als agrarisch productiegebied wordt beschouwd.
Nederlanders vinden de meest traditionele functie van het platteland, de productie
van voedsel (en bloemen en bloembollen), het belangrijkst (Steenbekkers et al.,
2008). Over de afname van het aantal boerenbedrijven is men negatief. Naast
voedselproductie vindt men natuurontwikkeling, wonen en werkgelegenheid
belangrijk voor het platteland. Economische bedrijvigheid op bedrijventerreinen en
energieproductie door windmolens vinden ze minder belangrijke gebruiksfuncties,
met name als zij het landschap aantasten of geen binding met het landelijk gebied
hebben en daar alleen plaatsvinden omdat er ruimte beschikbaar is, (RLG, 2005).
Over verbreding in de landbouw is men wel positief (Steenbekkers et al., 2008).
De sociaal-culturele dimensie gaat in op de betekenis ofwel de manier van
leven in het landelijk gebied. De sociaal-culturele dimensie wordt ook wel geduid in
termen van rust, vrijheid, veiligheid, gemoedelijkheid en een hechte gemeenschap.
Deze beelden worden vooral door de bewoners in het landelijk gebied zelf
belangrijk gevonden en positief geformuleerd. In geringe mate klinken er ook
negatieve geluiden door, die te maken hebben met sociale controle, armoede en
een ouderwetse uitstraling (Steenbekkers et al., 2008). De sociaal-culturele waarden
(tradities, gebruiken, leefstijl) zijn weliswaar met name voor de plattelandsbewoners
zelf van belang, maar veel tradities en gebruiken kunnen uit toeristisch oogpunt in
ere worden gehouden of zelfs worden geherintroduceerd.
Vooral een idyllisch beeld
Over het algemeen hebben Nederlanders een zeer positief, enigszins behoudend en
idyllisch beeld van het landelijk gebied (Steenbekkers et al., 2008). Stedelingen
verheerlijken hierbij vaker de landschappelijke dimensie en plattelanders de sociaalculturele. Dit beeld is veelal een combinatie van mythe en werkelijkheid. Het is de
verheerlijking van het platteland; mogelijk het platteland van vroeger maar wellicht
ook een platteland dat nooit echt heeft bestaan (Heins, 2002; Van der Ziel, 2003;
Derksen et al., 2007).
In feite biedt de rurale idylle een stedelijk perspectief op het landelijk gebied
(Van der Ziel, 2006). Heins (2002) laat zien dat stedelingen het landelijk gebied
nauwelijks meer als productieruimte herkennen. In hun beleving is het landelijk
gebied vooral een consumptieruimte. De landbouw speelt weliswaar een
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belangrijke rol – tweederde van de associaties verwijst naar de agrarische sector –
maar dan als stoffeerder en beheerder van het landschap. Het draait om bevallige
elementen als boerderijen, koeien, weilanden en uitgestrekte landerijen. Hoewel
Nederlanders de noodzaak van veranderingen wel inzien, worden veranderingen in
het landschap zoals meer verstedelijking en meer horizonbepalende elementen
meestal niet wenselijk geacht (Steenbekkers et al., 2008).
Het idyllische beeld betreft niet alleen landbouw, maar ook natuur. Ongerepte
natuur is het ideaalbeeld en de aantasting van de natuur door mensenhanden
vormt het schrikbeeld. Voor Nederland is dit ideaalbeeld opvallend, omdat de
Nederlandse natuur zowel in het verleden als in het heden door mensenhanden is
gecreëerd en dus vooral cultuurnatuur is. Terwijl de mens in het schrikbeeld juist
wordt gezien als de vernietiger van de ‘ongerepte natuur’, blijkt deze daarvan juist
de schepper te zijn (Derksen et al., 2007). Het ideaalbeeld voor natuur lijkt dus ook
niet alleen terug te verwijzen in de tijd, maar ook naar een tijd die nooit heeft
bestaan. Ook in empirisch onderzoek over natuurbeelden onder Nederlanders
worden de ideaalbeelden eerder als een werkelijkheid gesuggereerd dan dat het
gebrek aan empirische samenhang tussen de antwoorden op stellingen wordt
geproblematiseerd (De Bakker et al., 2007; MNP, 2007). Constructen als “ongerepte
natuur” en “wildernisnatuur” waarbij het primaat meer bij de natuur dan de mens
ligt, blijken echter weinig betrouwbaar en valide te zijn (Overbeek & Vader, 2008).
Door het gebrek aan empirische samenhang weinig naar voren te brengen, wordt
de kans gemist om met burgers over natuurbeheer in gesprek te gaan en de ruimte
door hun weinig consistente visies als een kans te beschouwen om gezamenlijk een
lokaal beheerplan op te stellen.
Ook in internationaal verband speelt het belang van de landschappelijke
dimensie en de mogelijke aantasting daarvan in een stedelijk perspectief. Het speelt
vooral op het verstedelijkte platteland in Noordwest Europa zoals in Frankrijk en in
Nederland. Hier wordt de stedelijke druk op het platteland vaker als negatief gezien,
terwijl men het elders in Europa als een zegen kan beschouwen vanwege de kans
op sociaaleconomische ontwikkeling (Overbeek & Terluin, 2006; Overbeek, 2009).
Binnen een gebied blijken het vaak de nieuwe bewoners te zijn die weinig
veranderingen in hun omgeving wensen, met name geen aantasting van de
landschappelijke waarden zoals rust, ruimte en groen. Ook de wens van stedelingen
om te kunnen recreëren kan hierbij als negatief worden opgevat. Onder het motto
“Not In My RURal area” (NIMRUR) wil men alles zoveel mogelijk bij het oude te laten
(Overbeek, 2009).
Een andere bril
Wat leert dit verhaal over de beelden van het landelijk gebied ons? Dat de
veranderingen in het landelijk gebied nauwelijks door klinken in de beelden die
burgers erover hebben. Het ideaalbeeld van het landelijk gebied is vooral
gebaseerd op de traditionele landbouw en natuur met rust, ruimte en groen. De
kleinschalige productie van dit arcadische ideaalbeeld past niet meer bij het
feitelijke grondgebruik. We zien stedelingen aan het landelijk gebied veelal
landschappelijke waarden toedichten die sterk samen hangen met de recreatieve
functie die het voor hen heeft. Daarnaast houden Nederlanders er allemaal een
eigen beeld op na en zijn zij zich van veel gebruikswaarden in het landelijk gebied
niet bewust. Men denkt vooral in waarden die verloren gaan en niet in waarden die
men in het landelijk gebied kan winnen. Aan het belang van het landelijk gebied
voor werkgelegenheid, waterberging en energiewinning denkt men minder snel en
ook niet aan het beleid dat nodig is om een en ander te realiseren. Om voldoende
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maatschappelijk draagvlak en kennis onder burgers hiervoor te realiseren, is het
belangrijk dat allerlei versluierde gebruikswaarden zichtbaar blijven/worden
gemaakt.
6.

Conclusies

In hoeverre verandert het grondgebruik door burgers?
Het grondgebruik kenmerkt zich zowel door veranderingen binnen de bestaande
groene functies als door de komst van nieuwe rode functies. In het oude perspectief
kreeg vooral de toename van rode functies in het landelijk gebied aandacht, terwijl
in het nieuwe perspectief ook gekeken zal moeten worden naar veranderingen
binnen de bestaande groene functies. Nieuwe rode activiteiten kunnen het
agrarisch functieverlies compenseren of een impuls voor landschapsontwikkeling
betekenen. Een verandering van functie hoeft niet per definitie te leiden tot een
(opvallende) ruimtelijke verandering van het landelijk gebied en/of het landschap.
Veranderingen binnen een functie kunnen ingrijpender zijn en zowel een kans als
een bedreiging vormen waar in het ruimtelijk beleid rekening mee moet worden
gehouden. Terwijl de publieke waardering eerder naar het kleinschalige traditionele,
arcadische landschap van de grondgebonden melkveehouderij en de akkerbouw
gaat, gaat de schaalvergroting en industrialisering van de (niet-grondgebonden)
landbouw gewoon door De vraag is of die combinatie van wel en nietgrondgebonden landbouw op lokaal en regionaal niveau nog wel houdbaar is.
Veranderingen in het grondgebruik kunnen tot andere eigendom en lokale
vertegenwoordiging in de plannen voor het buitengebied leiden. Schaalvergroting
in de landbouw en natuurontwikkeling leidt enerzijds tot meer grootgrondbezitters,
terwijl anderzijds het toenemend aantal buitenlui veel meer kleingrondbezitters
oplevert. De vraag is in hoeverre deze veranderingen in grondeigendom zich door
vertalen naar de wijze van belangenbehartiging en waardevertegenwoordiging.
Houden de grootgrondbezitters zich, naast het profileren van hun eigen private
belangen via de sectorale belangenorganisaties, ook bezig met de publieke
belangen bij het grondgebruik in het buitengebied? Veel organisaties van
grootgrondbezitters blijken door schaalvergroting van hun belangenorganisaties
(landbouw) en door gebrek aan lokale participatie van terreinbeherende
organisaties (natuur) vooral bovenlokaal te zijn georganiseerd voor hun sectorale
belangen. Op lokaal niveau participeren zij minder in maatschappelijke organisaties
en dorps- en gemeenteraden die een afweging moeten maken tussen private en
publieke belangen. De indruk is dat het vermaatschappelijkte karakter van de
grootgrondbezitters in de landbouw en de natuur op lokaal niveau nog te wensen
over laat.7
7

Zowel bij landbouw als bij natuur zijn er pogingen om de vermaatschappelijking te
verbeteren door bewoners toe te laten tot de besluitvorming over de lokale plannen. Een
aantal agrarische natuur- en landschapsverenigingen geeft burgers de mogelijkheid om deel
te nemen aan het bestuur. Het aantal besturen waar burgers een prominente rol in spelen, is
echter nog beperkt (hoofdzakelijk in Zuid-Holland). De terreinbeherende organisatie
Staatsbosbeheer (SBB) heeft bij de verzelfstandiging in 1998 de opdracht gekregen meer te
vermaatschappelijken, bijvoorbeeld door het instellen van lokale gebruiksgroepen van
bewoners die meedenken met de plannen van SBB in hun gebied. De vraag is in hoeverre dit
is gebeurd en welke invloed bewoners in het besluitvorming over de lokale plannen hebben
gekregen. Op dit moment vindt een evaluatie plaats hoe SBB invulling heeft gegeven aan
vermaatschappelijking en burgerparticipatie.
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Waar de grootgrondbezitters zich meestal institutioneel door een rechtspersoon
laten vertegenwoordigen en eerder bovenlokaal zijn georganiseerd, is dat bij de
buitenlui als kleingrondbezitters minder het geval. Voor zover zij zijn georganiseerd, is
dat wel eerder lokaal. Buitenlui kunnen een verbindende schakel vormen met zicht
op de private en de publieke belangen bij het grondgebruik in het buitengebied.
Vooral in gebieden waar de bevolking krimpt en waar relatief goedkope agrarische
gebouwen vrij komen en alleen een woonfunctie volstaat, kunnen buitenlui een
belangrijke rol in het lokale landschapsbeheer vervullen. De vraag is dus in hoeverre
deze kleingrondbezitters zich ook als een gezamenlijke rechtspersoon gaan
organiseren en of hun inbreng met interesse voor zowel landbouw, natuur als
landschap bij de plannen voor het landelijk gebied voldoende zichtbaar wordt.
In hoeverre veranderen de redenen waarom burgers in het landelijk gebied wonen?
In het oude perspectief stond vooral het autonome dorp centraal, waarbij het dorp
naast wonen ook voorzag in werk en voorzieningen. De autochtone bewoners
kenmerkten zich door een sterke territoriale binding aan het dorp, de sociale
netwerken waren hecht en lokaal. In het nieuwe perspectief van het woondorp
speelt voor de bewoners de economische binding aan het dorp minder en
onderscheiden deze dorpen zich steeds meer van elkaar op basis van
woonkwaliteit. Het blijkt dat veel bewoners, maar ook veel gemeentelijke
bestuurders, het autonome dorp als referentiekader blijven hanteren bij het
beoordelen van ontwikkelingen in hun dorp. Ontwikkelingen waaraan dan wordt
gerefereerd betreffen met name een afname van werk en voorzieningen op lokaal
niveau. Dit doen vooral ouderen en autochtonen. Het referentiebeeld van het
woondorp en de voorkeur voor regionale en betere voorzieningen wordt vooral
gehanteerd door jongeren, nieuwkomers en zij die elders werken.
De sociale netwerken zijn minder lokaal gebonden, maar kunnen nog steeds
hecht zijn. Betrokkenheid bij het lokale verenigingsleven vindt plaats als het past bij
de eigen leefstijl. De lokale binding draagt bij aan de leefbaarheid en de lokale
tradities, maar niet aan de sociale vitaliteit waarbij bewoners zich voor elkaar en hun
omgeving inspannen (verbindend) en zorgen voor nieuwe initiatieven
(vernieuwend). De bijdrage van bewoners aan de sociale vitaliteit blijkt namelijk
vooral met hun individuele netwerk samen te hangen. Mensen met een groot
netwerk (meer sociaal kapitaal) zijn vaker actief. Autochtonen blijken meer bij te
dragen aan de verbindende sociale vitaliteit en nieuwkomers meer aan de
vernieuwende sociale vitaliteit. Om tegenstellingen in beelden over de gewenste
toekomst van het dorp te overbruggen kunnen collectieve waarden als de
dorpscultuur, natuur en landschap nieuwe verbindende factoren vormen tussen
autochtone bewoners en nieuwkomers.
Hoewel in de beeldvorming over de gewenste leefsituatie in het landelijk
gebied het belang van lokale voorzieningen afneemt, blijft de vraag in hoeverre
bewoners voldoende zijn voorbereid als hun mobiliteit blijkt af te gaan nemen. Het
principe van meer zelfredzaamheid dat is ingezet door onder andere de WMo kan
hierbij minder gunstig werken als bewoners geen privaat betaalde voorzieningen
kunnen regelen. De vraag is in hoeverre hier preventief beleid op wordt gevoerd en
welke ideeën bewoners over “een vrolijke oude dag” in relatie tot de dichtheid van
voorzieningen hebben. Zoals bewoners geacht worden pro-actief na te denken over
hun inkomsten na hun pensionering, zullen zij dit na hun pensionering ook regelmatig
moeten doen ten aanzien van hun behuizing, mobiliteit en gebruik van
voorzieningen.
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In hoeverre veranderen de lokale besturen en welke rol krijgen burgers hierin?
Er is niet alleen sprake van een veranderend lokaal bestuur dat een groter gebied
moet bestrijken en zich voor meer taken gesteld ziet, maar ook van veranderende
problemen en afhankelijkheidsrelaties en een veranderende besluitvorming. Veel
problemen zijn minder eenduidig en vragen meer maatschappelijke betrokkenheid.
Terwijl in het oude perspectief vooral sprake was dat overheden het probleem
bepalen waarvoor zij onder burgers draagvlak willen creëren, vraagt het nieuwe
perspectief eerder maatschappelijke betrokkenheid door het bewerkstelligen van
coalities tussen overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers.
In het kader van verburgerlijking van het landelijk gebied blijkt burgerparticipatie bij
beleidsprocessen voor ongestructureerde problemen voor veel gemeenten nog een
blinde vlek, terwijl de uitdaging is een open gesprek met burgers en andere
belanghebbenden aan te gaan en het vraagstuk te verbreden.
Burgers blijken zich vaker in nieuwe lokale groepen te organiseren die het
behouden of versterken van collectieve waarden met betrekking tot landbouw,
natuur en landschap en dorpscultuur nastreven (agrarische en niet-agrarische
natuur- en landschapsverenigingen, heemkundeverenigingen etc.). Deze groepen
bieden kansen voor deelname aan de lokale besturen, maar kunnen zowel een
samenwerking als een tegenwerking met de gemeente opleveren. Dit laatste speelt
vooral als veranderingen als een bedreiging worden gezien, waarbij men vooral in
waarden denkt die men verliest en niet in waarden die men kan winnen.
In hoeverre passen de beelden van burgers over het landelijk gebied bij deze
veranderingen?
Het ideaalbeeld van het landelijk gebied is vooral gebaseerd op de traditionele
landbouw en de bestaande natuur met rust, ruimte en groen. Veel waarden en
beelden van burgers blijken echter weinig consistent en laten dus ruimte voor een
nieuwe invulling. We zien burgers nu aan het landelijk gebied veelal
landschappelijke waarden toedichten die sterk samen hangen met de recreatieve
functie die het voor hen heeft. Daarnaast houden ze er allemaal een eigen beeld
op na en zijn zij zich van veel gebruikswaarden en veranderingen in het landelijk
gebied niet bewust. Aan de waarde van het landelijk gebied voor
werkgelegenheid, waterberging en energiewinning denkt men minder snel en ook
niet aan het beleid dat nodig is om een en ander te realiseren.
Om voldoende maatschappelijk draagvlak onder burgers voor de
gebruikswaarden van het landelijk gebied te realiseren, is het belangrijk dat deze
beter zichtbaar worden gemaakt en zowel de huidige als de toekomstige stand van
zaken te schetsen. Gemeenten die de nostalgische beelden over het landelijk
gebied willen behouden, moeten deze beelden in het lokale beleid ook vaker ter
discussie stellen in hun toekomst scenario’s of als een belofte zien om te realiseren.
Gemeenten die de nostalgische beelden als een belofte zien, kunnen deze veel
serieuzer als toets voor een lokale beleid gebruiken in plaats van ze als een vaag
gegeven hanteren. Als een gemeente voor rust en openheid staat, moet zij
activiteiten daarop ook screenen en dus bouwplannen in het buitengebied weren,
een stil verkeersbeleid nastreven, zorgen dat inpassingen in de bebouwing het
rustbeeld en de afgesproken kernkwaliteiten niet verstoren etc. Daarnaast moeten
gemeenten in hun toekomst scenario’s een breder beeld geven van de functionele
woonomgeving die men wil realiseren (bijvoorbeeld minder voorzieningen van een
hogere kwaliteit op regionaal niveau of meer voorzieningen met een lagere kwaliteit
op lokaal niveau).

23

Kortom, hoewel verburgerlijking van het landelijk gebied een al langer lopend
proces is, leiden ze tot veranderende perspectieven die bij de adviezen over
landbouw, natuur en landschap meer aan de orde kunnen komen. Dit betekent
minder aandacht voor het nostalgisch perspectief van burgers bij het landelijk
gebied en de waarden die men denkt te verliezen en meer aandacht voor de
waarden die men kan winnen door meer aandacht voor:
de kansen die veranderingen binnen de groene functies en rode functies, mits
landschappelijk goed ingepast, het landelijk gebied bieden;
het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid van de grondbezitters
in de lokale besluitvorming door de afweging van publieke en private
belangen bij de planvorming in het buitengebied beter te organiseren
(toekomstscenario’s);
hoe vergrijzende burgers meer gaan na denken over hun toekomstige
woonplek in relatie tot hun mobiliteit en hun (private of publieke) lokale
voorzieningen;
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