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Conclusies op hoofdlijnen

De krimpregio’s Eemsdelta, Zeeuws-Vlaanderen en Parkstad Limburg worden geconfronteerd 
met krimp van de bevolking. Daarnaast is er sprake van een sterke vergrijzing in deze regio’s: 
het aantal ouderen neemt fors toe. Met name Eemsdelta en Parkstad worden geconfronteerd 
met bevolkingsdaling. In dit rapport wordt de vraag behandeld wat het effect hiervan is op de 
gemeentelijke uitgaven en inkomsten in de krimpregio’s, de financiering van de fysiek-ruimte-
lijke opgave en wat kansrijke strategieën zijn voor voorzieningen. Hiertoe zijn de gemeentelijke 
begrotingen en jaarrekeningen geanalyseerd en de te verwachten ontwikkelingen in inkomsten 
en uitgaven zijn met een gestructureerd rekenmodel berekend voor de jaren 2020 en 2040, bij 
gelijkblijvend beleid.

Te verwachten ontwikkeling op hoofdlijnen

Op basis van de uitgevoerde analyse van gemeentefinanciën, fysiek-ruimtelijke opgave en 
vraagstukken rond voorzieningen zijn de volgende ontwikkelingen te verwachten:
• Bij ongewijzigd beleid verslechteren de gemeentefinanciën in de drie topkrimpregio’s met 
 € 80 miljoen structureel. Het grootste gedeelte van deze verslechtering doet zich reeds voor 
 in 2020.
• Ruim € 40 miljoen van deze verslechtering wordt veroorzaakt door de doorwerking op het 
 gemeentefonds van de bezuiniging op de Rijksbegroting in enge zin. Hiervan vindt € 8,5 
 miljoen zijn oorzaak in het wegvallen van de krimpmaatstaf. Voor het overig deel wordt 
 het tekort veroorzaakt door de demografische ontwikkelingen in combinatie met de te 
 verwachten loon- en productiviteitsontwikkeling. Hierbij is er vanuit gegaan dat het lokale 
 beleid gelijk blijft, dat wil zeggen dat de gemeenten geen beleidsaanpassingen doen. Op 
 beleidsaanpassin en wordt in dit rapport nader ingegaan bij de aanbevelingen.
• Deze verslechtering van de gemeentefinanciën is exclusief de fysiek-ruimtelijke opgave. De 
 bestuurlijke afspraken in Eemsdelta en Parkstad om de woningvoorraad aan te passen (sloop) 
 en hiermee de leefbaarheid te vergroten vergt een investering met een jaarlijkse last van € 25 
 miljoen. Deze opgave komt dus bovenop de verslechtering van de gemeentefinanciën met 
 € 80 miljoen structureel. Door optimalisatie van het programma is een sobere variant moge-
 lijk. In Zeeuws-Vlaanderen zijn nog geen afspraken gemaakt over een herstructureringsaan-
 pak, hier daalt het aantal huishoudens de komende tien jaar ook nog niet.
• Deze fysiek-ruimtelijke opgave is exclusief een aanpak van de voorzieningen in de regio die 
 toegesneden is op de demografische ontwikkeling. Hier zijn diverse beleidsstrategieën 
 mogelijk die hieronder aan de orde komen. 

De uitgaven van gemeenten kennen een gematigde stijging

Tussen 2011 en 2040 stijgen de uitgaven van gemeenten in krimpgebieden over de hele periode 
totaal met 13% structureel. Dit is exclusief extra investeringen voor de fysiek-ruimtelijke opgave 
in de vorm van herstructurering en sloop van de woningvoorraad. De uitgaven in Parkstad 
Limburg stijgen met 7% het minst, terwijl in Zeeuws-Vlaanderen de uitgaven met 27% toenemen.
In alle regio’s wordt de grootste stijging veroorzaakt door de uitgaven aan zorg en welzijn, 
aangezien het aantal ouderen fors toeneemt. De grote stijging van de uitgaven in Zeeuws-
Vlaanderen is hieraan toe te schrijven. In deze regio geven gemeenten namelijk relatief veel uit 
bovenop de decentralisatieuitkering die zij hiervoor van het Rijk ontvangen en hier stijgt het 
aantal ouderen het hardst. Een andere uitgavenpost die aanmerkelijk in omvang toeneemt is de 
post voor onderhoud aan de openbare ruimte en wegen. Met een krimpende bevolking neemt de 
hoeveelheid openbare ruimte immers niet af. Met name in Parkstad Limburg is deze uitgaven-
post relatief groot. Voor de overige uitgaven geldt dat de bevolkingskrimp een drukkend effect 
heeft op de uitgaven, maar per saldo toch sprake is van een stijging. 
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De te verwachten loonontwikkeling is namelijk hoger en deze wordt niet gecompenseerd door 
de stijging van de productiviteit van de overheid1.

Inkomsten uit gemeentefonds nemen op korte termijn af door Rijksbeleid

Tussen 2011 en 2020 dalen de inkomsten van de drie krimpgebieden uit het gemeentefonds met 
€ 40 miljoen structureel2 (9%). Dit komt door het wegvallen van de ‘krimpmaatstaf’ (€ 8,5 mil-
joen) en voor het overig deel door de verlaging van het gemeentefonds die het gevolg is van de 
bezuiniging op de Rijksbegroting in enge zin3. Tussen 2020 en 2040 neemt de algemene uitkering 
uit het gemeentefonds weer toe voor krimpgebieden, aangezien het positieve effect van de 
economische groei (1½% per jaar)4 groter is dan het negatieve effect van de bevolkingsontwikke-
ling, één van de verdeelmaatstaven van het gemeentefonds. Het gemeentefonds is de belang-
rijkste inkomstenpost voor gemeenten in krimpgebieden: 38% van de uitgaven worden hiermee 
gedekt.

Teruglopende OZB-inkomsten gecompenseerd via gemeentefonds

De totale opbrengst uit de OZB daalt tot 2040 met 3% slechts licht. In de krimpgemeenten 
vermindert weliswaar de grondslag van de OZB, door de sloop van huizen, maar gemeenten 
worden hiervoor voor 80% gecompenseerd via het gemeentefonds. Voor mutaties in tarieven 
worden gemeenten niet gecompenseerd, dit valt onder de lokale beleidsautonomie. In deze 
berekening blijven de tarieven gelijk. Door de sloop van woningen zijn prijsdalingen bovendien 
beperkt. De OZB is de belangrijkste eigen inkomstenbron van gemeenten: 7% van de uitgaven 
worden hiermee gedekt. De toename van overige lokale heffingen zoals de toeristenbelasting 
zijn alleen in Zeeuws-Vlaanderen voldoende om de terugloop in OZB te compenseren, in de 
overige regio´s dalen de eigen inkomsten per saldo. Op het totaal van de inkomsten zijn deze 
overige lokale heffingen slechts klein van omvang: 2% van de uitgaven worden hiermee gedekt.

Kosten vergrijzing stijgen fors bij ongewijzigd beleid

Per saldo verslechteren de gemeentefinanciën tussen 2011 en 2040 met € 80 miljoen structureel. 
Ruim € 40 miljoen van deze verslechtering wordt veroorzaakt door de doorwerking op het 
gemeentefonds van de bezuiniging op de Rijksbegroting in enge zin. Hiervan vindt € 8,5 miljoen  
zijn oorzaak in het wegvallen van de krimpmaatstaf. Voor het overig deel wordt het tekort 
veroorzaakt door de demografische ontwikkelingen. Het grootste deel van het totale tekort 
ontstaat reeds in 2020. De rijksbezuinigingen hebben dan namelijk reeds hun effect. In de jaren 
2020-2040 loopt de uitkering uit het gemeentefonds meer in de pas met de stijging van de 
uitgaven. De sterkst stijgende uitgavenpost is welzijn en zorg. De totale verslechtering van de 
gemeentefinanciën door keuzes in het rijksbeleid is dus groter dan de verslechtering van de 
gemeentefinanciën door demografische ontwikkelingen. 

Beleidsopties: verlagen uitgaven

Gemeenten kunnen hun uitgaven verminderen door beleidsaanpassingen. De grootste stijging 
van de uitgaven vindt bij gelijkblijvend beleid plaats in Zeeuws-Vlaanderen, waar gemeenten 
fors meer uitgeven aan zorg en welzijn bovenop de decentralisatie uitkeringen van het Rijk. 
Deze uitgaven kunnen kritisch tegen het licht gehouden worden, waarbij doelmatigheid meer 
centraal wordt gesteld.
Voor voorzieningen geldt dat concentratie kan leiden tot een hogere bezettingsgraad en hier-
mee een meer efficiënte exploitatie. Dit ligt vaak gevoelig, aangezien voor sommige bewoners de 
voorzieningen dan meer op afstand komen te liggen.
In algemene zin geldt dat het tot aanbeveling strekt zoveel mogelijk gebruik te maken van 
bestaand vastgoed. In veel krimpregio´s zijn nieuwe voorzieningen in nieuwbouw gerealiseerd 

1 Aangehouden is het Strong Europe scenario zoals berekend door het Centraal Planbureau (CPB), een midden  
 scenario voor de economische groei. Hierin stijgt het reëel loon jaarlijks met 1¾% en de productiviteit van de  
 overheid met 1%.    
2 Alle bedragen in dit rapport zijn in constante prijzen 2011, tenzij anders vermeld.    
3 Het gemeentefonds ademt namelijk mee met de rijksbezuinigingen. Stand van zaken begin 2012.  
4 Overeenkomstig het Strong Europe scenario (CPB).
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of zijn er plannen hiertoe. Soms kan nieuwbouw voordeliger zijn, hier dient dan een goede 
kosten-baten afweging gemaakt te worden, waarbij tevens de gevolgen op de leegstand elders 
worden betrokken.
De onderliggende demografische trends van verjonging en vergrijzing zijn sterker dan de 
algemene trend van bevolkingsdaling. Er zijn dus ook nog sectoren waar groei mogelijk is. Ook 
voor een groeisector als de zorg geldt dat deze zoveel mogelijk gebruik kan maken van bestaand 
vastgoed, waarmee de verliezen in andere sectoren zoveel mogelijk beperkt worden.
Tot slot zijn er mogelijkheden uitgaven te verlagen door meer gebruik te maken van vrijwilli-
gers. Hier zijn succesvolle voorbeelden van, zoals de gemeente Loppersum waar op deze wijze 
de kosten van de exploitatie van een zwembad met 90% konden worden teruggebracht. Hierbij 
moet men wel bedenken dat veel voorzieningen in krimpgebieden, zoals musea, al voor een 
groot deel op vrijwilligers draaien.

Beleidsopties: inkomsten verhogen

De belangrijkste manier waarop gemeenten hun inkomsten kunnen verhogen is via verhoging 
van het OZB-tarief. Immers, een daling van de grondslag van de OZB is wel van invloed op de 
uitkering uit het gemeentefonds,  voor een verandering van het gevraagde tarief geldt dat niet: 
dat valt onder de lokale beleidsautonomie. De totale lokale lasten zouden met ruim tweederde 
moeten stijgen om het totale tekort (rijksbeleid en demografische ontwikkeling) geheel weg te 
werken. Dit is exclusief de kosten van de fysiek-ruimtelijke opgave (zie verder). Dit betekent een 
stijging van gemiddeld € 500 per huishouden in alle krimpregio’s. Hierbij moet bedacht worden 
dat het grootste deel van het voorziene tekort reeds in 2020 ontstaat. Een dergelijke lastenver-
hoging wordt op korte termijn beperkt door de bestuurlijke norm voor de toegestane tariefsver-
hoging.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid de afvalstoffenheffing en rioolrechten kostendekkend vast te 
stellen. In alle krimpregio’s worden deze heffingen namelijk onder de kostprijs vastgesteld. 
Bovendien wordt voor een aanmerkelijk deel van de inwoners kwijtschelding verleend. Ook zon-
der verdere benutting van de belastingcapaciteit zullen de lasten voor inwoners voor de riole-
ring overigens stijgen: met 20-30% tot 2040, een stijging van € 50-70 in constante prijzen. De 
hoeveelheid te onderhouden riolering neemt namelijk niet af met de krimp van de bevolking.
Tot slot is het mogelijk meer inkomsten voor aangeboden diensten te vragen. Een kansrijk 
voorbeeld is de bibliotheek, die in Parkstad Limburg zich meer richt op activiteiten als educatie 
op scholen en bestrijding van bijvoorbeeld alzheimer in zorginstellingen en hier vergoedingen 
voor vraagt. Hierbij moet men zich wel beseffen dat het deels het verleggen van de rekening 
betreft.

Financiering van de fysiek-ruimtelijke opgave

Bovenop het voorziene tekort ligt er in de krimpregio’s een fysiek-ruimtelijke opgave. Deze is 
niet betrokken in de hiervoor genoemde autonome verslechtering van de gemeentefinanciën 
van € 80 miljoen. Aanpassing van de woningvoorraad om de leegstand te verminderen en 
hiermee de leefbaarheid te vergroten vergt volgens de vigerende afspraken in de regio’s 
Eemsdelta en Parkstad Limburg een investering van € 230 miljoen respectievelijk € 124 miljoen, 
ofwel een jaarlijkse last van € 16 miljoen respectievelijk € 8,5 miljoen. Door optimalisatie van 
het programma is een sobere variant mogelijk. Uitgaande van minder sloop en nieuwbouw, met 
name in de periode tot 2020, kan de investering in een sober alternatief voor Eemsdelta beperkt 
blijven tot ruim € 70 miljoen, terwijl de baten in de vorm van verbeterde leefbaarheid nagenoeg 
gelijk blijven. In Zeeuws-Vlaanderen zijn nog geen afspraken gemaakt over een herstructure-
ringsaanpak. Het aantal huishoudens daalt in Zeeuws-Vlaanderen de komende tien jaar nog 
niet, in tegenstelling tot de situatie in de andere regio’s.  Deze bedragen zijn exclusief investe-
ringen in voorzieningen, waarop hiervoor is ingegaan.
Als gemeenten er in slagen met een mix van maatregelen hun tekort weg te werken (verhoging 
inkomsten, verlaging uitgaven) kunnen gemeenten een deel van de fysiek-ruimtelijke opgave 
financieren5, met name als gekozen wordt voor een sobere variant. In beginsel slaan ook de 
baten in de vorm van verbeterde leefbaarheid lokaal neer. Een groot deel van de verslechtering 

5 Vanwege de huishoudensverdunning (minder personen per huishouden) loopt de daling van het aantal   
 huishoudens achter bij de daling van de bevolking.
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van de gemeentefinanciën vindt reeds op korte termijn plaats. De mogelijkheden hiervoor zelf 
belasting te innen worden begrensd door de bestuurlijke norm voor de maximale verhoging van 
de gemeentelijke lasten.
Als corporaties slim omgaan met investeringen in kwaliteit, waardoor voor een deel de levens-
duur van hun woningen verlengd wordt en de sloopopgave slim in hun portefeuillebeleid 
opnemen, zijn er mogelijk meer mogelijkheden voor hen om een groter deel van de fysiek-ruim-
telijke opgave op zich te nemen.

Landelijk perspectief

Uit het voorgaande blijkt dat de gemeentefinanciën in krimpgebieden verslechteren. Een deel 
van de verslechtering vindt zijn oorzaak in een algemene bezuiniging op de Rijksbegroting eng, 
die doorwerkt in het gemeentefonds (€ 41 miljoen, zie paragraaf 2.3 en tabel 3.9). Het overige 
deel (€ 40 miljoen) van de verslechtering vindt grofweg zijn oorzaak in de combinatie van econo-
mische groei, ontwikkeling van lonen en productiviteit en de demografische ontwikkelingen 
(paragraaf 3.2). Het deel dat zijn oorzaak vindt in de bezuiniging op de rijksbegroting eng (de 
helft van de verslechtering van de gemeentefinanciën, € 41 miljoen voor krimpgebieden) zal 
landelijk voor gemeentes hetzelfde uitpakken. Het gaat hier immers om een algemene rijksbe-
zuiniging die niet verschilt naar type of kenmerken van de gemeenten. Voor de andere helft van 
de verslechtering (€ 40 miljoen voor krimpgebieden) is het beeld niet eenduidig. Met name de 
demografische ontwikkeling zorgt hier voor verschillen tussen gemeenten. 
De verschillen in demografische ontwikkeling geven geen eenduidig beeld wat te verwachten is 
met betrekking tot de ontwikkeling van gemeentefinanciën in andere delen van het land. Er is 
geen sprake van bevolkingskrimp in Nederland als geheel, maar de groei van de bevolking is 
aanmerkelijk kleiner dan in het verleden. Bij de vergrijzing valt enerzijds op dat het aantal 
ouderen harder toeneemt in de rest van Nederland vergeleken met de krimpgebieden, ander-
zijds is het aandeel van ouderen in het totaal van de bevolking in 2040 in krimpgebieden een 
stuk hoger (35% in plaats van 26% landelijk). De ontgroening is duidelijk het grootste in krimp-
gebieden.
Eerder is onderzoek gedaan naar het gemeentefonds en gemeentelijke uitgaven, onder andere 
in het periodiek onderhoudsrapport (Ministerie van Financiën/BZK 2010) en het nader onder-
zoek in het kader van de herijking van het gemeentefonds (Cebeon/Regioplan 2011). Uit het 
Cebeon-rapport blijkt dat de onderzoekers vooralsnog geen opvallende financiële gevolgen voor 
krimpgemeenten zien. Enige uitzondering hierop zijn toeristische krimpgemeenten. Deze 
gemeenten hebben opvallend veel hoge eigen inkomsten.Wat in dit verband belangrijk is om te 
constateren is dat het EIB onderzoek heeft gedaan naar de hele begroting van gemeenten in 
krimpgebieden. Er is dus niet alleen gekeken naar de algemene uitkering uit het gemeente-
fonds. De eigen inkomsten zijn betrokken in de analyse, evenals de uitgaven en ook is gekeken 
naar de vermogenspositie (grond, gebouwen). Hier zijn de conclusies op gebaseerd en hier 
hebben deze betrekking op.
Om conclusies te trekken omtrent de wijze waarop de gemeentefinanciën als totaal zich ont-
wikkelen in andere gemeenten is nader onderzoek nodig hoe de demografische ontwikkelingen 
precies doorwerken in de begrotingen van deze gemeenten, alsmede de overige bepalende 
factoren die in dit onderzoek boven tafel zijn gekomen, zoals de uitgangssituatie van de begro-
ting van gemeenten, de vermogenssituatie rond grond en gebouwen, de samenstelling van de 
uitgaven (materieel  of personeel) enzovoorts. Hiervoor is onder andere van belang te weten 
welk aandeel de verschillende uitgaven en inkomstenposten uitmaken in het totaal van de 
begroting en of er veel gronden en gebouwen in eigen beheer zijn opgenomen, hoe de eigen 
inkomsten van gemeenten zijn vastgesteld en welke tarieven daarbij worden gehanteerd. Dit 
gaat de scope van onderhavig onderzoek te buiten.
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1 Inleiding

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) 
gevraagd onderzoek te doen naar de te verwachten ontwikkeling van de gemeentefinanciën in 
krimpgebieden, de mogelijkheden die er zijn voor financiering van de fysiek-ruimtelijke opgave 
(herstructurering) en naar een succesvolle strategie voor voorzieningen in krimpregio´s. Het 
programmateam Bevolkingsdaling en Ruimte bij de Directie Ruimtelijke Ontwikkeling is 
opdrachtgever van het onderzoek. Het gaat om de regio´s Eemsdelta (Groningen), Zeeuws-
Vlaanderen (Zeeland) en Parkstad Limburg waar nu reeds sprake is van een krimp van de 
bevolking. Naar verwachting zet deze krimp in de toekomst verder door, hetgeen invloed heeft 
op de gemeentefinanciën en de wijze waarop voorzieningen zijn georganiseerd. Het gaat hierbij 
zowel om bijvoorbeeld onderwijsvoorzieningen als zwembaden en sporthallen.
Eerder verrichtte het EIB een maatschappelijke kosten-batenanalyse naar een aanpak van de 
gevolgen van krimp in de regio´s Eemsdelta en Parkstad Limburg. Hierin werden verschillende 
scenario´s voor herstructurering van de woningvoorraad doorgerekend die de gevolgen van de 
krimp op de leefbaarheid zoveel mogelijk beperken. Om te bezien of gemeenten in staat kunnen 
worden geacht bij te dragen aan deze herstructureringsopgave en wat een succesvolle strategie 
is voor de voorzieningen in de regio is de onderhavige studie verricht.
Hiertoe zijn voor alle gemeenten in de krimpregio´s de huidige gemeentebegrotingen en jaarre-
keningen geanalyseerd in een gestructureerd rekenmodel. De informatie van de huidige situatie 
is per begrotingspost doorgerekend aan de hand van de te verwachten mutaties in de periode 
2011-2040, met een extra steekjaar in 2020, naar de waardes tot aan 2040 op basis van demogra-
fische ontwikkelingen. Hiervoor zijn dezelfde bevolkingsprognoses gebruikt als voor de eerder 
verrichte MKBA’s. Alle bedragen zijn vermeld in constante prijzen van 2011, tenzij anders 
vermeld. De methodiek is getoetst in diverse gespreksrondes in de regio´s. Daarnaast zijn deze 
gesprekken gebruikt om de lokale situatie met betrekking tot voorzieningen in kaart te brengen.
Met behulp van de basisadministratie gebouwen (BAG) is het huidige voorzieningenniveau in 
kaart gebracht. De te verwachten ontwikkelingen voor de verschillende voorzieningen zijn 
doorgerekend. Op basis van deze analyse is een aantal strategieën opgesteld die gehanteerd 
kunnen worden voor de verschillende voorzieningen in een situatie van een krimpende 
bevolking.

Allereerst wordt de ontwikkeling van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven behandeld. 
Daarna zal in hoofdstuk 3 in worden gegaan op de financiering van de fysiek-ruimtelijke opgave 
door middel van een confrontatie van de mutaties van inkomsten en uitgaven van gemeenten 
en een analyse van overige risico´s voor gemeenten zoals grondposities en gebouwen in bezit. In 
dit hoofdstuk wordt vervolgens een analyse van de omvang van de fysiek-ruimtelijke opgave in 
de krimpgebieden en de rol van woningcorporaties behandeld. Hoofdstuk 4 bevat een bespre-
king van de voorzieningen en de te verwachten ontwikkelingen voor voorzieningen. 
Hoofdstuk 5 gaat in op de mogelijke strategieën voor een succesvolle aanpak van de voor-
zieningen in de regio´s. Tot slot volgen de conclusies en aanbevelingen.
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2 Ontwikkeling gemeentelijke inkomsten en uitgaven

2.1 Inleiding

Om een beeld te krijgen tegen welke ontwikkelingen de gemeenten in de drie krimpgebieden 
aankijken, wordt in dit hoofdstuk eerst de demografische ontwikkeling voor de drie gebieden 
uiteengezet. Daarna komen in dit hoofdstuk de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in de 
verschillende krimpgebieden aan de orde. Binnen de inkomsten wordt onderscheid gemaakt 
tussen de inkomsten uit het gemeentefonds, de eigen inkomsten en de rol van de specifieke 
uitkeringen. De uitgaven zijn verdeeld over negen uitgavencategorieën. De gemeentelijke 
inkomsten en uitgaven zijn bepaald per begroting 2011 en worden doorgetrokken naar de 
steekjaren 2020 en 2040. Hierdoor komt de ontwikkeling van de inkomsten in beeld. De aanna-
mes die hierbij zijn gemaakt worden besproken in paragraaf 2.3.1 voor de inkomsten en in 
paragraaf 2.4.1 voor de uitgaven. De resultaten worden besproken in paragraaf 2.3.2 en 2.4.2. 

2.2 Demografische ontwikkelingen 

Gezien het feit dat de gemeentelijke financiën voor een groot deel worden bepaald door de 
demografische samenstelling van de gemeente is het voor de interpretatie van de uitkomsten 
later in het hoofdstuk van belang om te weten waarin de verschillende krimpgebieden van 
elkaar verschillen wat betreft de grootte van verschillende leeftijdsgroepen en verwachtingen 
voor de toekomst. Het algemene beeld voor de gebieden is dat de totale bevolking tot 2040 flink 
zal krimpen. Dit wordt veroorzaakt door een flinke daling van inwoners tussen 0 en 64 jaar. Het 
aantal inwoners van 65 jaar en ouder zal daarentegen juist fors groeien. In tabel 2.1 zijn de te 
verwachten ontwikkelingen van de krimpgebieden in de periode 2010 tot 2040 weergegeven.  De 
te verwachten bevolkingsdaling is in Zeeuws-Vlaanderen het kleinste met 10% daling, de forse 
groei van 57% van de oudste leeftijdsgroep is hierin een belangrijke factor. De stijging van het 
aantal ouderen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verwacht op basis van de binnenlandse migratie-
cijfers. Blijkbaar is Zeeuws-Vlaanderen een aantrekkelijke regio voor ouderen.

Tabel 2.1 Ontwikkeling bevolking naar krimpgebied, periode 2010-2040, in procenten

Bron: ABF, E’til, bewerking EIB

   Parkstad Eemsdelta Zeeuws-
     Vlaanderen

0 - 14 jaar -30 -33 -24
15 - 64 jaar -36 -39 -28
 > 64 jaar 42 48 57
Huishoudens -13 -17 -2

Totaal -20  -22 -10

In de periode 2010-2040 wordt in Parkstad een daling van ongeveer 20% van de totale bevolking  
verwacht. De grootste daling zal plaatsvinden tussen 2020 en 2040. In figuur 2.1 is te zien dat 
vooral de leeftijdsgroep tussen de 15 en 64 jaar flink afneemt, met 36%. Het aantal oudere 
inwoners (65 jaar en ouder) stijgt echter met meer dan 40%.
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Figuur 2.1 Ontwikkeling bevolking Parkstad, naar leeftijdscategorie, 2010-2040

Bron: ABF, E’til

Figuur 2.2 Ontwikkeling bevolking Eemsdelta, naar leeftijdscategorie, 2010-2040

Bron: ABF
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Vergeleken met Parkstad is Eemsdelta qua inwonerstal een stuk kleiner, in totaal woonden er in 
2011 ongeveer 65 duizend mensen. In 2040 zal volgens de Primos-prognose het inwonerstal nog 
verder dalen naar ongeveer 51 duizend, een daling van bijna 28%. Een groot verschil met 2010 zit 
in het aandeel ouderen. In 2010 is dit aandeel nog ongeveer 19% en stijgt naar 35% in 2040. 

De ontwikkeling van de bevolking in Zeeuws-Vlaanderen laat een stuk minder krimp zien tot 
2040, met een daling van ongeveer 10% over de hele periode. De krimp in Zeeuws-Vlaanderen 
zal zich voornamelijk concentreren op de periode 2020-2040. In deze periode is de krimp per 
jaar gemiddeld ½% ten opzichte van ¼% in de periode 2010-2020. Het aandeel ouderen in 
Zeeuws-Vlaanderen loopt op tot bijna 36% van de totale bevolking.

2.3 Inkomsten

2.3.1  Wijze van doorwerking inkomsten

De ontwikkeling van de verschillende begrotingsposten naar 2020 en 2040 is gebaseerd op de 
bepalende factoren per post. Hieronder zal uiteen worden gezet welke factoren bepalend zijn 
voor de ontwikkeling van het gemeentefonds, de eigen inkomsten en de specifieke uitkeringen. 

Gemeentefonds
Van de gemeentelijke uitgaven wordt 38% gedekt door inkomsten uit het gemeentefonds. Dit is 
dan ook een zeer belangrijk onderdeel voor de gemeentelijke financiën. De (aankomende) 
demografische ontwikkelingen hebben echter veel invloed op het gemeentefonds. De uitkering 
van het gemeentefonds is namelijk gebaseerd is op de demografische samenstelling en omvang 
van de gemeente. De belangrijkste grootheden die bepalend zijn voor de hoogte van de uitkering 
zijn het aantal inwoners, huishoudens, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit wordt toegelicht 
in bijlage A. In de berekening wordt voor elke groep een verhouding tussen het aantal in de 
gemeente en het aantal in heel Nederland gebruikt. Voor de prognose van het gemeentefonds in 
heel Nederland gaan we uit van de te verwachten ontwikkeling van de Rijksbegroting zoals 
geprognosticeerd door het CPB (CPB 2010). Van daaruit gaan we ervan uit dat de rijksuitgaven 

Figuur 2.3 Ontwikkeling bevolking Zeeuws-Vlaanderen, naar leeftijdscategorie, 
 2010-2040

Bron: ABF
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exclusief zorg en rentebetalingen (de Rijksbegroting in enge zin) heel geleidelijk omlaag zullen 
gaan, van bijna 20% in 2010 naar 18% van het BBP in 2040. Voor de groei van het BBP gaan we uit 
van het Strong Europe scenario van het CPB. De groeifactoren voor de periode 2011-2020 zijn 
voor het BBP en gemeentefonds respectievelijk 1,17 en 0,976. Voor de periode 2011-2040 wordt in 
het scenario Strong Europe uitgegaan van een groeifactor van respectievelijk 1,55 en 1,27. De 
exacte wijze van doorrekening van het gemeentefonds, zoals in dit onderzoek gehanteerd, is 
geformuleerd in bijlage A.

Voor het gemeentefonds is tevens het effect van de rijksbezuinigingen in beeld gebracht. Het 
Rijk bezuinigt namelijk op de Rijksbegroting in enge zin. Het gemeentefonds beweegt mee met 
deze bezuiniging. In dit rapport zijn de rijksbezuinigingen verwerkt die begin 2012 bekend zijn.

De jaarlijkse mutatie van het gemeentefonds wordt bepaald door de zogenoemde normering-
systematiek. Dit betekent dat de jaarlijkse mutatie gekoppeld is aan de ontwikkeling van de 
rijksuitgaven (in enge zin, exclusief uitgaven als zorg, onderwijs, uitkeringen). Extra uitgaven, 
bezuinigingen , mee- en tegenvallers op de Rijsbegroting hebben in deze systematiek direct 
invloed op de omvang van het gemeentefonds. De groei van het gemeentefonds wordt accres 
genoemd. Het Rijk informeert jaarlijks in de mei- en septembercirculaires over het accres van 
het gemeentefonds. In deze circulaires worden gemeenten ook geïnformeerd over nieuwe 
gemeentelijke taken of taken die vervallen. 
Het coalitie- akkoord van het kabinet Rutte omvat een bezuiniging op de rijksuitgaven van € 18 
miljard. Deze bezuiningsoperatie heeft uiteraard consequenties voor het gemeentefonds, die als 
het ware mee ademt met de rijksuitgaven. In onze berekeningen zijn wij uitgegaan van de 
ontwikkelingen geschetst in de mei circulaire gemeentefonds 2011 van het ministerie van BZK.  
Uiteraard is dit een tijdelijke situatie, daar de rijksuitgaven onderhevig zullen zijn aan een 
nieuwe bezuinigingsronde. Met deze nieuwe bezuinigingsronde is geen rekening gehouden.

Eigen inkomsten: OZB en overige lokale heffingen
De eigen inkomsten van de gemeenten zijn baten uit lokale heffingen, waarin de OZB een grote 
component is. De OZB-opbrengsten dalen als de grondslag daalt: de huizenprijsontwikkeling en 
het aantal vastgoedobjecten. Gemeenten ontvangen echter ook een hogere uitkering uit het 
gemeentefonds als de waarde van de grondslag voor de OZB daalt (de negatieve inkomensmaat-
staf). Met deze compensatie is rekening gehouden in de berekening. 

Onder overige lokale heffingen worden onder andere de toeristenbelasting, hondenbelasting, 
reclamebelasting en leges verstaan. In dit onderzoek wordt uitgegaan van een gelijke ontwikke-
ling van inkomsten en uitgaven van de leges. Leges zijn gebonden inkomsten, wat betekent dat 
de inkomsten die uit leges geheven worden maximaal kostendekkend vastgesteld mogen 
worden voor de diensten waarvoor leges worden betaald. Demografische veranderingen over de 
jaren heen zouden dus geen extra positief of negatief saldo op moeten leveren. De ontwikkeling 
van ongebonden lokale heffingen is niet direct gelinkt aan de uitgaven en zijn afhankelijk van 
demografische en economische ontwikkelingen in het gebied. De inkomsten hieruit worden 
voornamelijk doorgetrokken aan de hand van het BBP en verschillende bevolkingsgroepen. 

De volgende bepalende factoren zijn van belang:

• Ontwikkeling van de huishoudens:
 - OZB
 - Hondenbelasting 
De OZB is direct gekoppeld aan het aantal woningen in de gemeente en daarom ook aan het 
aantal huishoudens. De OZB ontwikkelt zich dus met het aantal huishoudens, maar wordt zoals 
gezegd voor 80% gecompenseerd in het gemeentefonds bij een stijging of daling. Ook de hon-
denbelasting is gerelateerd aan het aantal huishoudens. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het 
gemiddelde hondenbezit per huishouden gelijk zal blijven. 

6 Factor 1,17 wil zeggen: in dat steekjaar ligt deze grootheid 17% hoger dan in het basisjaar.
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• BBP:
 - Toeristenbelasting
 - Marktgelden (regionaal BBP)
De toeristenbelasting en marktgelden zijn afhankelijk van respectievelijk het nationaal en 
regionaal BBP. De toeristenbelasting wordt betaald door toeristen. Bij een stijgend BBP zullen 
meer toeristen richting deze plekken trekken. De marktgelden worden betaald door marktkoop-
lui die marktkramen huren en zijn sterk regionaal bepaald en daarom gelinkt aan het regio-
naal BBP.

• Ontwikkeling aantal volwassenen en ouderen:
 - Parkeerbelasting
Hoewel parkeerbelasting niet in alle regio’s wordt geheven is de ontwikkeling vooral afhankelijk 
van het aantal auto’s in de regio. Het autobezit groeit of daalt met het aantal volwassenen en 
ouderen in de regio.

De opbrengsten uit precariobelasting zijn voornamelijk afkomstig uit kabels en leidingen onder 
de grond, deze worden reëel constant gehouden. 

Rol van specifieke uitkeringen en decentralisatie- en integratieuitkeringen
De specifieke uitkeringen zijn uitkeringen die toegedeeld zijn aan specifieke uitgaven van de 
gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de bijstand, WSW en het participatiebudget. Naast de 
specifieke uitkeringen zijn er decentralisatie- en integratieuitkeringen De WMO is een 
integratieuitkering. In de praktijk geven gemeenten het geld uit deze uitkeringen uit aan het 
daarvoor bestemde doel (WMO voor zorg en welzijn). In de doorrekening naar 2020 en 2040 
wordt ervan uitgegaan dat gemeenten dat blijven doen en dat de uitgaven en inkomsten voor 
deze posten dus met elkaar in evenwicht blijven. Zowel de specifieke uitkeringen als de decen-
tralisatie- en integratieuitkeringen zijn dan ook afgetrokken van de uitgaven van gemeenten 
aan de corresponderende beleidsvelden. Het effect in de toekomst op de gemeentefinanciën 
betreft alleen het gedeelte van deze uitgaven die niet gedekt worden door specifieke uitkeringen 
en decentralisatie- en integratieuitkeringen. Deze wordt dan ook behandeld onder de uitgaven. 

2.3.2  Ontwikkeling inkomsten

Onderstaand zullen de resultaten voor de verschillende krimpgebieden worden weergegeven. Bij 
de berekening van de resultaten naar de toekomst is er van uitgegaan dat de cijfers van 2011 
een weerslag zijn van het beleid dat wordt gevoerd. De getoonde resultaten zijn dus verwachtin-
gen voor 2020 en 2040 bij ongewijzigd beleid. 

Tabel 2.2 Ontwikkeling gemeentelijke inkomsten, totaal, 2011, 2020 en 2040 
 (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 2011 2020 2040 Mutatie
    2011-2040
    (%)

Gemeentefonds 
- inclusief bezuinigingen 459 419 476 4
- exclusief bezuinigingen  459 455 517 13

Eigen inkomsten (excl. leges 
en inkomsten uit reserves) 104 103 101 -3
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Totaal alle krimpgebieden
Gezamenlijk ontvangen de gemeenten in de drie krimpgebieden in 2011 € 459 miljoen als 
algemene uitkering vanuit het gemeentefonds. Daarnaast ontvingen de gemeenten nog € 104 
miljoen aan eigen inkomsten. Over het geheel genomen neemt de uitkering uit het gemeente-
fonds toe voor de krimpgebieden. De eigen inkomsten dalen echter van 2011 tot 2040 met 
ongeveer € 4 miljoen (3,9%)7. 
De daling van de inkomsten uit gemeentelijke heffingen zit voornamelijk in de daling van 

De krimpmaatstaf

Gemeenten in krimpgebieden komen in aanmerking voor de zogeheten krimpmaatstaf. 
Deze extra uitkering is mogelijk voor gemeenten waarin het inwonertal met meer dan 1% 
is gedaald ten opzichte van zeven jaar eerder. Per inwoner boven die 1% krijgt de gemeente 
een bedrag van € 397,63. Echter, dit is slechts een tijdelijke maatregel tot 2015. Bij de 
weergave van de inkomsten uit het Gemeentefonds veroorzaakt het wegvallen van de 
krimpmaatstaf dan ook een negatief effect. Totaal ontvingen de gemeenten in Parkstad, 
Eemsdelta en Zeeuws-Vlaanderen in 2011 een bedrag van meer dan € 8,5 miljoen. De 
gemeente Hulst heeft in 2011 als enige gemeente in de drie krimpgebieden geen krimpuit-
kering ontvangen aangezien zij in de afgelopen zeven jaar minder dan 1% gekrompen is. 
Onderstaande tabel geeft zowel het totale bedrag dat is uitgekeerd per krimpregio, als het 
gemiddelde bedrag per inwoner.

 Totale uitkering  Gemiddeld per
 krimpmaatstaf inwoner

 Parkstad 6.203.732 25
 Eemsdelta 1.988.472 30
 Zeeuws-Vlaanderen 364.320 3

 Totaal 8.556.524

Tabel 2.3 Ontwikkeling eigen inkomsten, totaal, 2011, 2020 en 2040 (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 2011 2020 2040 Mutatie 
    2011-2040 
    (%)

OZB 83,7 83,0 81,3 -3
Toeristenbelasting 3,4 4,0 5,2 55
Hondenbelasting 2,8 2,8 2,5 -12
Precariobelasting 0,7 0,7 0,7 -
Parkeerbelasting 11 10,8 9,4 -15
Marktgelden 0,6 0,6 0,6 -5
Reclamebelasting 0,2 0,2 0,2 1
Forensenbelasting 1,5 1,7 2,3 35

Totaal 103,8 103,0 101,2 -3

7 Alle bedragen in dit rapport zijn in constante prijzen 2011, tenzij anders vermeld.
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inkomsten uit OZB en parkeerbelasting. Naast deze posten zijn de toeristenbelasting en hon-
denbelasting de grootste lokale heffingen voor de gemeente. De totale inkomsten naar 2040 
dalen met ongeveer € 2,5 miljoen. De gemiddelde mutatie van 2011 naar 2040 is -3%.

Parkstad Limburg
De regio Parkstad omvat de gemeenten Heerlen, Voerendaal, Landgraaf, Simpelveld, Onderban-
ken, Brunssum, Nuth en Kerkrade. Gezamenlijk ontvingen zij in 2011 vanuit het Gemeentefonds 
een algemene uitkering van € 292 miljoen. De inkomsten vanuit gemeentelijke heffingen 
besloegen zo’n € 54 miljoen. De verwachting voor de algemene uitkering is dat deze tot 2020 
eerst flink zal dalen door de rijksbezuinigingen en het wegvallen van de krimpmaatstaf naar 
totaal € 266 miljoen en vervolgens weer zal toenemen tot € 298 miljoen. Over de periode 2011 tot 
2040 vindt een lichte stijging van de algemene uitkering vanuit het Rijk van 2% plaats. De eigen 
inkomsten zullen echter tot 2040 met ruim 5% teruglopen. 

Tabel 2.4 Ontwikkeling gemeentelijke inkomsten, Parkstad Limburg, 2011, 2020 en 2040 
 (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 2011 2020 2040 Mutatie
    2011-2040
    (%)

Gemeentefonds 
- inclusief bezuinigingen 292 266 298 2
- exclusief bezuinigingen  292 290 324 11

Eigen inkomsten (excl. leges 
en inkomsten uit reserves) 54 54 52 -5

Tabel 2.5 Ontwikkeling overige inkomsten, Parkstad Limburg, 2011, 2020 en 2040 
 (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 2011 2020 2040 Mutatie
    2011-2040
    (%)

OZB 43,7 43,3 42,2 -3
Toeristenbelasting 0,5 0,6 0,8 55
Hondenbelasting 2,0 1,9 1,7 -13
Precariobelasting 0,5 0,5 0,5 -
Parkeerbelasting 7,2 6,9 5,8 -19
Marktgelden 0,5 0,5 0,5 7
Reclamebelasting 0,1 0,1 0,1 7

Totaal 54,3 53,7 51,6 -5
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De ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds is berekend inclusief en exclusief 
bezuinigingen en decentrale uitkeringen. Exclusief bezuinigingen zou de groei van het gemeen-
tefonds een stuk hoger zijn dan inclusief, de ontwikkeling zou dan neerkomen op 11%. De 
stijging over de periode 2011-2040 is 2%, vergeleken met de ontwikkeling van het gemeente-
fonds in Zeeuws-Vlaanderen is dit erg weinig. Dit komt omdat in Zeeuws-Vlaanderen de 
bevolking minder daalt en het aantal ouderen juist harder stijgt. De ontwikkeling in Eemsdelta 
is echter slechter. De eigen inkomsten zijn in Parkstad erg laag vergeleken met de inkomsten uit 
het gemeentefonds, slechts een zesde ervan. Vergeleken met de andere krimpgebieden is deze 
verhouding het laagst en steunen de gemeenten dus meer op inkomsten uit het Rijk.
De eigen inkomsten in Parkstad worden voornamelijk bepaald door de OZB, dit bepaalt voor 
meer dan 80% de eigen inkomsten. De inkomsten hieruit zullen tot 2040 dalen met ongeveer 3% 
over de hele periode. Naar 2040 wordt vooral groei verwacht voor de inkomsten uit toeristenbe-
lasting, marktgelden en reclamebelasting (tabel 2.5). 
De totale inkomsten uit belastingen zullen in de periode 2011-2040 dalen van € 54 miljoen naar 
€ 52 miljoen, de gemiddelde daling komt uit op 5%. 

Eemsdelta
De gemeenten Delfzijl, Loppersum, Eemsmond en Appingedam zijn onderdeel van de regio 
Eemsdelta, en worden ook wel de DEAL gemeenten genoemd. Vanuit het gemeentefonds 
ontvingen ze gezamenlijk ongeveer € 61 miljoen als algemene uitkering. Vergeleken met de 
gemeenten in andere krimpgebieden ontvangen de DEAL-gemeenten een veel lagere algemene 
uitkering uit het gemeentefonds, dit komt voornamelijk doordat het aantal inwoners in deze 
gemeenten een stuk lager ligt dan in Parkstad en Zeeuws-Vlaanderen. De eigen inkomsten 
bedragen € 21 miljoen, ongeveer een derde van het gemeentefonds, vergeleken met Parkstad en 
Zeeuws-Vlaanderen is dit een hoger percentage. Naar de toekomst toe zullen zowel de inkom-
sten uit het gemeentefonds als de eigen inkomsten uit heffingen dalen, met respectievelijk 1,2% 
en 3,2%. Naast de ontwikkeling van de uitkering vanuit het gemeentefonds inclusief de rijksbe-
zuiniging is ter vergelijking ook de ontwikkeling van de algemene uitkering exclusief bezuini-
gingen in de tabel opgenomen. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van het gemeentefonds dan 
juist positief zou uitpakken naar 2040, maar minder positief dan in Parkstad en Zeeuws-
Vlaanderen. Ook in Eemsdelta is de grootste eigen inkomstenpost de OZB, de inkomsten hieruit 
zullen echter naar 2040 toe dalen met ongeveer 3%. Deze post bepaalt ongeveer 97% van de 
eigen  inkomsten in de gemeente, het hoogste percentage vergeleken met de andere krimpge-
bieden. Naast de toeristenbelasting is de verwachting dat in Eemsdelta ook de inkomsten uit de 
forensenbelasting zullen groeien (tabel 2.7). Een kanttekening hierbij is echter wel dat de 
opbrengsten uit forensenbelasting nu voornamelijk komen van de tijdelijke arbeiders uit het 
buitenland die werkzaam zijn in de Eemshaven (tabel 2.7). De grootste daling in inkomsten zal 
neerslaan in de honden- en parkeerbelasting. De totale eigen inkomsten worden in 2040 onge-
veer € 670 duizend lager geschat, een gemiddelde daling van 3%. 

Tabel 2.6 Ontwikkeling gemeentelijke inkomsten, Eemsdelta, 2011, 2020 en 2040 
 (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 2011 2020 2040 Mutatie
    2011-2040
    (%)

Gemeentefonds 
- inclusief bezuinigingen 61 54 60 -1
- exclusief bezuinigingen  61 59 66 7

Eigen inkomsten (excl. leges 
en inkomsten uit reserves) 21 21 20 -3
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Tabel 2.7 Ontwikkeling overige inkomsten, Eemsdelta, 2011, 2020 en 2040 
 (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 2011 2020 2040 Mutatie
    2011-2040
    (%)

OZB 20,2 19,9 19,5 -3
Toeristenbelasting 0,2 0,2 0,3 55
Hondenbelasting 0,3 0,3 0,3 -17
Parkeerbelasting 0,1 0,1 0,1 -19
Marktgelden 0,02 0,02 0,02 2
Forensenbelasting 0,02 0,02 0,03 55

Totaal 20,8 20,6 20,1 -3

Zeeuws-Vlaanderen
Zeeuws-Vlaanderen wordt gevormd door de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. Tezamen 
ontvangen deze gemeenten een algemene uitkering van  € 106 miljoen. De eigen inkomsten 
beslaan ongeveer € 29 miljoen, zo’n kwart van het bedrag dat uit de algemene uitkering binnen-
komt. Naar de toekomst toe zullen de inkomsten uit het gemeentefonds met ongeveer 11% 
toenemen en de eigen inkomsten met 3%. Naast de doorrekening van de algemene uitkering is 
ook de doorrekening van de algemene uitkering exclusief bezuinigingen berekend. Hieruit blijkt 
dat zonder bezuinigingen de inkomsten uit het gemeentefonds een stuk harder zouden groeien, 
met meer dan 20% tot 2040 (tabel 2.8).

Tabel 2.8 Ontwikkeling gemeentelijke inkomsten, Zeeuws-Vlaanderen, 2011, 2020 en 
 2040 (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 2011 2020 2040 Mutatie
    2011-2040
    (%)

Gemeentefonds 
- inclusief bezuinigingen 106 98 117 11
- exclusief bezuinigingen  106 106 127 20

Eigen inkomsten (excl. leges 
en inkomsten uit reserves) 29 29 30 6

In Zeeuws-Vlaanderen is een stijging te zien in de inkomsten uit gemeentelijke belastingen, in 
tegenstelling tot de overige regio’s. Over de periode 2011-2040 is een groei van zo’n 6% te zien. 
Dit komt omdat de toeristenbelasting en forensenbelasting hier een relatief groot deel van de 
eigen inkomsten omvatten. Deze stijgen nog, vanwege de BBP-groei. Met name in de gemeente 
Sluis is de toeristische branche erg groot. 
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Tabel 2.9 Ontwikkeling overige inkomsten, Zeeuws-Vlaanderen, 2011, 2020 en 2040 
 (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 2011 2020 2040 Mutatie 
    2011-2040 
    (%)

OZB 19,8 19,8 19,5 -2
Toeristenbelasting 2,7 3,2 4,2 55
Hondenbelasting 0,6 0,6 0,5 -2
Precariobelasting 0,2 0,2 0,2 -
Parkeerbelasting 3,8 3,8 3,5 -7
Marktgelden 0,1 0,1 0,1 21
Reclamebelasting 0,1 0,1 0,2 21
Forensenbelasting 1,5 1,7 2,3 55

Totaal 28,8 29,5 30,5 6

2.4 Uitgaven

2.4.1  Wijze van doorwerking uitgaven

Binnen de uitgaven is onderscheid gemaakt naar negen categorieën. Deze categorieën zijn zo 
gekozen dat zij aansluiten bij de indeling die gemeenten zelf hanteren. De ontwikkeling van de 
uitgaven naar de toekomst is per categorie verschillend. Voor de verschillende beleidsvelden is 
hieronder weergegeven welke bepalende factoren gebruikt zijn bij het doorrekenen van de 
uitgaven naar 2040.

• Bestuur en burgerzaken en openbare orde en veiligheid: Loonindex, aantal huishoudens, 
 productiviteit van de overheid.
 Hierbij is ervan uitgegaan dat de uitgaven voor deze beleidsvelden voornamelijk afhankelijk 
 is van werknemers in dienst van de gemeente en de productiviteit van deze werknemers. 

• Verkeer, vervoer en beheer: Loonindex, aantal huishoudens, productiviteit van de overheid, 
 onderhoudskosten.
 De uitgaven rond verkeer, vervoer en beheer zijn deels afhankelijk van het aantal huishou-
 dens. Deze zorgen immers voor het aantal verplaatsingen en hiermee hoeveel inzet van de 
 gemeente nodig is om dit beleidsveld te beheersen. De lonen en productiviteit van de overheid
 werkt hier in mee. Daarnaast is ook nog een deel afhankelijk van de ontwikkeling van onder-
 houdskosten als het gaat om beheer. 

• Economische zaken, werk en inkomen en toerisme: Loonindex, aantal volwassenen, producti-
 viteit van de overheid.
 In dit beleidsveld worden voornamelijk uitgaven gedaan voor beleidsvoorbereiding en zit dus 
 voornamelijk in personele kosten. Daarnaast worden bijvoorbeeld in Eemsdelta ‘city mana-
 gers’ betaald vanuit dit beleidsveld. Tevens komt het voor dat de rijksgelden voor re-integratie 
 en armoedebestrijding door gemeenten worden opgeplust.

• Sport,  cultuur en recreatie: Loonindex, aantal inwoners, onderhoudskosten.
 Volgens de gemeenten zitten de uitgaven rond sport, cultuur en recreatie voornamelijk in het
 onderhoud en slechts een klein deel in personeelskosten van beheerders en beleidsmedewerkers.
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• Welzijn en zorg: Loonindex, aantal inwoners, aantal ouderen, productiviteit in de zorg.
 De uitgaven rond welzijn en zorg ontwikkelen zich in de toekomst met het aantal ouderen 
 die meer zorgbehoeftig zijn, maar daarnaast ook met het aantal inwoners. De productiviteit-
 stijging in de zorg is minder groot dan bij de overheid.

• Onderwijs en jeugd: Loonindex, aantal jongeren, onderhoudskosten.
 De uitgaven voor onderwijs en jeugd zit voornamelijk in het onderhoud van schoolgebouwen, 
 daarnaast zit in de uitgaven ook een deel voor integraal jeugdbeleid, welke afhankelijk is van 
 het aantal jongeren in de gemeente. 

• Openbare ruimte en woonbeleid: Index voor onderhoudskosten
 Uitgaven zijn voornamelijk bepaald door het onderhoud van de openbare ruimte en ontwik-
 kelt zich dus met de onderhoudskosten. Aangezien bij een krimpende bevolking de hoeveel-
 heid openbare ruimte niet afneemt is hiervoor niet gecorrigeerd. De fysiek-ruimtelijke opgave 
 in de vorm van herstructurering van de woningvoorraad is hierin niet begrepen, deze komt 
 aan de orde in hoofdstuk 3.

• Financiering en mutaties reserves: Reëel constant.
 Verwacht wordt dat de uitgaven rond financiering zullen stijgen met de inflatie, de reële 
 stijging voor dit beleidsveld, zoals zal worden weergegeven in de komende paragrafen, is dan 
 ook nul. Verondersteld is dat de incidentele opbrengsten en uitgaven en mutaties van reser-
 ves en voorzieningen constant blijven.

2.4.2  Ontwikkeling uitgaven

Onderstaand zullen de uitgaven voor de verschillende krimpgebieden worden weergegeven. Bij 
de berekening van de uitgaven naar de toekomst is er wederom van uitgegaan dat de cijfers van 
2011 een weerslag zijn van het beleid dat momenteel wordt gevoerd. Daarnaast zijn de uitgaven 
die worden betaald uit de specifieke uitkering hierop in mindering gebracht. Hierbij wordt 
verondersteld dat de uitgaven (of het deel daarvan) die nu door de specifieke en decentralisatie- 
en integratie uitkeringen worden gedekt ook in de toekomst nog worden gedekt door deze 
uitkeringen, of aanpassing van de uitgaven plaats vindt aan het niveau van de specifieke 
uitkeringen. De getoonde resultaten zijn dus verwachtingen voor 2020 en 2040 bij ongewijzigd 
beleid exclusief uitgaven die gedekt worden door specifieke uitkeringen. 

Totaal alle krimpgebieden
In totaal zien de krimpgebieden hun uitgaven naar verwachting met meer dan € 96 miljoen 
stijgen. Dit is een verhoging van 13% vergeleken met 2011. De grootste groei in uitgaven zit in de 
periode 2011-2020, waar de daling van het aantal inwoners en de groei van het aandeel ouderen 
in de verschillende gebieden echt door zal zetten. Kosten van welzijn en zorg zijn hierbij punt 
van aandacht. Met de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe, wat leidt tot hogere kosten voor 
de gemeenten. Ook ligt er een verhoging van de lasten rond openbare ruimte en beheer in het 
verschiet: de hoeveelheid openbare ruimte krimpt immers niet met het afnemen van de bevol-
king. Bij gelijkblijvende hoeveelheid nemen de kosten toe, aangezien de reële kosten harder 
stijgen dan de productiviteitsontwikkeling. 

De uitgaven zoals weergegeven in tabel 2.10 zijn de uitgaven van de gemeenten waar ze geen 
specifieke, decentralisatie- of integratieuitkeringen voor ontvangen. In tabel 2.11 is te zien voor 
welke beleidsvelden deze uitkeringen worden ontvangen en hoe dit leidt tot de uitgaven van de 
gemeente. Onder de specifieke uitkeringen vallen uitkeringen als de bijstand, WSW en het 
participatiebudget. Daarnaast worden hier ook de decentralisatie- of integratieuitkeringen zoals 
de WMO, ISV en maatschappelijke opvang meegerekend. 
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Tabel 2.10 Ontwikkeling uitgaven krimpgebieden, 2011, 2020 en 2040 (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 2011 2020 2040 Mutatie 
    2011-2040 
    (%)

Bestuur en burgerzaken 130,4 133,2 133,2 2
Openbare orde en veiligheid 44,5 39,6 46,4 4
Verkeer, vervoer en beheer 79,5 84,1 88,1 11
Economische zaken, werk 
en inkomen en toerisme 46,1 47,7 47,7 2
Sport, cultuur en recreatie 75,2 79,0 78,5 4
Welzijn en zorg 104,1 127,0 165,5 59
Onderwijs en jeugd 32,5 32,3 33,5 3
Openbare ruimte en woonbeleid1 173,8 178,5 189,7 9
Financiering en mutaties reserves 58,5 58,5 58,5 -

Totaal 744,7 780,0 841,2 13

1 Exclusief herstructureringsopgave paragraaf 3.4

Tabel 2.11 Uitgaven minus specifieke uitkeringen, 2011 (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, Allers (2011), bewerking EIB

 Totale Specifieke Mutatie
 uitgaven uitkeringen1 2011-2040
   (%)

Bestuur en burgerzaken 130,4  130,4
Openbare orde en veiligheid 44,5 44,5
Verkeer, vervoer en beheer 79,5 79,5
Economische zaken, werk en 
inkomen en toerisme 382 335,9 46,1
Sport, cultuur en recreatie 75,2  75,2
Welzijn en zorg 174 69,9 104,1
Onderwijs en jeugd 56,5 23,9 32,5
Openbare ruimte en woonbeleid 193,8 20,0 173,8
Financiering en mutaties reserves 58,5  58,5

Totaal uitgaven 1.194,4 449,7 744,7

1 Inclusief decentralisatie en integratie uitkeringen
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Tabel 2.12 Ontwikkeling uitgaven, Parkstad Limburg, 2011, 2020 en 2040
 (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 2011 2020 2040 Mutatie 
    2011-2040 
    (%)

Bestuur en burgerzaken 101,3 103,4 102,0 1
Openbare orde en veiligheid 22,7 19,5 22,8 1
Verkeer, vervoer en beheer 36,2 38,1 39,4 9
Economische zaken, werk en 
inkomen en toerisme 42,6 43,9 43,6 2
Sport, cultuur en recreatie 36,9 38,7 38,2 3
Welzijn en zorg 27,4 33,4 43,0 57
Onderwijs en jeugd 16,0 16,0 16,4 2
Openbare ruimte en woonbeleid 113,5 116,5 123,8 9
Financiering en mutaties reserves 41,2 41,2 41,2 -

Totaal 437,8 450,7 470,5 7

Tabel 2.13 Ontwikkeling uitgaven, Eemsdelta, 2011, 2020 en 2040 (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 2011 2020 2040 Mutatie 
    2011-2040 
    (%)

Bestuur en burgerzaken 11,7 11,6 11,5 -2
Openbare orde en veiligheid 7,6 6,4 7,5 -2
Verkeer, vervoer en beheer 21,4 22,2 22,5 5
Economische zaken, werk en 
inkomen en toerisme 0 - - -
Sport,  cultuur en recreatie 9,5 9,9 9,7 3
Welzijn en zorg 29,9 34,5 41 37
Onderwijs en jeugd 4 3,9 4,1 2
Openbare ruimte en woonbeleid 27,4 28,1 29,9 9
Financiering en mutaties reserves 10,7 10,7 10,7 -

Totaal 116,2 127,3 136,9 12

Parkstad Limburg
De uitgaven van de gemeenten in Parkstad zullen in de periode 2011-2040 met 7% stijgen, deze 
stijging zit voornamelijk in de kosten voor welzijn en zorg en openbare ruimte en wonen. 
Gezamenlijk zorgen deze posten voor een uitgavenstijging van bijna € 33 miljoen (tabel 2.12).
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Eemsdelta
Over dezelfde periode stijgen de uitgaven in Eemsdelta met 12% en komen de totale uitgaven uit 
op bijna € 137 miljoen. De grootste stijging van de uitgaven zit in dit gebied wederom voorna-
melijk in welzijn en zorg en daarnaast in openbare ruimte en wonen. Een terugloop van kosten 
wordt verwacht in uitgaven voor bestuur en burgerzaken. De daling van de uitgaven zal vooral 
tussen 2020 en 2040 optreden. Opvallend zijn de uitgaven rond economische zaken, werk en 
inkomen en recreatie. De specifieke inkomsten die de gemeenten hiervoor ontvangen zijn 
genoeg om de uitgaven voor dit beleidsprogramma volledig te dekken. Bij ongewijzigd beleid 
gaan we er dan ook vanuit dat de uitgaven voor dit programma ook in de toekomst gedekt 
kunnen worden door de specifieke uitkeringen.

Zeeuws-Vlaanderen
De uitgaven zullen van 2011 naar 2040 met bijna 27% stijgen, dit komt neer op ongeveer € 50 
miljoen voor heel Zeeuws-Vlaanderen. De kostenstijging zit ook in Zeeuws-Vlaanderen voorna-
melijk in het veld welzijn en zorg, hier stijgen de kosten met bijna € 35 miljoen euro over 30 jaar, 
een stuk meer dan in de andere gemeenten. Deze groei wordt veroorzaakt door een sterk 
stijgend aantal ouderen in de gemeenten. Ten opzichte van andere krimpregio’s wordt er 
namelijk in Zeeuws-Vlaanderen aanmerkelijk meer uitgegeven aan zorg en welzijn, bovenop de 
vergoeding die men hier van het Rijk voor krijgt vanuit de decentraliatie- en integratieuitkerin-
gen. Hier zitten uiteraard beleidskeuzes in, waar verderop in dit rapport nader op wordt inge-
gaan. De uitgavenstijging betreft een stijging bij ongewijzigd beleid. De kosten voor onderwijs 
en jeugd zullen het minst stijgen. 

Tabel 2.14 Ontwikkeling uitgaven, Zeeuws-Vlaanderen, 2011, 2020 en 2040 
 (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 2011 2020 2040 Mutatie 
    2011-2040 
    (%)

Bestuur en burgerzaken 17,4 18,2 19,6 13
Openbare orde en veiligheid 14,2 13,7 16,1 13
Verkeer, vervoer en beheer 21,8 23,8 26,2 20
Economische zaken, werk en 
inkomen en toerisme 3,5 3,8 4,1 17
Sport, cultuur en recreatie 28,8 30,4 30,5 6
Welzijn en zorg 46,8 59,1 81,6 74
Onderwijs en jeugd 12,5 12,3 13 4
Openbare ruimte en woonbeleid 33 33,9 36 9
Financiering en mutaties reserves 6,6 6,6 6,6 -

Totaal 184,7 202,9 233,8 27
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Gevoeligheid voor bevolkingsprognose

De inkomsten en uitgaven worden zoals gezegd onder andere bepaald door de ontwikke-
ling in de demografie, zowel de hele bevolking als verschillende leeftijdsgroepen. In voor-
gaande resultaten is gerekend met de Primos bevolkingsprognose van ABF en de prognose 
van E´til voor Parkstad. Het CBS gaat met name voor Zeeuws-Vlaanderen uit van een 
andere prognose. Daarom is onderstaand als gevoeligheidsanalyse ook de inkomsten en 
uitgaven onder de CBS-prognose weergegeven.

De inkomsten stijgen met ongeveer € 25 miljoen (exclusief bezuinigingen) ten opzichte van 
2011. Naar verwachting komt dit vooral door een stijging van de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds.  Deze is ongeveer 2% hoger dan verwacht onder de Primos-prognose.

Vergeleken met de resultaten met de Primos-prognose, zullen de uitgaven 5% minder 
stijgen, wat neerkomt op ongeveer € 10 miljoen minder uitgaven tot 2040. Het tekort valt 
dus kleiner uit onder de CBS-prognose.

  2011 2020 2040

 Gemeentefonds 106 100 119
 - inclusief bezuinigingen
 - exclusief bezuinigingen 106 108 130

 Eigen inkomsten (excl. leges 
 en inkomsten uit reserves) 29 30 30

  2011 2020 2040 Mutatie
     2011-2040
     (%)

 Bestuur en burgerzaken 17,4 18,3 18,8 8
 Openbare orde en veiligheid 14,2 15 15,4 8
 Verkeer, vervoer en beheer 21,8 23,6 25 15
 Economische zaken, werk 
 en inkomen en toerisme 3,5 4,3 5,6 60
 Sport, cultuur en recreatie 28,8 30,5 30,2 5
 Welzijn en zorg 46,8 58,6 74,9 60
 Onderwijs en jeugd 12,5 12,5 13,1 5
 Openbare ruimte en woonbeleid 33 33,9 36 9
 Financiering en mutaties reserves 6,6 6,6 6,6 -  

 Totaal uitgaven 184,7 203,3 225,6 22 
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2.5 Conclusies

De inkomsten van gemeenten in krimpregio’s bestaan voor het grootste deel uit de algemene 
uitkering uit het gemeentefonds: 38% van de uitgaven worden hiermee gedekt. De algemene 
uitkering uit het gemeentefonds wordt met name bepaald door het rijksbeleid en de economi-
sche groei. De belangrijkste beleidsontwikkelingen zijn de voorgenomen bezuiniging op de 
Rijksbegroting in enge zin die doorwerkt in het gemeentefonds en het wegvallen van de zogehe-
ten krimpmaatstaf, de extra uitkering uit het gemeentefonds die krimpgemeenten tot 2015 
krijgen in het gemeentefonds. Het effect van deze rijksmaatregelen bedraagt zo’n € 50 miljoen 
negatief op de gemeentebegroting in de krimpgebieden in de periode 2011-2020 (in constante 
prijzen 2011)8.
Bij een gemiddelde economische groei van 1½% per jaar9 neemt de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds voor krimpgemeenten nog toe. Het positieve effect van de stijging door de 
economische groei is namelijk groter dan de relatieve daling van de uitkering aan krimpge-
meenten door de bevolkingsdaling, één van de bepalende factoren van de verdeling van het 
totale gemeentefonds tussen gemeenten. Daarnaast zorgt de stijging van het aantal ouderen in 
krimpregio’s voor een relatief hogere uitkering uit het gemeentefonds.
Gemeenten hebben ook eigen inkomsten uit lokale heffingen. De OZB is hiervan de belangrijk-
ste: 7% van de uitgaven van gemeenten worden gedekt uit de OZB. De overige lokale heffingen 
maken met 2% slechts een klein deel uit van de gemeentebegroting. De opbrengsten van de OZB 
dalen doordat de grondslag daalt. Door de verevening via het gemeentefonds van een grond-
slagdaling blijft deze inkomstenderving per saldo zeer beperkt in krimpregio’s. Hierbij is uitge-
gaan van gelijkblijvende tarieven.

Daarnaast zijn er specifieke rijksuitkeringen en decentralisatie- en integratieuitkeringen van het 
Rijk. Verondersteld is dat gemeenten deze blijven aanwenden voor de beleidsvelden waar zij 
deze nu ook voor aanwenden. De gemeentefinanciën worden belast voor zover gemeenten 
grotere uitgaven doen dan de omvang van deze rijksuitkeringen.
De uitgaven van gemeenten in krimpregio’s stijgen gematigd met 13% over de periode 2011-
2040. Deze stijging is geleidelijk verspreid over de tijd. Vanwege de bevolkingsdaling zijn minder 
uitgaven nodig, maar vanwege de toename van het aantal ouderen neemt een belangrijk deel 
van de uitgaven bij ongewijzigd beleid ook fors toe.
Daarnaast verslechteren de gemeentefinanciën doordat de productiviteitsstijging bij de over-
heid onvoldoende is om de te verwachten loonontwikkeling bij te houden.

8 Het betreft het rijksbeleid dat begin 2012 bekend is. Mogelijke nieuwe beleidsontwikkelingen zijn hierin niet  
 meegenomen.    
9 Overeenkomstig het Strong Europe scenario (CPB).
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3 Financiering van de fysiek-ruimtelijke opgave

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan we eerst stil bij de ontwikkeling van de gemeentefinanciën. Daarna komen 
overige risico’s voor gemeenten aan de orde, zoals die vanuit de balans vanwege grondposities 
en gebouwen in bezit. Vervolgens komt de omvang van de fysiek-ruimtelijke opgave aan bod en 
de vraag of gemeenten hieraan bij kunnen dragen en wat de rol is van woningcorporaties.

3.2 Confrontatie inkomsten en uitgaven

In tabel 3.1 is de confrontatie weergegeven van de mutaties van de inkomsten en uitgaven. De 
confrontatie van mutaties in inkomsten en uitgaven in de drie krimpgebieden laat een negatief  
saldo zien van totaal € 39,5 miljoen in 2040. Dit is exclusief de algemene rijksbezuiniging die 
doorwerkt in het gemeentefonds (€ 41 miljoen), maar inclusief het wegvallen van de krimp-
maatstaf (€ 8,5 miljoen). De grootste uitgavenposten zijn te vinden in de beleidsvelden welzijn 
en zorg en openbare ruimte en wonen. De veroudering zal zorgen voor grote vraag naar zorg en 
met het dalen van het aantal inwoners staan de gebieden voor een flinke opgave om de open-
bare ruimte leefbaar te houden. Dit is bij staand beleid het geval en exclusief de fysiek-ruimte-
lijke opgave voor herstructurering zoals gekwantificeerd in paragraaf 3.4. De openbare ruimte 
wordt immers niet kleiner bij een krimpende bevolking: de uitgaven stijgen per saldo omdat de 
reële kosten harder stijgen dan de productiviteit. De uitkering uit het gemeentefonds neemt, 
vanwege de economische groei, nog fors toe.

Ook voor steekjaar 2020 is een doorsnede gemaakt (tabel 3.2). Hieruit blijkt dat reeds in dat jaar 
sprake is van een verslechtering van de gemeentefinanciën van deze omvang. De uitgaven 
stijgen namelijk al, terwijl het gemeentefonds hierbij achterblijft wegens het wegvallen van de 
krimpmaatstaf. Na 2020 loopt de uitkering uit het gemeentefonds beter in de pas met de stijging 
van de uitgaven van gemeenten. De verdeling van het tekort tussen de krimpregio’s is in 2020 
wel aanmerkelijk anders dan in 2040.

Tabel 3.1 Confrontatie mutaties inkomsten en uitgaven krimpgebieden 2040, exclusief 
 algemene rijksbezuiniging (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 Inkomsten  Uitgaven Saldo

Gemeentefonds 58,6 Bestuur en burgerzaken 2,8 
OZB -2,4 Openbare orde en veiligheid 1,9 
Toeristenbelasting 1,9 Verkeer, vervoer en beheer 8,6 
Hondenbelasting -0,3 Economische zaken, werk en 
  inkomen en toerisme 1,6 
Precariobelasting  Sport, cultuur en recreatie 3,3 
Parkeerbelasting -1,6 Welzijn en zorg 61,4 
Marktgelden 0,05 Onderwijs en jeugd 1,0 
Reclamebelasting 0,03 Openbare ruimte en woonbeleid 15,8 
Forensenbelasting 0,8 Financiering en mutaties reserves - 

Totaal 57,0  96,4 -39,5
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Tabel 3.2 Confrontatie mutaties inkomsten en uitgaven krimpgebieden, 2020, exclusief 
 algemene rijksbezuinigingen (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 Inkomsten  Uitgaven Saldo

Gemeentefonds -3,7 Bestuur en burgerzaken 2,8 
OZB -0,6 Openbare orde en veiligheid -4,9 
Toeristenbelasting 0,5 Verkeer, vervoer en beheer 4,6 
Hondenbelasting -0,01 Economische zaken, werk en 
  inkomen en toerisme 1,6 
Precariobelasting - Sport, cultuur en recreatie 3,9 
Parkeerbelasting -0,3 Welzijn en zorg 22,9 
Marktgelden -0,03 Onderwijs en jeugd -0,3 
Reclamebelasting -0,01 Openbare ruimte en woonbeleid 4,7 
Forensenbelasting -0,2 Financiering en mutaties reserves - 

Totaal -3,8  35,3 -39,0

Effect van een lagere economische groei

In de confrontaties is gebruik gemaakt van het CPB scenario Strong Europe. Onderstaand is 
de confrontatie van inkomsten en uitgaven ook voor het scenario Regional Communities te 
vinden. Hierbij is uitgegaan van een stijging van het BBP van 18% tot aan 2040. Dit is dus 
een lagere stijging van het BBP. Hierdoor bedraagt de groei van het gemeentefonds voor dit 
scenario slechts 2%.

,0

De confrontatie laat zien dat met een andere verwachting voor de groei van het BBP en het 
gemeentefonds het saldo flink anders uitvalt, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het 
negatieve effect van de lagere groei van het gemeentefonds. 

  Inkomsten  Uitgaven Saldo

 Gemeentefonds -162 Bestuur en burgerzaken 2,8
 OZB -2,4 Openbare orde en veiligheid 1,9
 Toeristenbelasting 0,6 Verkeer, vervoer en beheer 8,6
 Hondenbelasting -0,3 Economische zaken, werk 
   en inkomen en toerisme 5,3
 Precariobelasting - Sport,  cultuur en recreatie 3,3
 Parkeerbelasting -2,8 Welzijn en zorg 61,4
 Marktgelden -0,1 Onderwijs en jeugd 1
 Reclamebelasting 0 Openbare ruimte en woonbeleid 15,8
 Forensenbelasting 0,3 Financiering en mutaties reserves -

 Totaal -166,8  100,1 -267,0
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Tabel 3.3 Confrontatie mutaties inkomsten en uitgaven Parkstad 2040, exclusief 
 algemene rijksbezuiniging (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 Inkomsten  Uitgaven Saldo

Gemeentefonds 32,6 Bestuur en burgerzaken 0,7 
OZB -1,4 Openbare orde en veiligheid 0,2 
Toeristenbelasting 0,3 Verkeer, vervoer en beheer 3,2 
Hondenbelasting -0,3 Economische zaken, werk 
  en inkomen en toerisme 1,0 
Precariobelasting - Sport, cultuur en recreatie 1,3 
Parkeerbelasting -1,3 Welzijn en zorg 15,6 
Marktgelden 0,04 Onderwijs en jeugd 0,4 
Reclamebelasting 0,01 Openbare ruimte en woonbeleid 10,3 
Forensenbelasting - Financiering en mutaties reserves - 

Totaal 29,8  32,6  -2,7

Tabel 3.4 Confrontatie mutaties inkomsten en uitgaven Parkstad, 2020, exclusief 
 algemene rijksbezuinigingen op gemeentefonds (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 Inkomsten  Uitgaven Saldo

Gemeentefonds -2,2 Bestuur en burgerzaken 2,1 
OZB -0,4 Openbare orde en veiligheid -3,2 
Toeristenbelasting -0,09 Verkeer, vervoer en beheer 1,9 
Hondenbelasting -0,02 Economische zaken, werk 
  en inkomen en toerisme 1,3 
Precariobelasting - Sport, cultuur en recreatie 1,8 
Parkeerbelasting -0,3 Welzijn en zorg 5,9 
Marktgelden 0,02 Onderwijs en jeugd 0,02 
Reclamebelasting 0,003 Openbare ruimte en woonbeleid 3,1 
Forensenbelasting - Financiering en mutaties reserves - 

Totaal -2,8  12,9 -15,6

Parkstad
Het saldo voor Parkstad komt op ongeveer minus € 2,7 miljoen in 2040 (tabel 3.3). Ook hier zitten 
de meest stijgende kostenposten in welzijn en zorg en openbare ruimte en wonen. De meest 
dalende inkomstenposten zijn te vinden in de OZB en parkeerbelasting. De stijging in inkom-
sten vangt ongeveer 90% van de stijging in uitgaven op. In 2020 is in Parkstad sprake van een 
tekort dat met bijna € 16 miljoen fors groter is (tabel 3.4).
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Tabel 3.5 Confrontatie mutaties inkomsten en uitgaven Eemsdelta 2040, exclusief 
 algemene rijksbezuiniging (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 Inkomsten  Uitgaven Saldo

Gemeentefonds 4,5 Bestuur en burgerzaken -0,2 
OZB -0,7 Openbare orde en veiligheid -0,1 
Toeristenbelasting 0,1 Verkeer, vervoer en beheer 1,1 
Hondenbelasting -0,1 Economische zaken, werk 
  en inkomen en toerisme - 
Precariobelasting - Sport, cultuur en recreatie 0,3 
Parkeerbelasting -0,02 Welzijn en zorg 11,1 
Marktgelden 0,0004 Onderwijs en jeugd 0,1 
Reclamebelasting - Openbare ruimte en woonbeleid 2,5 
Forensenbelasting 0,01 Financiering en mutaties reserves - 

Totaal 3,9  14,7 -10,8

Tabel 3.6 Confrontatie mutaties inkomsten en uitgaven Eemsdelta, 2020, exclusief 
 algemene rijksbezuinigingen (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 Inkomsten  Uitgaven Saldo

Gemeentefonds -2,0 Bestuur en burgerzaken -0,1 
OZB -0,3 Openbare orde en veiligheid -1,2 
Toeristenbelasting 0,03 Verkeer, vervoer en beheer -0,7 
Hondenbelasting -0,01 Economische zaken, werk 
  en inkomen en toerisme - 
Precariobelasting - Sport, cultuur en recreatie -0,4 
Parkeerbelasting 0,01 Welzijn en zorg 4,7 
Marktgelden 0,0 Onderwijs en jeugd -0,1 
Reclamebelasting - Openbare ruimte en woonbeleid 0,8 
Forensenbelasting 0,003 Financiering en mutaties reserves - 

Totaal -2,3  5,1 -7,4

Eemsdelta
De financiën in Eemsdelta laten een negatieve ontwikkeling van bijna € 11 miljoen zien tot 2040 
(tabel 3.5). In Eemsdelta zullen vooral de uitgaven flink stijgen. De inkomsten zijn met ongeveer 
€ 4 miljoen vooral gestegen door de ontwikkeling van het gemeentefonds en dekken daarmee 
slechts een kwart van de stijging in uitgaven. In 2020 is het te verwachten tekort kleiner 
(€ 7 miljoen, tabel 3.6).
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Zeeuws-Vlaanderen
Zeeuws-Vlaanderen ziet de grootste stijging van uitgaven tegemoet. De verandering van inkom-
sten en uitgaven tot 2040 resulteert hierdoor in een negatief saldo van ongeveer € 26 miljoen 
(tabel 3.7). Ongeveer 45% van de stijging in uitgaven wordt gecompenseerd door een stijging in 
inkomsten. Met name de ontwikkeling in Zeeuws-Vlaanderen is gevoelig voor de te verwachten 
demografische ontwikkeling. In de gehanteerde Primos-prognose wordt namelijk uitgegaan van 
een stijging van het aantal ouderen met 57% in 2040 ten opzichte van 2010. Het CBS gaat echter 
uit van een stijging van 41%. Aangezien in Zeeuws-Vlaanderen veel meer aan welzijn en zorg 
wordt besteed, bovenop de decentralisatie- en integratieuitkering van het Rijk, zeker ten opzich-

Tabel 3.7 Confrontatie mutaties inkomsten en uitgaven Zeeuws-Vlaanderen 2040, 
 exclusief algemene rijksbezuiniging (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 Inkomsten  Uitgaven Saldo

Gemeentefonds 21,5 Bestuur en burgerzaken 2,3 
OZB -0,3 Openbare orde en veiligheid 1,9 
Toeristenbelasting 1,5 Verkeer, vervoer en beheer 4,3 
Hondenbelasting -0,01 Economische zaken, werk 
  en inkomen en toerisme 0,6 
Precariobelasting - Sport, cultuur en recreatie 1,8 
Parkeerbelasting -0,3 Welzijn en zorg 34,8 
Marktgelden 0,02 Onderwijs en jeugd 0,5 
Reclamebelasting 0,03 Openbare ruimte en woonbeleid 3,0 
Forensenbelasting 0,8 Financiering en mutaties reserves - 

Totaal 23,2  49,1 -25,8

Tabel 3.8 Confrontatie mutaties inkomsten en uitgaven Zeeuws-Vlaanderen, 2020, 
 exclusief algemene rijksbezuinigingen (in miljoen euro’s)

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 Inkomsten  Uitgaven Saldo

Gemeentefonds 0,5 Bestuur en burgerzaken 0,9 
OZB -0,08 Openbare orde en veiligheid -0,5 
Toeristenbelasting -0,5 Verkeer, vervoer en beheer 1,9 
Hondenbelasting -0,02 Economische zaken, werk 
  en inkomen en toerisme 0,3 
Precariobelasting - Sport, cultuur en recreatie 1,6 
Parkeerbelasting 0,03 Welzijn en zorg 12,3 
Marktgelden 0,007 Onderwijs en jeugd -0,2 
Reclamebelasting 0,01 Openbare ruimte en woonbeleid 0,9 
Forensenbelasting 0,02 Financiering en mutaties reserves - 

Totaal 1,2  17,3 -16,0
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te van andere krimpregio´s, neemt juist deze uitgavenpost fors toe. Naast de ontwikkeling van 
de bevolking is de ontwikkeling van het aantal ouderen namelijk bepalend voor deze uitgaven. 
Onder de CBS-prognose zou de verslechtering van de gemeentefinanciën in Zeeuws-Vlaanderen 
aanmerkelijk minder zijn.
In tegenstelling tot Parkstad is het te verwachten tekort in 2020 in Zeeuws-Vlaanderen met € 16 
miljoen aanmerkelijk minder dan in 2040 (tabel 3.8).

3.3 Grond en gebouwen

Naast de ontwikkeling van de begrotingsposten van jaarlijkse inkomsten en uitgaven hebben 
gemeenten activa op hun balans staan. Hier kunnen zich risico’s voordoen in de vorm van af te 
boeken bedragen. Bijvoorbeeld omdat grond die in bezit is niet meer ontwikkeld kan worden 
wegens de krimp of omdat de gebouwen in bezit in de toekomst geen gebruiker meer hebben en 
leeg komen te staan. Hier wordt in deze paragraaf kort bij stil gestaan.
Bij de uitgaven zoals besproken in hoofdstuk 2 en paragraaf 3.1. en 3.2 gaat het om structurele 
bedragen. In deze paragraaf zijn de incidentele bedragen vermeld die gemoeid zijn met het al of 
niet afboeken van grond en gebouwen. Via de kapitaallasten heeft dit ook weer structurele 
effecten.

3.3.1  Grond

De grond van gemeenten wordt op de balans grofweg uiteen gesplitst in twee soorten: gronden 
in exploitatie en niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). De gronden in exploitatie betreft 
de bouwgrond die aangekocht is met het oog op het realiseren van vastgoed (woningbouw, 
kantoren). In de regel draagt de gemeente zorg voor het bouw- en woonrijpmaken van de grond, 
zodat ontwikkelaars en woningcorporaties het vastgoed kunnen realiseren. Het verschilt per 
gemeente en per locatie of hiertoe de grond wordt aangekocht door de gemeente, of dat de 
gemeente zich beperkt tot haar publiek-rechtelijke taak, zoals het opstellen van bestemmings-
plannen. In het geval van een actieve grondpolitiek (aankoopbeleid) komen er op de gemeente-
balans gronden en loopt ook de gemeente de risico’s op de ontwikkeling van deze gronden. Op 
de balans worden echter ook de overige kosten en opbrengsten uit deze gronden gesaldeerd, 
zodat de boekwaarde van de gronden in exploitatie niet overeenkomt met de boekwaarde van 
de verworven gronden.

Tabel 3.9 Gronden in exploitatie: boekwaarde totale grondexploitatie en verworven 
 grond, Appingedam, 2010 (in euro)

Bron: Gemeente Appingedam

Grondexploitatie Boekwaarde Grond-
  totaal verwerving

Olingermeeden fase 3 -139.103 295.955
Project Bieremastraat 0 687
Olingermeeden fase 4 -1.348.617 615.000
De Tip Fase I/II 897.010 1.027.173
De Tip Fase III 182.990 882.307
Fokko Ukenalaan 201.619 111.016
Westersingel 394.803 362.445
Overdiep -67.006 304.652
Eendrachtterrein1 1.970.922 1.506.990

Totaal 2.092.618 5.106.225

1 Grondverwerving is inclusief opstallen
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Figuur 3.1 Ontwikkeling huishoudens naar corop-gebied, jaarlijkse procentuele mutatie 
 2012-2030

Bron: CBS, bewerking EIB
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Hoe dit uitwerkt is aangegeven met het voorbeeld van Appingedam (tabel 3.9). Van alle grondex-
ploitaties is de totale boekwaarde aangegeven (dus inclusief verwachte opbrengsten en overige 
kosten) en de waarde waarvoor de verworven gronden in de boeken staan. In een aantal geval-
len is de boekwaarde van de gehele grondexploitatie negatief opgenomen, aangezien op deze 
complexen per saldo verliezen worden verwacht. Per saldo bedraagt de boekwaarde zoals 
geadministreerd in de jaarrekening tweevijfde van de totale boekwaarde van de verworven 
gronden, een stuk lager dus.
Indien zich nieuwe of nog niet genomen risico’s voordoen en ontwikkelingen niet doorgaan, 
moet de gemeente afboeken op de verworven gronden. Het beeld is dat dit in krimpregio’s reeds 
zeer fors is gebeurd de afgelopen jaren. Zo heeft de gemeente Appingedam in 2010 € 1,3 miljoen 
afgeboekt op de grondexploitaties en in 2011 nogmaals € 0,8 miljoen. Delfzijl heeft in deze jaren 
bijna € 20 miljoen afgeboekt of als risico-reservering opgenomen en er is op korte termijn nog 
een afboeking en reservering van bijna € 10 miljoen voorzien. Onder andere met incidentele 
opbrengsten uit de verkoop van energiebedrijven konden deze afboekingen in de verschillende 
regio’s worden gefinancierd. 

Ook in Parkstad Limburg zijn de afgelopen jaren gronden afgeboekt. In het kader van de her-
structurering worden echter in sommige gebieden juist weer opnieuw panden met gronden 
aangekocht. In Zeeuws-Vlaanderen is het beeld minder eenduidig. Hier komen grote verschillen 
tussen gemeenten voor. Zo heeft de gemeente Hulst een beleid van zoveel mogelijk passieve 
grondpolitiek (zo min mogelijk aankoop). In gemeente Sluis zijn in het verleden gronden ver- 
worven met het oog op een vestiging van een bedrijventerrein. Deze gronden zijn echter door 
het Rijk bestemd als nationaal landschap, waardoor deze gronden niet verder ontwikkeld kun-
nen worden. Dit is uiteraard niet een situatie die samenhangt met de demografische ontwikke-
lingen.

In de gemeente Sluis is bovendien in potentie nog ruimte om grond te ontwikkelen voor recrea-
tiewoningen. In heel Zeeuws-Vlaanderen groeit bovendien het aantal huishoudens de komende 
tien jaar nog met totaal 3%, zodat het afboeken op grondposities minder urgent is: er is nog 
potentie voor ontwikkeling van gronden. Door de verdunning van het aantal huishoudens 
(minder personen per huishouden) loopt de krimp van het aantal huishoudens immers achter 
bij de krimp van de bevolking. In figuur 3.5 is het overzicht van de ontwikkeling van het aantal 
huishoudens voor Nederland gegeven, per corop-gebied. Regio Parkstad Limburg is onderdeel 
van Zuid-Limburg zodat de krimp van het aantal huishoudens tot 2020 aan het zicht onttrokken 
wordt. Uit het kaartje blijkt duidelijk dat vrijwel heel Nederland te maken gaat krijgen met 
afnemende demografische druk. Het is de vraag in welke mate gemeenten hier reeds rekening 
mee hebben gehouden. Vermoedelijk is de noodzaak van het afboeken op grondposities veel 
breder aan de orde dan alleen in de echte krimpgebieden. Sterker: gezien het voorgaande is het 
beeld dat krimpregio’s hierin voorop lopen vergeleken met de rest van Nederland, waar mogelijk 
nog een groter deel van het verlies op af te boeken gronden nog niet is genomen.

In Zeeuws-Vlaanderen is nog geen goede confrontatie gemaakt tussen vraag en aanbod en een 
afgewogen woningbouwprogramma dat het beste inspeelt op te verwachten toekomstige 
ontwikkelingen met betrekking tot de demografie. In Eemsdelta en Parkstad Limburg is dit wel 
reeds gebeurd. In het zogenaamde ‘Pact-alternatief’ in Eemsdelta waar bestuurders in de regio 
zich achter geschaard hebben is nog ruimte voor nieuwbouw van 2.630 woningen, voornamelijk 
in de periode tot 2020. Dit verhoudt zich goed tot het aantal woningen dat de gemeenten in 
Eemsdelta in plannen hebben verdisconteerd (+/- 2.400). Indien wordt gekozen voor een sober 
alternatief (zie paragraaf 3.4) met minder sloop is er ruimte voor de bouw van ongeveer de helft 
van deze woningen. In dat geval zullen dus nadere afboekingen moeten plaatsvinden op 
grondposities.

Voor Parkstad geldt dat in het zogenaamde ‘Transformatiealternatief’ dat bestuurders in de 
regio graag willen realiseren nog ruimte is voor de bouw van 7.000 nieuwbouwwoningen, 
aangezien in dit plan tot 2020 12.500 woningen worden gesloopt. Dit is minder dan nu in de 
plannen is opgenomen (+/- 9.100 nieuwe woningen). Indien niet gekozen wordt voor deze 
herstructureringsaanpak is er veel minder ruimte voor nieuwbouw.



37

Naast de gronden in exploitatie zijn er ook gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. 
Het gaat hier in de meeste gevallen om gronden waarvan nooit beoogd is dat deze ontwikkeld 
zouden worden tot woningbouw of anderszins. Het gaat om agrarische gronden, grond onder 
sportvelden, begraafplaatsen, gronden uitgegeven in erfpacht, enzovoorts. In tabel 3.10 is de 
totale omvang van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) weergegeven in de drie 
krimpregio’s.

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat in de krimpregio’s, met name in Eemsdelta 
en Parkstad Limburg, reeds veel afboekingen op grondposities hebben plaatsgevonden. Daar-
naast zijn er veel gronden in bezit waarvan nooit beoogd is dat deze ontwikkeld zouden worden 
en waarop dus ook niet afgeboekt hoeft te worden.
Hierbij moet men zich bedenken dat het afboeken op bestaande grondposities een probleem is 
dat vrijwel alle gemeenten in Nederland treft en waar ook een sterke oorzaak is gelegen in de 
economische crisis. Deze conjuncturele oorzaak heeft ook effect op de krimpregio’s en niet alle 
af te boeken grondposities hebben dus een relatie met de demografische ontwikkeling. Voor 
Zeeuws-Vlaanderen geldt dat er tot 2020 in beginsel nog sprake is van een groei van het aantal 
huishoudens. Weliswaar neemt de bevolking reeds af in dit gebied, maar door de huishoudens-
verdunning is er in potentie tot 2020 nog ruimte voor enige ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast 
geldt dat de accountant en provincie een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om de 
betrouwbaarheid van de gegevens in de jaarrekening, waar risico’s in beginsel gecombineerd 
moeten worden met reserveringen en het opnemen van de juiste – realistische – boekwaarde.

3.3.2  Gebouwen

In krimpgebieden staan gebouwen op de balans van de gemeente voor een totaalbedrag van 
bijna € 380 miljoen. Het gaat hier om diverse soorten gebouwen: voor onderwijsvoorzieningen, 
sportaccommodaties en welzijn, maar ook bijvoorbeeld het gemeentehuis.
Op deze gebouwen vinden afschrijvingen plaats: de boekwaarde van de panden vermindert elk 
jaar met een vast bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks als last opgenomen in de gemeentebegroting.
Een risico dat zich voor zou kunnen doen is dat in een situatie van krimp er in de toekomst 
geen of minder gebruikers meer zijn voor de panden. In dit geval zullen er bedragen afgeboekt 
moeten worden van de boekwaarde. 

In figuur 3.2 is de ontwikkeling van de boekwaarde van de gebouwen in gemeentelijk bezit 
weergegeven: het saldo van de huidige boekwaarde en de jaarlijkse afschrijvingen. Hieruit blijkt 
dat door de jaarlijkse afschrijvingen de totale boekwaarde in 2020 reeds gehalveerd is en in 2030 
nog slechts 10% bedraagt van de huidige boekwaarde. Het wegvallen van huurinkomsten uit 
panden wordt dus voor een aanmerkelijk deel gecompenseerd doordat er minder afschrijvingen 
op het jaarlijkse gemeentelijke resultaat drukken.

Tabel 3.10 Niet in exploitatie genomen (NIEGG) op de balans, 2010, (in miljoen 
 euro)

 Grondwaarde NIEGG op balans

Eemsdelta 6
Zeeuws-Vlaanderen 17
Parkstad Limburg 16

Totaal krimpregio’s 39

Bron: Jaarrekeningen gemeenten, bewerking EIB
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3.4 Omvang van de fysiek-ruimtelijke opgave

Gemeenten die met een daling van het aantal huishoudens te maken hebben zullen worden 
geconfronteerd met een transformatieopgave. Deze transformatieopgave bestaat uit het terug-
brengen van het aantal woningen om verloedering te voorkomen en de leefbaarheid op peil te 
houden. Tegelijkertijd kan het van belang zijn de ruimtelijke kwaliteit (bijvoorbeeld de kwaliteit 
van de publieke ruimte) te behouden of zelfs te verbeteren om aan de nieuwe eisen te voldoen. 
Niet alleen dient het aantal woningen te worden teruggebracht, ook is het van belang de wo-
ningvoorraad te transformeren via aanpassing van de bestaande voorraad of via sloop en 
nieuwbouw om aan de nieuwe eisen te voldoen, bijvoorbeeld aan de eisen die de vergrijzing 
met zich meebrengt. Gerichte nieuwbouw geeft ook een bijdrage aan de kwaliteit van de publie-
ke ruimte en de leefbaarheid van bepaalde buurten. Daarnaast heeft de bevolkingsdaling 
invloed op de voorzieningen: het beroep op voorzieningen neemt terug hetgeen aanpassing 
vergt van de voorzieningen.
Van deze totale fysiek-ruimtelijke opgave is de component die betrekking heeft op de herstruc-
turering van de woningvoorraad in deze paragraaf gekwantificeerd. De ontwikkelingen van de 
uitgaven aan de openbare ruimte zijn bij gelijkblijvend beleid gekwantificeerd in hoofdstuk 2. 
Op de aanpak van voorzieningen wordt in hoofdstuk 4 en 5 ingegaan: hier zijn nadere beleids-
keuzes mogelijk. De focus van dit rapport is het publieke aandeel hierin.
De kosten van de transformatieplannen voor de publieke sector zijn wat betreft de woningvoor-
raad voor de Eemsdelta en Parkstad gekwantificeerd in het kader van de uitgevoerde maat-
schappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) voor die gebieden. Voor Zeeuws-Vlaanderen is geen 
kwantificering beschikbaar. In termen van een daling van het aantal huishoudens is hier nog 
geen sprake van krimp (figuur 3.1). In beide MKBA’s is uiteengezet dat deze plannen nog geopti-
maliseerd kunnen worden. Dit houdt in dat de MKBA’s hebben aangetoond dat met lagere 
kosten dan die van de huidige pannen per saldo grotere maatschappelijke baten kunnen worden 
gerealiseerd. Met aanpassing van de plannen worden de kosten van de transformatie lager.

De omvang en de consequenties van de fysiek-ruimtelijke opgave zijn uiteengezet in tabel 3.11 
In Eemsdelta investeren woningcorporaties in het nulalternatief reeds meer in herstructurering 
dan in Parkstad, zodat de extra opgave die daar nodig is voor rekening van de publieke partijen 

Figuur 3.2 Gebouwen in gemeentebezit: waarde op balans verminderd met 
 afschrijvingen, 2010-2040

Bron: : Jaarrekeningen gemeenten, bewerking EIB
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komt. In het transformatiealternatief in Parkstad komt een groter deel van de opgave voor 
rekening van de woningcorporaties.
Aldus resteert een benodigde investering voor publieke partijen van € 124 miljoen in Parkstad 
en van € 232 in het Pact-alternatief. Deze laatste is op basis van bestuurlijke afspraken in de 
regio. Uitgaande van een rentelast van 5,5% en een investeringsperiode van 30 jaar leidt dit tot 

Tabel 3.11 Kosten en baten herstructurering, in miljoen euro netto contante waarde, 
 verschil projectalternatief t.o.v. nulalternatief

Bron: EIB

 Parkstad Eemsdelta Eemsdelta
 Transformatie Pact Sober

Kosten publieke sector  124 232 71
Kosten corporaties/ontwikkelaars1 496 0 0
Kosten bewoners 90 0 0
Baten2 1.185 199 178

Saldo welvaartseffect  565 -18 100

Kosten publiek per jaar 9 16 5

1 In Eemsdelta wordt ervan uitgegaan dat de publieke partijen corporaties compenseren voor sloopopgave en  
 verliezen in nieuwbouw, aangezien corporaties in het nulalternatief reeds meer aan herstructurering uitgeven 
 dan in Parkstad in het nulalternatief
2 Met name leefbaarheid

Tabel 3.12 Sloop en nieuwbouw in projectalternatieven Parkstad en Eemsdelta, aantal 
 woningen

Bron: EIB

 Sloop Nieuwbouw

 2010-2020 2020-2040 2010-2020 2020-2040

Parkstad nulalternatief -1.000 -500 0 0
Parkstad transformatie -12.500 -15.500 7.000 0
Eemsdelta sober -2.100 -3.900 1.200 80
Eemsdelta pact -3.400 -3.800 2.600 60

een jaarlijkse last van € 9 en € 16 miljoen in Parkstad respectievelijk Eemsdelta.
Tegenover deze kosten staat een aanzienlijke welvaartswinst. Met name bewoners in wijken 
profiteren van een verbeterde leefbaarheid. Per saldo resteert in Parkstad een postief effect op 
de welvaart van ruim een half miljard euro, terwijl het totale welvaartseffect voor Eemsdelta in 
het Pact-alternatief niet gunstig is. Hier is een aanzienlijke optimalisatieslag te maken. Als er in 
de periode 2010-2020 1.300 woningen minder worden gesloopt en een vrijwel gelijk aantal 
minder wordt toegevoegd door nieuwbouw (tabel 3.12), kunnen de investeringslasten aanzien-
lijk omlaag terwijl de baten nagenoeg gelijk blijven. De kosten die ten laste komen voor de 
publieke sector bedragen dan ruim € 70 miljoen, ofwel een jaarlijkse last van € 5 miljoen.
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3.5 Rol van woningcorporaties

In de schatting van de kosten voor de publieke sector is men in beide alternatieven voor 
Eemsdelta uitgegaan van geen extra belasting van de corporatiefinanciën. Voor de MKBA 
Eemsdelta heeft het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting  (CFV) een analyse hiervan ge-
maakt. Hun conclusie is dat de corporaties de extra kosten (boven het nulalternatief) van zowel 
het Pact-projectalternatief als het sober projectalternatief niet voor hun rekening kunnen 
nemen.
Deze conclusie is echter niet houdbaar. De levensduur van corporatiewoningen is namelijk in de 
praktijk langer dan waar in de berekeningen vanuit is gegaan (50 jaar)10. Daardoor zijn de 
verwachte inkomsten van corporaties hoger. Tevens gaat het CFV uit van omvangrijke investe-
ringen in woningverbetering: ‘CFV gaat uit van een investering van 67 miljoen in verbeteringen 
van woningen door corporaties in de periode tot 2020’ (CFV februari 2011, op. cit. tabel 1, 
blz. 3-4).

Deze investeringen hebben echter geen invloed op de levensduur van de woningen in de 
berekeningssystematiek van het CFV. Woningcorporaties kunnen dus meer bijdragen dan waar 
in deze berekeningen vanuit gegaan is. Bovendien kan het in de benadering van het CFV voor-
komen dat na 2020 woningen gesloopt worden waar voor 2020 fors in is geïnvesteerd in kwali-
teit. Met dergelijke gevoeligheden en de mogelijkheid investeringen slim te spreiden en te 
combineren met een duurzaam portefeuillebeleid op lange termijn is geen rekening gehouden. 
Woningcorporaties kunnen dus in staat worden geacht een groter deel van de herstructure-
ringsopgave op zich te nemen.

3.6 Bevindingen in perspectief

Uit het voorgaande bleek dat de gemeentelijke financiën in krimpregio’s verslechteren. Dit is 
exclusief de fysiek-ruimtelijke opgave zoals beschreven in paragraaf 3.4. Ruim de helft van de 
autonome verslechtering van de gemeentefinanciën wordt veroorzaakt door rijksbeleid: de 
bezuiniging op het gemeentefonds en het wegvallen van de krimpmaatstaf. Voor het overig deel 
wordt de verslechtering veroorzaakt door de demografische ontwikkelingen (zowel krimp als 
vergrijzing) en overige oorzaken, zoals beschreven in het begin van dit hoofdstuk.

10 Zie: CFV, ‘Eemsdelta, concept 15 februari 2011’, tabel 4, blz. 6. Zie ook blz. 13.

Tabel 3.13 Componenten verslechtering gemeentefinanciën krimpgebieden, 
 structureel per jaar

Bron: EIB

 Miljoen euro’s

Rijksbezuinigingen gemeentefonds  41
Wegvallen krimpmaatstaf 9
Demografie en overige ontwikkelingen 30

Totaal autonome verslechtering gemeentefinanciën, 
exclusief fysiek-ruimtelijke opgave 80

Fysiek-ruimtelijke opgave Parkstad en Eemsdelta,
zonder optimalisatie (niet in optelling hierboven) 25
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De fysiek-ruimtelijke opgave bestaat dus uit de herstructurering in de vorm van sloop en nieuw-
bouw. Specifieke ontwikkelingsstrategieën voor voorzieningen zijn hierin niet begrepen. Hier 
wordt in het volgende hoofdstuk op ingegaan.

Totaal correspondeert de fysiek-ruimtelijke opgave voor Parkstad en Eemsdelta met een jaar-
lijkse last van € 25 miljoen. Dit is conform de huidige bestuurlijke afspraken. Voor Eemsdelta is 
berekend dat met een derde van de kosten vergelijkbare maatschappelijke baten kunnen 
worden gerealiseerd (paragraaf 3.4). Voor Zeeuws-Vlaanderen is de fysiek-ruimtelijke opgave de 
komende jaren minder groot, omdat de krimp van het aantal huishoudens pas later inzet.

3.6.1  Bevindingen in landelijk perspectief

Uit het voorgaande blijkt dat de gemeentefinanciën in krimpgebieden verslechteren. Een deel 
van de verslechtering vindt zijn oorzaak in een algemene rijksbezuiniging op de Rijksbegroting 
eng, die doorwerkt in het gemeentefonds (€ 41 miljoen, zie paragraaf 2.3 en tabel 3.13). Het 
overig deel (€ 40 miljoen) van de verslechtering vindt, naast het wegvallen van de krimpmaat-
staf, grofweg zijn oorzaak in de combinatie van economische groei, ontwikkeling van lonen en 
productiviteit en de demografische ontwikkelingen (paragraaf 3.2).

Wat betekent dit als we de ontwikkeling van de financiën van krimpgebieden in landelijk 
perspectief beschouwen?
Het deel dat zijn oorzaak vindt in de bezuiniging op de Rijksbegroting eng (de helft van de 
verslechtering van de gemeentefinanciën, € 41 miljoen voor krimpgebieden) zal landelijk voor 
gemeenten hetzelfde uitpakken. Het gaat hier immers om een algemene rijksbezuiniging die 
niet verschilt naar type of kenmerken van de gemeenten. Voor de andere helft van de verslech-
tering (€ 40 miljoen voor krimpgebieden) is het beeld niet eenduidig. Met name de demografi-
sche ontwikkeling zorgt hier voor verschillen tussen gemeenten. Het gaat hierbij zowel om 
krimp van de bevolking, het ouder worden van de bevolking (vergrijzing) en het afnemen van 
het aandeel jonge mensen (ontgroening). Op de verschillen in demografische ontwikkeling 
tussen krimpgebieden en het landelijk beeld wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

Demografische ontwikkeling
De verschillen in demografische ontwikkeling tussen krimpgebieden en het landelijk gemid-
delde zijn uiteen gezet in tabel 3.14 en tabel 3.15. Deze geven geen eenduidig beeld wat te 
verwachten is met betrekking tot de ontwikkeling van gemeentefinanciën in andere delen van 
het land. Er is geen sprake van bevolkingskrimp in Nederland als geheel, maar de groei van de 
bevolking is aanmerkelijk kleiner dan in het verleden. Zeker in sommige regio’s waar de bevol-
kings- en huishoudensgroei zeer laag is zullen zich vergelijkbare vraagstukken en risico’s 

Tabel 3.14 Demografische ontwikkeling krimpgebieden en Nederland, 2010-2040, index 
 (2010 = 100)

Bron: Primos, E’til, bewerking, EIB

 Krimpgebieden Nederland

 2010 2020 2040 2010 2020 2040

Bevolking 100 95 82 100 104 108
Huishoudens 100 100 89 100 108 115
Ouderen1 100 126 147 100 134 182
Jongeren2 100 85 71 100 95 98

1 Aantal personen ouder dan 65 jaar
2 Aantal personen jonger dan 15 jaar
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Tabel 3.15 Aandeel leeftijdsgroepen in de krimpgebieden en Nederland, gemiddelde,
 2010 en 2040, in procenten

Bron: Primos, E’til, bewerking EIB

Leeftijdsgroep Krimpgebieden Nederland

   2010 2040 2010 2040

  0 - 14 jaar 18 13 14 16
15 - 64 jaar 67 53 67 58
 > 64 jaar 15 35 19 26

voordoen voor de gemeentelijke financiën. Heeft de gemeente niet teveel gebouwen en grond in 
bezit? Wat betekent een lage bevolkingsgroei voor het voorzieningenniveau? 
Het ouder worden van de bevolking laat een duaal beeld zien. Enerzijds neemt het aantal 
ouderen harder toe in de rest van Nederland vergeleken met de krimpgebieden (tabel 3.14). 
Anderzijds is het aandeel van ouderen in het totaal van de bevolking in 2040 in krimpgebieden 
een stuk hoger (35% in plaats van 26% landelijk).

De ontgroening is duidelijk het grootst in krimpgebieden: het aantal jongeren neemt in deze 
gebieden harder af dan in de rest van Nederland tot een aandeel van 13%. In de rest van Neder-
land stijgt het aantal jongeren nog volgens de bevolkingsprognose.

Gemeentefonds
De ontwikkeling van het gemeentefonds kan ook in landelijk perspectief worden gezet. Dit is 
uiteengezet in tabel 3.16 in de vorm van een index. Zoals te zien groeit het totale gemeente-
fonds naar 2040 harder voor heel Nederland dan in de krimpgebieden. Ook de daling van het 
gemeentefonds tot 2020 is sterker in de krimpgebieden. Dit beeld is anders als we kijken naar de 
ontwikkeling van het gemeentefonds per hoofd van de bevolking (tabel 3.16, per capita). 
Doordat de bevolking fors afneemt in krimpgebieden en het gemeentefonds nog groeit onder 
invloed van de economische ontwikkeling, neemt de gemeentefondsuitkering per hoofd van de 
bevolking nog iets harder toe in krimpgebieden dan in de rest van Nederland.

Tabel 3.16 Ontwikkeling gemeentefonds¹ krimpgebieden en Nederland, 2011–2040,
 index (2011=100)

Bron: Begroting gemeenten, ABF, E’til, bewerking EIB

 2011 2020 2040

Gemeentefonds totaal
Krimpgebieden 100 91 104
Nederland 100 97 127

Gemeentefonds per capita
Krimpgebieden 100 95 126
Nederland 100 93 118

1 Inclusief rijksbezuinigingen
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Relatie met eerder onderzoek
Eerder is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het gemeentefonds, onder andere in het 
periodiek onderhoudsrapport (Ministerie van Financiën/BZK 2010) en het nader onderzoek in 
het kader van de herijking van het gemeentefonds (Cebeon/Regioplan 2011). Uit het Cebeon-
rapport blijkt dat de onderzoekers vooralsnog geen opvallende financiële gevolgen voor krimp-
gemeenten zien. Enige uitzondering zijn toeristische krimpgemeenten. Deze gemeenten hebben 
opvallend veel hoge eigen inkomsten.
Wat in dit verband belangrijk is om te constateren is dat het EIB onderzoek heeft gedaan naar 
de hele begroting van gemeenten in krimpgebieden. De ontwikkeling van de totale begroting is 
voorts in kaart gebracht naar de toekomst toe, voor de jaren 2020 en 2040. Het EIB-onderzoek 
heeft hiermee een andere scope dan de eerder aangehaalde rapporten. Er is in het EIB-onder-
zoek ook gekeken naar de vermogenspositie (grond, gebouwen). Hier zijn de conclusies op 
gebaseerd en hier hebben deze betrekking op.

Om conclusies te trekken omtrent de wijze waarop de gemeentefinanciën als totaal zich ont-
wikkelen in andere gemeenten is nader onderzoek nodig hoe de demografische ontwikkelingen 
precies doorwerken in de begrotingen van deze gemeenten, alsmede de overige bepalende 
factoren die in dit onderzoek boven tafel zijn gekomen. Hiervoor is onder andere van belang te 
weten welk aandeel de verschillende uitgaven en inkomstenposten uitmaken in het totaal van 
de begroting en of er veel gronden en gebouwen in eigen beheer zijn opgenomen, hoe de eigen 
inkomsten van gemeenten zijn vastgesteld en welke tarieven daarbij worden gehanteerd. Dit 
gaat de scope van onderhavig onderzoek te buiten.

3.7 Conclusies

De financiële situatie van gemeenten in krimpregio’s ontwikkelt zich bij ongewijzigd beleid 
ongunstig. Totaal verslechteren de gemeentefinanciën met structureel € 80 miljoen in de 
periode 2011-2040. Dit is exclusief de fysiek-ruimtelijke opgave voor herstructurering en inclu-
sief de doorwerking naar het gemeentefonds van de algemene bezuiniging op de Rijksbegroting 
en het wegvallen van de krimpmaatstaf. Het wegvallen van de krimpmaatstaf en de gevolgen 
voor het gemeentefonds van de algemene rijksbezuinigingen zijn verantwoordelijk voor € 50 
miljoen van de verslechtering van de gemeentefinanciën. Het overig deel van de verslechtering 
van de financiën komt met name doordat de stijgende uitgaven voor zorg en welzijn als gevolg 
van de sterke vergrijzing in krimpgebieden niet volledig gecompenseerd worden door de stijging 
van het gemeentefonds. Hierbij is er vanuit gegaan dat het lokale beleid gelijk blijft, dat wil 
zeggen dat de gemeenten geen beleidsaanpassingen doen. Op beleidsaanpassingen wordt in dit 
rapport nader ingegaan bij de aanbevelingen. Daarnaast stijgen de uitgaven voor de openbare 
ruimte, aangezien er bij een dalende bevolking niet sprake is van minder openbare ruimte. De 
overige uitgavenposten stijgen ook, maar in mindere mate. De te verwachten stijging van de 
reële lonen wordt namelijk slechts deels gecompenseerd door een stijgende productiviteit bij de 
overheid en een dalende bevolking. De eigen inkomsten van gemeenten dalen per saldo: de 
stijging van de toeristenbelasting en forensenbelasting als gevolg van de BBP-groei is onvol-
doende om het verlies aan overige eigen inkomsten (met name onroerend zaak belasting) te 
compenseren.
Dit tekort ontstaat reeds vrijwel geheel in 2020. De uitgaven stijgen namelijk al in deze periode, 
terwijl de inkomsten uit het gemeentefonds hierbij achterblijven. Na 2020 loopt de stijging van 
het gemeentefonds meer in de pas met de stijging van de uitgaven, zodat het tekort in de 
periode 2020-2040 nauwelijks verder stijgt. De verdeling tussen de verschillende krimpregio’s 
van het tekort verandert wel. Het tekort is in Parkstad Limburg in 2020 groter dan in 2040, terwijl 
dit in Zeeuws-Vlaanderen en Eemsdelta in 2020 lager is.

De gevoeligheid voor veranderingen in het economisch beeld is een stuk groter dan de invloed 
van de demografische ontwikkelingen en ook groter dan de effecten van de algemene rijksbe-
zuinigingen op het gemeentefonds. Als de economische groei ½% bedraagt in plaats van 1½% 
verslechteren de gemeentefinanciën dramatisch, aangezien de uitkering uit het gemeentefonds 
in dit scenario fors afneemt, vanwege de koppeling aan de rijksuitgaven (Rhijksbegroting in enge zin).
De verschillen tussen de krimpregio’s zijn bij ongewijzigd beleid aanzienlijk. Doordat in Zeeuws-
Vlaanderen een aanmerkelijk deel van de gemeentebegroting wordt aangewend voor extra 
uitgaven aan zorg en welzijn, bovenop de decentralisatie- en integratieuitkeringen van het Rijk, 
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tikt hier de vergrijzing hard aan. In de doorrekening is rekening gehouden met de Primos-prog-
nose. Als de prognose van het CBS wordt aangehouden is de verslechtering van de gemeentefi-
nanciën aanmerkelijk minder.

In Eemsdelta is de verslechtering van de gemeentefinanciën in 2040 sterker dan in Parkstad 
Limburg, met name omdat de verdeelsystematiek van het gemeentefonds voor Parkstad positie-
ver uitpakt. In Parkstad Limburg ziet men, naast de kosten voor welzijn en zorg, met name de 
kosten voor de openbare ruimte toenemen. In Parkstad is de verslechtering van de financiën in 
2020 juist sterker dan in Eemsdelta.
De risico’s vanuit balansposities, zoals de grond en gebouwen in bezit, lijken beperkt. In 
Eemsdelta en Parkstad zijn reeds veel grondposities afgeboekt. Daarnaast staan veel gronden op 
de balans waarvan het nooit de bedoeling was dat die in ontwikkeling genomen zouden wor-
den, zoals gronden voor agrarisch gebruik en gemeentelijke voorzieningen als een begraaf-
plaats. De bodem is echter nog niet in zicht, maar dit is een algemeen probleem waar gemeen-
ten in Nederland tegenaan lopen die deels een conjuncturele component heeft. Tegenover de 
gebouwen in bezit staan afschrijvingen. Hierdoor nemen de boekwaarden van gebouwen in 
bezit in krimpregio’s snel af, van bijna € 400 miljoen in 2010 tot ruim € 30 miljoen in 2030.
Het voorgaande geldt bij ongewijzigd beleid en is exclusief de fysiek-ruimtelijke opgave. Voor 
wat betreft de component die betrekking heeft op de herstructurering van de woningvoorraad is 
deze in dit hoofdstuk gekwantificeerd. De fysiek-ruimtelijke opgave die in lijn met de bestuur-
lijke afspraken in de regio voor rekening van de publieke sector komt, komt voor Parkstad 
Limburg uit op een jaarlijkse last van € 8,5 miljoen (transformatiealternatief) en voor Eemsdelta 
op € 16 miljoen. Deze opgave van € 25 miljoen structureel komt dus bovenop de verslechtering 
van de gemeentefinanciën met € 80 miljoen structureel bij ongewijzigd beleid. Hier lijkt nog wel 
een optimalisatie mogelijk, zoals beschreven in de MKBA Eemsdelta (EIB 2011). In een sober 
alternatief liggen de directe kosten lager, terwijl de maatschappelijke baten in termen van 
verbeterde leefbaarheid nauwelijks lager liggen. 

Naast deze versobering van de plannen kunnen corporaties een groter deel van deze opgave 
voor hun rekening nemen, door slim om te gaan met enerzijds kwaliteitsverbetering, waardoor 
de levensduur van woningen verlengd wordt en anderzijds het sloopprogramma slim in hun 
portefeuillebeheer te verankeren.
Als corporaties slim omgaan met investeringen in kwaliteit, waardoor voor een deel de levens-
duur van hun woningen verlengd wordt en de sloopopgave slim in hun portefeuillebeleid 
opnemen, zijn er mogelijk meer mogelijkheden voor hen om een groter deel van de fysiek-ruim-
telijke opgave op zich te nemen.

Om conclusies te trekken omtrent de wijze waarop de gemeentefinanciën als totaal zich ont-
wikkelen in andere gemeenten is nader onderzoek nodig hoe de demografische ontwikkelingen 
precies doorwerken in de begrotingen van deze gemeenten, alsmede de overige bepalende 
factoren die in dit onderzoek boven tafel zijn gekomen. Hiervoor is onder andere van belang te 
weten welk aandeel de verschillende uitgaven en inkomstenposten uitmaken in het totaal van 
de begroting en of er veel gronden en gebouwen in eigen beheer zijn opgenomen, hoe de eigen 
inkomsten van gemeenten zijn vastgesteld en welke tarieven daarbij worden gehanteerd. Dit 
gaat de scope van onderhavig onderzoek te buiten.
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4 Voorzieningen: ontwikkelingen

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan we stil bij welke strategieën denkbaar zijn in de krimpregio’s, om bij een 
dalende bevolking het voorzieningenniveau zo optimaal mogelijk in te richten. Allereerst 
brengen we daartoe de demografische ontwikkelingen in beeld naar regio. Dit is van belang 
omdat er verschillende type voorzieningen zijn (onderwijs, zorg, cultuur, enz.) waarvan de 
vraagontwikkeling verschilt, vanwege verschillen in onderliggende demografische trends. Na 
deze analyse naar type voorziening gaan we in op de verschillende mogelijke verdienmodellen.

4.2 Effect van demografische ontwikkelingen naar type voorziening

Als de bevolking krimpt neemt het draagvlak onder voorzieningen af. Voorzieningen die zijn 
gebouwd voor een bepaald aantal inwoners hebben te maken met een daling van de vraag, 
dalende bezettingsgraden. De vaste kosten van een dergelijke voorziening dalen echter niet 
noodzakelijkerwijs mee. Als men toch hetzelfde voorzieningenniveau in stand wil houden kan 
dit alleen tegen stijgende kosten.

Om een beeld te krijgen van de omvang van de bevolkingsdaling en de verschillen hierin naar 
regio, is deze in tabel 4.1 en tabel 4.2 weergegeven vanaf het jaar 2000. Bedacht moet immers 
worden dat krimp geen nieuw verschijnsel is. In Eemsdelta en Parkstad Limburg is de bevolking 
de afgelopen tien jaar reeds met zo’n 5% afgenomen. In Zeeuws-Vlaanderen was in deze 
periode nog sprake van een stabilisatie van de bevolkingsomvang. Van alle krimpregio’s is 
Parkstad Limburg in absolute omvang veruit de grootste regio.
In de toekomst geldt dat Eemsdelta procentueel de sterkste krimp van de bevolking laat zien. In 
Eemsdelta en Zeeuws-Vlaanderen neemt de krimp toe in de tijd, in Parkstad Limburg is volgens 
de E’til-prognose na 2030 een afzwakking te zien van de krimp, volgens het CBS is er wel nog 
sprake van een versnelling van de krimp in Parkstad na 2030. Daalt de bevolking in deze regio 
naar verwachting tussen 2010 en 2020 nog met 2%, tussen 2030 en 2040 bedraagt de bevolkings-
krimp daar volgens de prognose 8%.

Tabel 4.1 Bevolking in krimpgebieden, 2000-2040, in duizend bewoners

Bron: CBS, ABF, E’til, bewerking EIB

 2000 2010 2020 2030 2040

Eemsdelta 69 65 60 56 51
Zeeuws-Vlaanderen 107 107 104 101 96
Parkstad Limburg 268 252 240 216 202

Totaal 444 424 404 372 349
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4.2.1  Onderwijs

Voor onderwijsvoorzieningen geldt dat deze met name afhankelijk zijn van het aantal jongeren. 
Uit figuur 4.2 blijkt duidelijk dat het aantal jongeren in de krimpregio’s een stuk harder daalt 
dan de totale bevolking (figuur 4.1). De demografische ontwikkelingen hebben dan ook een grote 
impact op onderwijsvoorzieningen en andere voorzieningen voor de jeugd, zoals kinderopvang. 
De daling van de jeugdige bevolking zal ook het komende decennium de grootste impact 
hebben, zo blijkt uit tabel 4.3. Na 2020 vlakt de daling van het aantal jongeren wat af.
De gevolgen voor het onderwijs zijn groot. De wijze waarop de krimp van het aantal jongeren 
momenteel doorwerkt verschilt wel enigszins per regio, omdat er afwijkingen zijn in de ver-
schillende regio’s bij welke omvang een school volgens de rijksregels moet sluiten. Zo ligt deze 
grens in Eemsdelta op 30 leerlingen per school, terwijl de grens in Parkstad Limburg ruim 150 
leerlingen per school is. In Eemsdelta worden momenteel dus zeer kleine scholen in stand 
gehouden. De kleinste school in deze regio kent 31 leerlingen. Sommige klassen op deze school 
bestaan uit één leerling. Wat blijkt is dat dit niet alleen per leerling relatief hogere kosten met 
zich meebrengt omdat gebouwen inefficiënt worden gebruikt, maar dat kleine scholen vaker 
door de onderwijsinspectie slecht beoordeeld worden en het oordeel ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ krijgen.

Tabel 4.2 Bevolkingsontwikkeling in krimpgebieden, 2000-2040, procentuele mutatie in 
 tien jaar tijd

Bron: CBS, ABF, E’til, bewerking EIB

 2000-2010 2010-2020 2020-2030 2030-2040

Eemsdelta -5 -8 -7 -8
Zeeuws-Vlaanderen 0 -2 -3 -5
Parkstad Limburg -6 -5 -10 -6

Totaal -4 -5 -8 -6

Tabel 4.3 Ontwikkeling aantal jongeren 0-15 jaar, procentuele mutatie ten opzichte van 
 2010 en aantal in 2010 in duizend 

Bron: CBS, ABF, E’til, bewerking EIB

 2010 2010-2020 2020-2030 2030-2040
 (duizend) (%) (%) (%)

Eemsdelta 11 -22 -29 -33
Zeeuws-Vlaanderen 17 -18 -21 -24
Parkstad Limburg 32 -12 -21 -30

Totaal 60 -15 -22 -29

4.2.2  Zorg

De toename van de vraag naar zorg wordt in sterke mate bepaald door het aantal ouderen. Deze 
is weergegeven in figuur 4.3 en tabel 4.4. Hieruit blijkt dat de toename van het aantal ouderen in
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alle regio’s fors is. Volgens de Primos-prognose is deze het sterkst in Zeeuws-Vlaanderen, 
volgens de prognose van het CBS in Parkstad. In de CBS-prognose wordt er vanuit gegaan dat 
meer ouderen uit de regio trekken, hetgeen minder aannemelijk lijkt. In alle drie regio’s is het 
percentage 65-plussers in de bevolking vrijwel gelijk (een vijfde). De groei van het aantal ouderen 
doet zich de komende twee decennia voor. Na 2030 keert deze trend. In Eemsdelta en Zeeuws-
Vlaanderen wordt tussen 2030 en 2040 zelfs weer een daling van het aantal ouderen verwacht.

Figuur 4.1 Ontwikkeling bevolking, 2000-2040, index (2010=100)

Bron: : CBS, ABF, E’til, bewerking EIB
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Het zijn uiteraard niet alleen de ouderen die gebruik maken van zorgvoorzieningen. Maar de 
toename van de zorgvraag vindt vrijwel geheel zijn oorzaak in de toename van het aantal 
ouderen in krimpregio’s. Dit blijkt ook uit een analyse van de zorgvraag in Zeeuws-Vlaanderen. 
Sterker, voor sommige zorgvormen geldt dat de verwachte toename van de vraag groter is dan 
de toename van het aantal ouderen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vraag naar woonzorg. Uit 
figuur 4.4 blijkt dat de vraag naar eerstelijnszorg in Zeeuws-Vlaanderen ruim 30% stijgt tot 2030, 
minder dus dan de stijging van het aantal ouderen, maar een sterkere toename dan het lande-
lijk beeld laat zien. De vraag naar vormen van woonzorg neemt echter tot 2030 reeds met twee-
derde toe, niet alleen fors meer dan de landelijke stijging, maar sterker dan de stijging van het 
aantal 65-plussers. Dit komt uiteraard doordat de stijging van het aantal ouderen voor het 

Figuur 4.2 Ontwikkeling aantal jongeren (0-15 jaar), 2000-2040, index (2010=100)

Bron: : CBS, ABF, E’til, bewerking EIB
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Tabel 4.4 Ontwikkeling aantal ouderen (>65 jaar), procentuele mutatie ten opzichte van 
 2010

Bron: CBS, ABF, E’til, bewerking EIB

 2010 2020-2010 2030-2010 2040-2010
 (duizend) (%) (%) (%)

Eemsdelta 12 27 47 48
Zeeuws-Vlaanderen 22 29 50 57
Parkstad Limburg 49 24 40 42

Totaal 83 26 44 47

grootste gedeelte bestaat uit 75-plussers. Wegens de stijging van de levensverwachting neemt 
dit aandeel toe in de bevolking en juist onder deze groep oude ouderen is de zorgbehoefte groot.

4.2.3  Sport en cultuur

Ook voor de vraag naar sportvoorzieningen is de demografische trend bepalend. Niet alleen 
wordt er door jongeren tot 25 jaar meer dan gemiddeld gesport, ook de wijze waarop wordt 
gesport verschilt naar leeftijdscategorie. Zo is de meest beoefende sport onder jongeren tussen 
12 en 24 jaar een verenigingssport, terwijl dit onder frequente sporters boven 25 jaar individuele 
sporten betreft (tabel 4.1). Tot 55 jaar geldt dat binnen de individuele sporten de sportschool erg 
populair is, maar ook fietsen en hardlopen veel beoefende sporten zijn (SCP 2010). Verenigings-
sporten worden ook naarmate de leeftijd oploopt steeds minder beoefend. Van de 12-17 jarigen 
is 90% lid van een sportvereniging. Deze groep doet ook vrijwel allemaal mee aan training en 
competitie, hetgeen een hoog gebruik van de voorzieningen met zich meebrengt. Rond het 35e 
levensjaar is nog slechts 65% lid van een sportvereniging, waarvan 45% meedoet aan training en 
competitie. Dit daalt verder tot het aantal mensen dat lid is in de leeftijdscategorie 55-65 40% 
bedraagt, een kwart van deze leeftijdsgroep doet ook mee aan training en competitie. Na de 
pensioengerechtigde leeftijd stijgt dit weer licht.

Met name de ontgroening van de bevolking draagt dus bij aan een verminderde vraag naar 
voorzieningen voor verenigingssporten. Het is namelijk niet zo dat de sportdeelname door 
sociaal-culturele factoren vermindert. Sterker, de deelname aan sport is tamelijk stabiel op 
lange termijn en is de afgelopen jaren zelfs nog gestegen. Ook de deelname van jongeren aan 
training en competitie van verenigingssporten vertoont sinds de eeuwwisseling een stijgende 
trend. Maar in de krimpregio’s, waar de jonge bevolking snel en fors afneemt (tabel 4.3), komen 
de verenigingssporten die in officiële sportaccommodaties worden beoefend onder druk te 
staan. In absolute zin neemt het aantal sporters ook af. 
Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat het aantal frequente sporters in alle krimpregio’s afneemt 
(tabel 4.6). Deze daling komt voor het grootste gedeelte (meer dan driekwart) door een afname 
van het gebruik van de officiële sportaccommodaties voor binnen- en buitensporten.
Voor sociaal-culturele voorzieningen geldt dat het verwachte beeld minder negatief is. Voor 
echte culturele voorzieningen zoals een theater of museum wordt bijvoorbeeld in Zeeuws-
Vlaanderen een lichte afname van de vraag van enkele procenten verwacht, terwijl voor sociaal-
culturele welzijnsvoorzieningen zoals zorg en welzijn geldt dat de vraag vrijwel stabiel is (Scoop 
2011). Ook hier is een relatie met de leeftijdsopbouw van de bevolking. Zo blijkt dat een dorps-
huis voor ouderen bijvoorbeeld ook een plek is om te sporten: 20% van de sportende 75-plussers 
doet dit in een dorps- of buurthuis. 
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Figuur 4.3 Ontwikkeling aantal ouderen (> 65 jaar), 2000-2040, in duizend ouderen

Bron: : CBS, ABF, E’til, bewerking EIB
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Tabel 4.5 Meest beoefende sport naar leeftijd onder frequente sporters, minstens 40 uur 
 per week, 2007

Bron: SCP, bewerking EIB

Leeftijd  Sport

6 - 11 Zwemmen
12 - 24 Veldvoetbal
25 - 54 Fitness/aerobics
 > 55 Fietssport

4.2.4  Synthese

Samengevat geldt dat de grootste daling van de vraag naar voorzieningen zich voordoet bij de 
vraag naar onderwijsvoorzieningen. Doordat het aantal jongeren sterker daalt dan de totale 
bevolking neemt de vraag naar onderwijs en kinderopvang het sterkste af. De vraag naar 
sportaccommodaties neemt in mindere mate af, maar ook hier is de daling substantieel, we-
derom vanwege het feit dat jongeren veel gebruik maken van deze voorzieningen. De vraag naar 
(sociaal-)culturele voorzieningen neemt slechts licht af. Tegenover deze daling van de vraag 
naar voorzieningen staat een sterke stijging van de vraag naar zorgvoorzieningen. Dit betreft 
een vraag zowel naar eerstelijnszorg als naar vormen van woonzorgvoorzieningen.
Wat opvalt is dat de mutatie van de zorgvraag zeker tot 2030 groter is dan de absolute daling 
van de vraag naar voorzieningen door de daling van de bevolking in algemene zin. Immers, tot 
2030 bedraagt de verwachte daling van de bevolking 5-15% (in respectievelijk Parkstad Limburg 

Figuur 4.4 Procentuele toename vraag naar zorgvoorzieningen, naar type voorziening, 
 Zeeuws-Vlaanderen en Nederland, 2010-2030

Bron: Scoop, bewerking EIB
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en Eemsdelta). Dit terwijl de vraag naar het type voorziening mutaties laat zien van min een 
kwart tot plus een derde.
Naar de verdere toekomst toe verandert dit beeld. De bevolkingsdaling in 2040 ten opzichte van 
de huidige omvang loopt uiteen van 9% in Parkstad Limburg tot bijna een kwart in Eemsdelta. 
Dit terwijl het aantal ouderen vanaf 2030 stabiliseert en in sommige krimpregio’s zelfs licht 
afneemt. Het aantal jongeren neemt tussen 2030 en 2040 nog wel verder af. Na 2030 is dus de 
trend van een bevolkingsdaling in absolute zin dominant ten opzichte van de trend van een 
veranderende samenstelling van bevolking.

Tabel 4.6 Ontwikkeling aantal frequente sporters, verwachte procentuele mutatie in 
 20 jaar (2007-2028), naar Corop-gebied

Bron: SCP, bewerking EIB

Corop-gebied1 Daling Aandeel van officiële
  sportaccommodaties in daling

Delfzijl en omstreken -15 75
Zeeuws-Vlaanderen -7 95
Zuid-Limburg -6 80

Totaal -7

1 Het corop-gebied wijkt voor Eemsmond en Parkstad af van de elders gehanteerde indeling van krimpregio’s.  
 Corop Delfzijl e.o. is krimpregio Eemsdelta exclusief gemeente Eemsmond. Corop Zuid-Limburg is   
 substantieel groter dan krimpregio Parkstad en bevat bijvoorbeeld ook Maastricht

Tabel 4.7 Ontwikkeling vraag naar voorzieningen tot 2030

Bron: SCP, CBS,  bewerking EIB

Type voorziening Vraagontwikkeling    Mutatie %

Onderwijs Forse daling 20 - 30 negatief
Sportaccommodaties Daling 5 - 15 negatief
(Sociaal-)cultureel Lichte daling 0 - 5 negatief
Zorg Forse stijging  > 30 positief

4.3 Regionale verschillen

Met behulp van de basisadministratie gebouwen heeft het EIB het huidig aanbod van voorzie-
ningen in kaart gebracht. Van het totale aantal vierkante meter voorzieningen (inclusief com-
merciële voorzieningen) bestaat in de krimpgebieden ruim een kwart uit zorgvastgoed, inclusief 
woonzorg (tabel 4.8). Minder dan een kwart bestaat uit onderwijsvoorzieningen. In Zeeuws-
Vlaanderen is in verhouding tot het aantal jongeren relatief veel onderwijsvastgoed, terwijl in 
Eemsdelta in verhouding tot het aantal ouderen iets meer aanbod is van zorgvastgoed.
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Tabel 4.8 Aanbod voorzieningen huidige situatie, in duizend m2

Bron: BAG, bewerking EIB

 Zorg Onderwijs Ontmoeting1 Gemengd/ Totaal
    overig

Eemsdelta 75 76 123 20 293
Zeeuws-Vlaanderen 120 173 236 114 643
Parkstad Limburg 272 155 208 118 753

Totaal 467 404 567 252 1.690

1 Inclusief commercieel

Eemsdelta
Door de toename van de vraag naar zorgvoorzieningen zal de vraag naar zorgvastgoed in 
Eemsdelta naar verwachting fors toenemen11. In de huidige situatie is er ongeveer evenveel 
aanbod van onderwijsvoorzieningen als van zorgvastgoed in deze regio. In de toekomst zal de 
behoefte aan zorgvoorzieningen echter ongeveer het dubbele bedragen van de behoefte aan 
onderwijsvoorzieningen in Eemsdelta.

11 Verondersteld is dat deze ontwikkeling voor driekwart wordt bepaald door het aantal ouderen en voor één  
 kwart door de ontwikkeling van de totale bevolking.

Figuur 4.5 Voorzieningen per oudere (zorg) en per jongere (onderwijs)

Bron: BAG, ABF, E´til, bewerking EIB
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Zeeuws-Vlaanderen
In Zeeuws-Vlaanderen is de uitgangspositie anders. Het aanbod van onderwijsvoorzieningen 
ligt ongeveer 50% hoger dan het aanbod van zorgvoorzieningen. Naar verwachting liggen deze 
verhoudingen op basis van de vraag in 2040 andersom: de vraag naar zorgvoorzieningen zal dan 
de vraag naar onderwijsvoorzieningen overtreffen. De vraag is natuurlijk of de aanwezigheid 
van het grote petrochemisch complex ervoor zal zorgen dat er toch een aanzienlijke scholings-
behoefte blijft in de regio, die de afname van de vraag door de ontgroening van de bevolking 
deels kan compenseren. Nu reeds wordt er door de regio grote moeite gedaan om het aanwezige 
ROC in Terneuzen te houden.

Parkstad Limburg
In Parkstad Limburg is een groot ziekenhuis gevestigd, dat het grote aanbod van zorgvoorzienin-
gen deels verklaart. Vergeleken met de andere regio’s is het aanbod van onderwijsvoorzieningen 
in de huidige situatie klein, in aanmerking nemende dat in Parkstad de bevolking in absolute 
zin veel groter is. Ook in verhouding tot het aantal jongeren is dit aanbod momenteel klein. 
Naar verwachting zal de vraag naar onderwijsvastgoed verder dalen, terwijl de vraag naar zorg 
verder zal stijgen.

4.4 Conclusies

In de krimpregio’s is momenteel een aanbod aan voorzieningen van totaal 470 duizend m2 voor 
zorgfuncties, 400 duizend m2 voor onderwijs en nog een even zo groot aantal voor overige 
voorzieningen, waaronder commerciële functies. Naar verwachting daalt de vraag naar onder-
wijsvoorzieningen met 20-30% en stijgt de vraag naar zorgvoorzieningen nog met meer dan 
30%. De jeugdige bevolking neemt namelijk harder af dan de totale bevolking, terwijl het aantal 
ouderen nog fors toeneemt. De vraag naar sportaccommodaties daalt met 5-15% minder dan de 
vraag naar onderwijsvoorzieningen en de vraag naar (sociaal-) culturele voorzieningen neemt 
slechts licht af, doordat ook veel ouderen van deze voorzieningen gebruik maken.
De onderliggende demografische trends van verjonging en vergrijzing zijn dus sterker dan de 
algemene trend van bevolkingsdaling. Dit heeft zijn weerslag op wat een succesvolle strategie is 
voor voorzieningen.

Figuur 4.6 Eemdelta: Ontwikkeling vraag naar voorzieningen, in duizend vierkante meter

Bron: BAG, ABF, bewerking EIB
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Figuur 4.7 Zeeuws-Vlaanderen: Ontwikkeling vraag naar voorzieningen, in duizend 
 vierkante meter

Bron: BAG, ABF, bewerking EIB

Figuur 4.8 Parkstad Limburg: Ontwikkeling vraag naar voorzieningen, in duizend
 vierkante meter

Bron: BAG, ABF, bewerking EIB
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5 Strategieën voor voorzieningen

Na deze analyse van de verschillen in doorwerking van onderliggende demografische ontwikke-
lingen op voorzieningen, staan we in deze paragraaf stil bij de mogelijkheden die er zijn om 
strategieën voor voorzieningen vorm te geven. De verschillende modellen worden elk in een 
eigen paragraaf toegelicht.

5.1 Clusteren van voorzieningen

Het clusteren van voorzieningen is een antwoord op het feit dat veel voorzieningen bij een 
krimpende bevolking lagere bezettingsgraden kennen en hiermee inefficiënt worden gebruikt. 
In alle drie krimpregio’s staat het concentreren van voorzieningen op de agenda. Ze staan voor 
een deel van de tijd leeg of slechts een deel van het gebouw wordt gebruikt. Het clusteren van 
de voorzieningen op een bepaalde plek, waar voorzieningen van een hoogwaardige kwaliteit 
worden gerealiseerd wordt in veel regio´s gezien als een goed antwoord op dit dilemma.  
Hierbij moet wel bedacht worden dat de afstand naar de voorzieningen toeneemt bij een 
concentratiestrategie. Bewoners die voorzieningen uit hun wijk of dorpskern zien verdwijnen 
zullen hier de nadelen van ondervinden. 

Nieuwbouw?
In een van de krimpgebieden wordt momenteel in één van de gemeenten een besluit voorbereid 
over verbouw of nieuwbouw van een cultureel centrum en de vestiging van een brede school. 
Een issue dat hierbij speelt is de vestiging van de bibliotheek en het al of niet concentreren van 
cultureel centrum en brede school. Voor verschillende varianten zijn berekeningen gemaakt 
(tabel 5.1). 

Uit dit overzicht blijkt dat het concentreren van alle voorzieningen (variant D, zowel brede 
school, cultureel centrum als bibliotheek in één gebouw) met € 7,3 miljoen aan bouwkosten 
goedkoper is dan twee nieuwe gebouwen (variant A en B € 7,6 miljoen). Wat echter ook blijkt is 
dat een sober verbouwalternatief  van het cultureel centrum goedkoper is (variant C, 
€ 6,8 miljoen).
In deze situatie is gekozen voor variant D. Hierbij is er tevens rekening mee gehouden dat op de 
vrijgekomen kavel appartementen gebouwd kunnen worden.

Tabel 5.1 Doorrekening varianten culturele voorziening, Brede School en bibliotheek

Bron: Gemeentelijke informatie

Variant Totale bouwkosten
  (mln €)

A Cultureel centrum: verbouw hoogwaardig, 
 inclusief bibliotheek
 Brede school: nieuwbouw, exclusief bibliotheek  7,6
B Cultureel centrum: nieuwbouw inclusief bibliotheek
 Brede school exclusief bibliotheek 7,6
C Cultureel centrum: verbouw sober exclusief bibliotheek
 Brede school inclusief bibliotheek 6,8
D Brede school inclusief cultureel centrum en bibliotheek 7,3
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In een situatie van krimp zal dit echter steeds minder het geval zijn. De vrijgekomen locatie kan 
niet herontwikkeld worden als er geen vraag is naar andere functies zoals wonen. De situatie 
van krimp brengt nu juist met zich mee dat er in de toekomst steeds minder vraag is naar 
woningen en dus ook minder mogelijkheden voor dit type herontwikkeling.
In veel regio’s wordt voor het clusteren van voorzieningen nieuwbouw gepleegd. Het is de vraag 
of dit altijd een kansrijke strategie is. Er kunnen uiteraard besparingen optreden in energie- en 
onderhoudslasten.

Met de realisering van nieuwbouw wordt echter ook een aanzienlijk beslag op de gemeentelijke 
financiën gelegd die ook in de toekomst doorwerkt. In het algemeen zal de gemeente de inves-
tering voor een aanmerkelijk deel met vreemd vermogen financieren, waardoor langjarig de 
kapitaallasten en afschrijvingen op de gemeentefinanciën drukken. In de toekomst beperkt dit 
de financiële speelruimte van de gemeente om andere strategieën of oplossingen voor knelpun-
ten bij voorzieningen te realiseren.
Een andere risico op de lange termijn is gelegen in het feit dat, als de nieuwbouw wordt toege-
sneden op de huidige vraag, een vraagdaling in de toekomst weer tot minder efficiënte benut-
ting van de gebouwen leidt. Deze kosten worden over het algemeen niet meegenomen in de 
investeringsbeslissingen van gemeenten. In het voorbeeld uit de praktijk dat toegelicht is in 
tabel 5.1 is dit bijvoorbeeld niet meegenomen.
Daarnaast wordt de rekening voor de gebouwen op andere locaties die leeg blijven staan of in de 
toekomst leeg komen te staan niet altijd meegenomen. Deze gebouwen zijn vaak gemeentelijk 
bezit. Het nieuwe aanbod concurreert met het bestaande aanbod en de realisatie van nieuw 
vastgoed bevordert de leegstand in het bestaande vastgoed in een situatie van krimp. Soms 
worden niet alleen deze kosten niet meegenomen, maar ook opbrengsten ingeboekt op de 
overige locaties, bijvoorbeeld uit de bouw van appartementen. In een situatie van krimp is dit 
uiteraard niet houdbaar, aangezien in de toekomst dergelijke opbrengsten uit woningbouw niet 
te verwachten zijn en ook in de huidige situatie hoogst onzeker zijn. Uiteraard kan een keuze 
voor nieuwbouw positief uitpakken vergeleken met andere opties. Per geval zal een goede 
kosten-baten afweging moeten worden gemaakt.

5.2 Benutten van leegstand

Het zoveel mogelijk benutten van de leegstand strekt tot aanbeveling bij een strategie gericht op 
het concentreren van voorzieningen, maar vormt ook een kans als het gaat om groeisectoren 
zoals de zorg. Deze strategie speelt zoveel mogelijk in op het feit dat de vraag naar sommige 
type voorzieningen afneemt, terwijl de vraag naar andere voorzieningen juist toeneemt. In deze 
strategie worden zoveel mogelijk de kansen die er nog zijn in regio’s gebruikt voor het beperken 
van verliezen in dalende sectoren. Bedacht moet worden dat groeisectoren als de zorg op 
zichzelf een bron zijn van financiële draagkracht voor de regio: vanuit de premiegefinancierde 
zorg zijn er middelen beschikbaar voor het realiseren van de benodigde voorzieningen. Maar het 
gaat niet alleen om de zorg. Ook in het commerciële domein zijn er nog kansen, die soms ver-
schillen per regio. Bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen is sprake van een sterke toeristische 
sector in de gemeente Sluis. Rond Terneuzen is een sterk petrochemisch complex. De ruimte-
vraag die hiervan uitgaat, bijvoorbeeld naar recreatiewoningen of woningen voor tijdelijke 
werknemers kan gebruikt worden om de bestaande leegstand zoveel mogelijk te verminderen. 
Vergeleken met het vestigen van nieuwbouw zijn er minder risico´s. Doordat het bestaande 
vastgoed zoveel mogelijk wordt benut in plaats van het realiseren van nieuw vastgoed, worden 
er geen nieuwe investeringslasten in de begroting opgenomen die de flexibiliteit in de toekomst 
beperken. 

Voor een groeisector als de zorg of het toerisme lijkt dit een succesvolle strategie, waarbij tevens 
de verliezen voor andere sectoren beperkt kunnen worden, doordat bijvoorbeeld lege woningen 
worden benut als zorgwoning. Hiervoor is beleidscoördinatie tussen sectoren nodig.
Het benutten van de leegstand kan ook in een alternatieve dimensie. De ontgroening zorgt 
ervoor dat het in groeisectoren steeds lastiger wordt om personeel te vinden. Jonge mensen 
aarzelen om een woning te kopen in de regio, vanwege de risico’s op de woningmarkt in de 
toekomst. Kunnen zij hun woning nog wel verkopen? Lege woningen zouden benut kunnen 
worden als dienstwoning en hiermee een antwoord bieden op dit arbeidsmarktprobleem in de 
vorm van een secundaire arbeidsvoorwaarde. 
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5.3 Inzet van actief burgerschap

Voor sociaal-culturele en sportvoorzieningen lijken er veel kansen te zijn in het optimaal 
gebruik maken van de kracht van vrijwilligers. Hiervan zijn reeds succesvolle voorbeelden 
waaruit blijkt dat vrijwilligers op een goede en efficiënte manier voorzieningen overeind 
kunnen houden en de gemeentelijke bijdrage hiermee sterk beperkt kan worden.
In Loppersum (Eemsdelta) deed zich de situatie voor dat de gemeente geen geld meer had om 
de aanwezige zwembaden open te houden. Dit had te maken met de artikel 12 status van de 
gemeente. Haar financiën stonden onder toezicht van de provincie, waardoor de gemeentelijke 
autonomie voor een belangrijk deel buiten spel stond.
Toen de gemeente met deze boodschap naar de bewoners ging, vormde zich echter een groep 
bewoners die zich ten doel stelde het zwembad open te houden. Met behulp van vrijwilligers 
werd de exploitatie geregeld.
Voor deze verandering kostte het zwembad € 800.000 per jaar voor de gemeente. Ná het oprich-
ten van de bewonersvereniging kon het zelfde zwembad open blijven voor zo’n € 70.000 per jaar. 
Een besparing van zo’n 90%.
In Zeeuws-Vlaanderen zijn er voorbeelden van het in beheer brengen van de sportvelden van de 
sporters zelf. Ook hier wordt een besparing op de jaarlijkse lasten gerealiseerd. De vereniging 
krijgt een vast bedrag voor het beheer van de sportvelden. De gemeente staat echter wel aan de 
lat voor het groot onderhoud. Hier zit een risico van het verschuiven van de rekening van klein 
(kosten vereniging) naar groot (kosten gemeente) onderhoud van bepaalde werkzaamheden.
In diverse krimpregio’s zijn tevens voorbeelden van musea en culturele voorzieningen die 
vrijwel alleen met vrijwilligers worden geëxploiteerd. Hierbij moet men zich wel bedenken dat 
er dus reeds voor veel voorzieningen veel inzet van vrijwilligers gevraagd wordt in de huidige 
situatie. Dit begrenst de mogelijkheden van deze strategie voor een brede toepassing. 

5.4 Inkomsten verhogen door het aanbieden van diensten

Een andere strategie voor voorzieningen bestaat eruit deze zoveel mogelijk vorm te geven als 
dienst die wordt aangeboden. De vaste lasten kunnen beperkt worden door minder aanbodge-
richt te werken. In plaats van een vastomlijnd aanbod voor de hele bevolking, wordt in deze 
strategie maximaal ingespeeld op de (veranderende) vraag.
Een kansrijk voorbeeld is de bibliotheek, die in Parkstad Limburg zich meer richt op activiteiten 
als educatie op scholen en bestrijding van bijvoorbeeld alzheimer in zorginstellingen. Dit zijn 
diensten waarvan de kosten in rekening gebracht worden bij de eindgebruiker.  Dit kan vorm 
worden gegeven in combinatie met bijvoorbeeld een buurtbus die de kernen/wijken aandoet.
Een nadeel van deze strategie kan zijn dat het deels het verleggen van de rekening betreft: 
bijvoorbeeld onderwijs- en zorginstellingen worden geacht wel te betalen voor de aangeboden 
diensten12.

5.5 Belasting benutten

In alle krimpregio’s is sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Dat wil zeggen, de rioolheffin-
gen en afvalstoffenheffing worden niet kostendekkend vastgesteld. Wettelijk mogen deze lokale 
heffingen op een zodanig niveau worden vastgesteld dat de kosten gedekt worden. De lokale 
heffingen in de krimpregio’s en voor Nederland gemiddeld staan weergegeven in tabel 5.2. 
Hieruit blijkt dat de lokale lasten samen vergeleken met het landelijk gemiddelde in Zeeuws-
Vlaanderen lager liggen en in de andere krimpregio’s hoger, gemeten in totale lokale lasten in 
euro’s. De OZB-tarieven liggen over de hele linie hoger dan landelijk, maar door de relatief lage 
WOZ-waardes liggen de daadwerkelijk te betalen bedragen in euro’s lager in twee van de drie 
krimpregio’s. Alleen in Eemsdelta valt deze component hoger uit. Hier wordt echter de afvalstof-
fenheffing lager vastgesteld dan het landelijk gemiddelde. In Zeeuws-Vlaanderen vallen met 
name de lage rioolrechten op; de gemeente Terneuzen heft helemaal geen rioolheffing13. 

12 De bibliotheek in Heerlen heeft hierbij aangegeven dat dit in hun model niet aan de orde is, aangezien de  
 beoogde klant (school, verzorgingshuis) deze kosten nu vaak ook al moet maken en doordat de diensten door  
 de bibliotheek door programmaclustering en synergie tegen lage kosten aangeboden kunnen worden.   
13 In 2010. Vanaf 2011 heeft Terneuzen ook rioolheffing.
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Een deel van de huishoudens betaalt geen lokale heffingen, omdat deze wordt kwijtgescholden 
vanwege het lage gezinsinkomen. Dit is beleid dat gemeentelijk bepaald wordt. Voor de kosten 
voor riolering geldt dat deze in de tijd niet afnemen met het aantal huishoudens. Als er leeg-
stand ontstaat verspreid over woonwijken nemen de lasten hiervan toe per huishouden. Alleen 
als gestructureerd hele delen van de stad worden gesloopt en de riolering verwijderd, leidt dit 
tot een afname van de kosten voor riolering. In tabel 5.3 is weergegeven wat het effect van deze 
stijgende kosten is voor de lasten, indien deze stijgende kosten worden doorberekend. Hierbij is 
nog niet uitgegaan van vergroting van de kostendekkendheid van de tarieven. De verhouding 
tussen de kosten die worden doorberekend via het rioolrecht en de kosten voor riolering die 
gefinancierd worden uit de algemene middelen blijft in deze benadering dus constant. Dan 
blijkt dat de kostenstijging voor het riool die bewoners tegemoet kunnen zien tot 2040 rond de 
20-30% bedraagt. In Eemsdelta en Parkstad gaat het om een stijging van € 50-70. Aangezien 
gerekend is met gelijkblijvend beleid valt de stijging in Zeeuws-Vlaanderen in euro´s erg laag 
uit, omdat zoals eerder geconstateerd de gemeente Terneuzen geen rioolheffing int.

Tabel 5.2 Lokale lasten, opbrengst in € per huishouden, 2010 

Bron: Begrotingen gemeenten, Coelo, bewerking EIB

 OZB tarief OZB Afval1 Riool1 Totaal

Eemsdelta 0,165 242 231 215 688
Zeeuws-Vlaanderen2 0,104 176 291 89 447
Parkstad Limburg 0,138 214 375 211 799
Nederland gemiddeld 0,094 223 271 165 659

1 Meerpersoonshuishouden
2 OZB in € en totaal betreft alleen Terneuzen

Tabel 5.3 Stijging kosten per huishouden van riolering, reëel, 2010-2040, bij 
 gelijkblijvend beleid exclusief kwijtschelding

Bron: Begrotingen gemeenten, bewerking EIB

 Totaal Per huishouden Verhoging per
 mln € exclusief huishouden
  kwijtschelding1

 2010 2040 2010 2040 % €

Eemsdelta 6 7 217  287  32 70 
Zeeuws-Vlaanderen 8 9  74  90  21 16 
Parkstad Limburg 23 25 191  241  26 50 

1 Verschil met tabel 5.2: tabel 5.3 is totale opbrengst gedeeld door totaal aantal huishoudens incl. die 
 kwijtschelding krijgen, terwijl tabel 5.2 kosten voor meerpersoonshuishoudens weergeeft
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5.6 Strategie naar regio

In algemene zin heeft Zeeuws-Vlaanderen het minste hinder van de bevolkingsdaling, omdat 
hier de krimp het geringst is. Pas na 2020 daalt het aantal huishoudens in deze regio.
In Zeeuws-Vlaanderen geven gemeenten relatief veel uit aan welzijn en zorg vergeleken met de 
andere regio’s, bovenop de decentralisatieuitkering van het Rijk. Hier lijkt dus ook nog, vergele-
ken met de andere regio’s, relatief de meeste potentie te liggen voor uitgavenvermindering. 
Daarnaast zijn de lokale lasten in Zeeuws-Vlaanderen het laagst. Hier zit dus vergeleken met de 
andere regio’s meer ruimte voor lastenverhoging. Hierbij geldt tevens dat in delen van Zeeuws-
Vlaanderen de toeristenindustrie nog een belangrijke kostendrager vormt. Hierbij geldt op korte 
termijn echter wel de beperking van de bestuurlijke norm voor de OZB: deze mag jaarlijks reëel 
niet meer stijgen dan het voor dat jaar vastgestelde percentage, in de regel de reële BBP-groei 
vermeerderd met de inflatie.

In Eemsdelta is de krimp het grootst. Deze heeft dus ook het meeste impact. De lokale tarieven 
zijn hier met name voor de OZB reeds relatief hoog. Ook worden in Eemsdelta relatief de minste 
uitgaven gedaan voor zorg en welzijn bovenop de landelijke decentralisatieuitkering.
Voor het voorzieningenniveau geldt dat bijvoorbeeld scholen hier al een stuk kleinere omvang 
kennen dan in bijvoorbeeld Parkstad Limburg, door de landelijke normen voor sluiting. Hier ziet 
men het verschil tussen stedelijke krimp en meer landelijke krimp. In stedelijke gebieden als 
Heerlen en Kerkrade zijn ov-verbindingen over het algemeen beter, zodat een strategie van 
clustering van voorzieningen relatief minder impact heeft op de bereikbaarheid. Bovendien 
vervullen in Parkstad deze gebieden al meer de rol van centrumgemeente waar men heen gaat 
voor de voorzieningen. De genoemde oplossingen, zoals clustering van voorzieningen, zullen 
dus in een meer landelijke krimpsituatie zoals in Eemsdelta meer impact hebben, waardoor de 
roep om meer flankerende maatregelen (zoals schoolbusjes) mogelijk groter is.

5.7 Conclusies

Gezien de analyse in hoofdstuk 4 is er niet één ideale strategie voor alle voorzieningen. De 
ontwikkelingen waar voorzieningen mee te maken krijgen lopen sterk uiteen in de verschil-
lende sectoren. Trends als vergrijzing en verjonging van de bevolking hebben een sterkere 
impact dan de daling van de bevolking in absolute zin. Bovendien verschillen deze ontwikkelin-
gen per regio. Daarom is het verstandig een mix van strategieën voor de verschillende sectoren 
te hanteren. Het clusteren van voorziening vormt in veel gevallen een antwoord op het dilemma 
van door de bevolkingsdaling teruglopende bezettingsgraden en het inefficiënt gebruiken van 
gebouwen dat hier het gevolg van is. Het clusteren in nieuwe gebouwen vergt een kosten-baten 
afweging per geval, waar heel goed de kosten van leegstand elders in moet worden meegewo-
gen. Het benutten van leegstand voor groeisectoren als de zorg strekt tot aanbeveling, zodat de 
verliezen in andere sectoren waar het gebruik afneemt beperkt blijven. Daarnaast kan, met 
name bij sportvoorzieningen en (sociaal-)culturele voorzieningen, optimaal gebruik gemaakt 
worden van de kracht van vrijwilligers. Het meer toesnijden van voorzieningen op de specifieke 
vraag kan er voor zorgen dat de inkomsten verhoogd worden. Tot slot is in de krimpregio’s nog 
sprake van onbenutte belastingcapaciteit. In principe mag een gemeente de kosten voor afval-
verwerking en riolering via de lokale lasten aan bewoners doorrekenen. In de krimpgemeenten 
worden deze lasten echter nergens kostendekkend vastgesteld.
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies

6.1.1  Te verwachten ontwikkelingen op hoofdlijnen

Op basis van de uitgevoerde analyse van gemeentefinanciën, fysiek-ruimtelijke opgave en 
vraagstukken rond voorzieningen zijn de volgende ontwikkelingen te verwachten:
• Bij ongewijzigd beleid verslechteren de gemeentefinanciën in de drie topkrimpregio’s met 
 € 80 miljoen structureel. Het grootste gedeelte van deze verslechtering doet zich reeds voor 
 in 2020.
• Ruim € 40 miljoen van deze verslechtering wordt veroorzaakt door de doorwerking op het 
 gemeentefonds van de bezuiniging op de Rijksbegroting in enge zin. Hiervan vindt € 8,5 
 miljoen zijn oorzaak in het wegvallen van de krimpmaatstaf. Voor het overig deel wordt het 
 tekort veroorzaakt door de demografische ontwikkelingen in combinatie met de te verwach-
 ten loon- en productiviteitsontwikkeling. Hierbij is er vanuit gegaan dat het lokale beleid 
 gelijk blijft, dat wil zeggen dat de gemeenten geen beleidsaanpassingen doen. Op beleidsaan-
 passingen wordt in dit rapport nader ingegaan bij de aanbevelingen.
• Deze verslechtering van de gemeentefinanciën is exclusief de fysiek-ruimtelijke opgave. 
 De bestuurlijke afspraken in Eemsdelta en Parkstad om de woningvoorraad aan te passen 
 (sloop) en hiermee de leefbaarheid te vergroten vergt een investering met een jaarlijkse last 
 van € 25 miljoen. Deze opgave komt dus bovenop de verslechtering van de gemeentefinan-
 ciën met € 80 miljoen structureel. Door optimalisatie van het programma is een sobere 
 variant mogelijk. In Zeeuws-Vlaanderen zijn nog geen afspraken gemaakt over een herstruc-
 tureringsaanpak, hier daalt het aantal huishoudens de komende tien jaar ook nog niet.
• Deze fysiek-ruimtelijke opgave is exclusief een aanpak van de voorzieningen in de regio die 
 toegesneden is op de demografische ontwikkeling. Hier zijn diverse beleidsstrategieën 
 mogelijk die verderop aan de orde komen. 

6.1.2  Ontwikkeling gemeentefinanciën

De gemeentelijke financiën in de drie krimpregio’s Eemsdelta (Groningen), Zeeuws-Vlaanderen 
(Zeeland) en Parkstad Limburg komen bij gelijkblijvend beleid onder druk te staan. Uitgaande 
van een middenscenario voor de economische groei (1½% per jaar, ‘Strong Europe’, CPB) ver-
slechteren de gemeentefinanciën in deze drie regio’s totaal met € 80 miljoen. De helft hiervan 
vindt zijn oorzaak in de algemene bezuiniging van het Rijk op het gemeentefonds en 
€ 8,5 miljoen wordt veroorzaakt door het wegvallen van de zogeheten krimpmaatstaf, de extra 
uitkering uit het gemeentefonds die krimpgemeenten tot 2015 krijgen. Het overig deel van de 
verslechtering is het gevolg van demografische ontwikkelingen, in combinatie met de loon- en-
productiviteitsontwikkeling. De totale verslechtering van de gemeentefinanciën in krimpregio’s 
door veranderend beleid (wegvallen krimpmaatstaf, bezuiniging gemeentefonds) is dus groter 
dan het effect van de demografische ontwikkelingen, in combinatie met de loon- en productivi-
teitsontwikkeling. Dit tekort ontstaat grotendeels al in 2020. De uitgaven stijgen namelijk reeds, 
terwijl de inkomsten uit het gemeentefonds hierbij achterblijven. Na 2020 loopt de stijging van 
het Rijk meer in de pas met de stijging van de uitgaven, zodat het tekort in de periode 2020-2040 
nauwelijks verder stijgt. De verdeling tussen de verschillende krimpregio’s van het tekort 
verandert wel. In Parkstad is het tekort in 2020 groter dan in 2040, in Eemsdelta en Zeeuws-
Vlaanderen is dit andersom.

Deze ontwikkeling is het saldo van stijgende inkomsten uit het gemeentefonds, dalende eigen 
inkomsten en stijgende uitgaven. Met name de uitgaven aan zorg, welzijn en openbare ruimte 
laten een stijging zien. Dit komt door een toename van het aantal ouderen en doordat de 
hoeveelheid openbare ruimte niet afneemt als de bevolking afneemt. De daling van de eigen 
inkomsten van gemeenten is relatief beperkt. Dit komt enerzijds omdat de absolute omvang 
van de eigen inkomsten in het totaal beperkt is (9% van de totale uitgaven in krimpgebieden), 
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anderzijds omdat de opbrengst uit onroerendzaakbelasting (OZB) het grootste deel van de eigen 
inkomsten omvat (80%). Als de grondslag voor de OZB daalt door sloop van woningen, hetgeen 
het geval is in krimpgebieden, worden gemeenten hier voor het grootste gedeelte voor gecom-
penseerd via het gemeentefonds. De berekeningen zijn gemaakt met gelijkblijvend tarief in de 
OZB. Door de sloop is de prijsdaling tevens beperkt. Daarnaast zijn er nog eigen inkomsten die 
stijgen, zoals inkomsten uit de toeristenbelasting.
De stijging van het gemeentefonds vindt zijn oorzaak in het feit dat het gemeentefonds als 
totaal meebeweegt met de Rijksbegroting in enge zin, die bij voldoende economische groei per 
saldo stijgt. De daling van de bevolking leidt tot een lagere uitkering uit het gemeentefonds, 
terwijl de stijging van het aantal ouderen gepaard gaat met een stijging uit het gemeentefonds. 
Per saldo stijgt hierdoor nog de uitkering uit het gemeentefonds, maar deze stijging is onvol-
doende om de uitgavenstijging bij te houden.

6.1.3  Gevoeligheidsanalyse

In een scenario met lagere economische groei is dit anders. Als de economie slechts ½% groeit 
(‘Regional communities’, CPB) verslechteren de gemeentefinanciën over de hele linie in Neder-
land, door de koppeling van het gemeentefonds aan de Rijksbegroting in enge zin. Het Rijk stelt 
haar uitgaven in een dergelijk scenario neerwaarts bij. Ook in krimpgebieden zijn de financiële 
gevolgen dan enorm.
De gemeentefinanciën blijken minder gevoelig voor wijzigingen in de bevolkingsprognose dan 
voor de economische groei. Als uitgegaan wordt van de bevolkingsprognose van het CBS in 
plaats van Primos (Eemsdelta en Zeeuws-Vlaanderen) en E´til (Parkstad Limburg) verslechteren 
de gemeentefinanciën tot 2040 minder. Met name Zeeuws-Vlaanderen kent een minder sterke 
verslechtering van de financiën in de CBS-prognose, aangezien de vergrijzing in deze prognose 
minder sterk is en gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen relatief veel zelf uitgeven aan zorg en 
welzijn.

6.1.4  Financiering van de fysiek-ruimtelijke opgave

In de meeste krimpregio’s zijn de afgelopen jaren veel verliezen op grondposities reeds geno-
men. De bodem is nog niet in zicht, maar het beeld is dat gemeenten in deze regio’s hiermee 
voorop lopen op de rest van Nederland, waar ook afgeboekt moet worden op grondposities. Dit 
vindt uiteraard met name zijn oorzaak in de tegenzittende conjunctuur en hangt niet per se 
samen met de demografische ontwikkelingen.
Vanwege de krimp zijn in Eemsdelta en Parkstad Limburg programma’s opgesteld voor herstruc-
turering, waaronder een grote sloopopgave. In Eemsdelta bedragen de totale kosten voor deze 
aanpak € 230 miljoen en in Parkstad € 124 miljoen, ofwel een jaarlijkse last van € 16 miljoen 
respectievelijk € 8,5 miljoen. Door optimalisatie van het programma is een sobere variant 
mogelijk. Uitgaande van minder sloop en nieuwbouw, met name in de periode tot 2020, kan de 
investering in een sober alternatief voor Eemsdelta beperkt blijven tot ruim € 70 miljoen, terwijl 
de baten in de vorm van betere leefbaarheid nagenoeg constant blijven
In de gemeenten is nog ruimte het te verwachten tekort te verkleinen of weg te werken door 
beleidswijzigingen, bijvoorbeeld door de inkomsten te verhogen en de uitgaven te verlagen (zie 
paragraaf 6.2.2). Om het totale tekort via de lasten weg te werken is een verhoging van de lokale 
lasten nodig van gemiddeld € 500. Het grootste deel van het tekort ontstaat reeds in 2020. De 
mogelijkheden voor gemeenten belasting te verhogen worden op korte termijn begrensd door 
de bestuurlijke normering. Als gemeenten er in slagen met een mix van maatregelen hun tekort 
weg te werken (verhoging inkomsten, verlaging uitgaven) kunnen gemeenten een deel van de 
fysiek-ruimtelijke opgave financieren,  met name als gekozen wordt voor een sobere variant. In 
beginsel slaan ook de baten in de vorm van verbeterde leefbaarheid lokaal neer. 
Corporaties kunnen een groter deel van deze opgave op zich nemen. Als zij slim omgaan met 
investeringen in kwaliteit, waardoor voor een deel de levensduur van hun woningen verlengd 
wordt en de sloopopgave slim in hun portefeuillebeleid opnemen, kunnen zij een belangrijk 
deel van de opgave voor herstructurering financieren.
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6.1.5  Ontwikkeling van de vraag naar voorzieningen

In de krimpregio’s is momenteel een aanbod aan voorzieningen van totaal 470 duizend m2 voor 
zorgfuncties, 400 duizend m2 voor onderwijs en nog een even zo groot aantal voor overige 
voorzieningen, waaronder commerciële functies. Naar verwachting daalt de vraag naar onder-
wijsvoorzieningen met 20-30% en stijgt de vraag naar zorgvoorzieningen nog met meer dan 
30%. De jeugdige bevolking neemt namelijk harder af dan de totale bevolking, terwijl het aantal 
ouderen nog fors toeneemt. De vraag naar sportaccommodaties daalt met 5-15% minder dan de 
vraag naar onderwijsvoorzieningen en de vraag naar (sociaal-) culturele voorzieningen neemt 
slechts licht af, doordat ook veel ouderen van deze voorzieningen gebruik maken.
De onderliggende demografische trends van verjonging en vergrijzing zijn dus sterker dan de 
algemene trend van bevolkingsdaling. Dit heeft zijn weerslag op wat een succesvolle strategie is 
voor voorzieningen.

6.2 Aanbevelingen

6.2.1  Kansrijke strategieën voor voorzieningen

Aangezien de te verwachten ontwikkelingen in de vraag naar voorzieningen verschillen naar 
type voorziening, is er ook niet één succesvolle strategie. Een succesvolle aanpak voor de 
voorzieningen kenmerkt zich dan ook door een combinatie van strategieën voor de verschil-
lende soorten voorzieningen. Hieronder worden de mogelijke strategieën kort toegelicht.

Clustering van voorzieningen
Dit is een antwoord op het feit dat bij een dalende bevolking voorzieningen te maken krijgen 
met een dalende bezettingsgraad en hiermee een inefficiënt gebruik. Het voordeel van deze 
strategie is een efficiënte huisvesting van de huidige vraag. Het nadeel is dat voor een aantal 
bewoners de voorzieningen meer op afstand komen te staan.

Benutten van leegstand
Deze strategie speelt optimaal in op de mismatch in de vraagontwikkeling van  voorzieningen. 
Voor een groeisector als de zorg biedt dit kansen, waarbij tevens de verliezen voor andere 
sectoren beperkt kunnen worden, doordat bijvoorbeeld lege woningen worden benut als zorg-
woning. Hiervoor is beleidscoördinatie tussen sectoren nodig. 

Inzet van actief burgerschap
Voor sociaal-culturele en sportvoorzieningen lijken er veel kansen te zijn in het optimaal 
gebruik maken van de kracht van vrijwilligers. Hiervan zijn reeds succesvolle voorbeelden 
(zwembad in Loppersum, sportvelden in Zeeuws-Vlaanderen) waaruit blijkt dat vrijwilligers op 
een goede en efficiënte manier voorzieningen overeind kunnen houden en de gemeentelijke 
bijdrage hiermee sterk beperkt kan worden. Hierbij moet wel bedacht worden dat er in veel 
gebieden al veel met vrijwilligers wordt gewerkt, bijvoorbeeld voor voorzieningen als een museum.

Inkomsten verhogen door het aanbieden van diensten
Een kansrijk voorbeeld is de bibliotheek, die in Parkstad Limburg zich meer richt op activiteiten 
als educatie op scholen en bestrijding van bijvoorbeeld alzheimer in zorginstellingen. Hier 
worden inkomsten uit gegenereerd. Een nadeel van deze strategie kan zijn dat het deels het 
verleggen van de rekening betreft: de uitgaven voor bijvoorbeeld onderwijs- en zorginstellingen 
kunnen stijgen, als er geen synergievoordelen zijn en/of de diensten langs andere weg 
voordeliger ingekocht kunnen worden.

Belasting benutten
Voor algemene voorzieningen zoals de riolering zijn er nog mogelijkheden de belastingcapaci-
teit te benutten. In alle krimpregio’s worden de rioolrechten namelijk onder de kostprijs vastge-
steld. Bovendien wordt voor een aanmerkelijk deel van de inwoners kwijtschelding verleend. 
Ook zonder verdere benutting van de belastingcapaciteit zullen de lasten voor inwoners voor de 
riolering stijgen: met 20-30% tot 2040, een stijging van € 50-70 in constante prijzen. Het benutten 
van de belastingcapaciteit is een meer algemeen punt voor het wegwerken van het tekort dat in 
de volgende paragraaf aan de orde komt.
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6.2.2  Uitgaven aanpassen, inkomsten verhogen

Om het te verwachten tekort weg te werken is een mix van maatregelen mogelijk.

Verhoging lokale lasten
De inkomsten kunnen verhoogd worden door de lokale lasten te laten stijgen, bijvoorbeeld via 
een tariefsverhoging in de OZB, hetgeen binnen de lokale beleidsautonomie valt. De lokale 
lasten zouden met ruim tweederde moeten stijgen om het te verwachten tekort geheel weg te 
werken. Het gaat om gemiddeld € 500, waarvan een groot deel reeds in 2020 gedekt moet 
worden. De mogelijkheden de lasten te verhogen worden door gemeenten beperkt door de 
bestuurlijke nomering. Uiteraard zijn hier grote regionale verschillen.

Benutten potentiële belastingcapaciteit
Inkomstenverhoging kan ook plaats vinden door zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
economische krachten die er zijn in de krimpregio’s. Bijvoorbeeld de gemeente Sluis (Zeeuws-
Vlaanderen) heeft een sterke toeristische sector en rond Terneuzen is sprake van een groot 
petrochemisch complex, waar buitenlandse werknemers vaak tijdelijk op zoek zijn naar woon-
ruimte. Via de toeristen- en forensenbelasting ontvangt de gemeente hier revenuen van. Deze 
inkomsten betreffen echter maar een klein deel van de totale gemeentebegroting. Daarnaast 
worden de rioolrechten in de krimpgebieden niet kostendekkend vastgesteld.

Benutten bijdragen derden
Er zijn nog mogelijkheden meer inkomsten te genereren voor voorzieningen, bijvoorbeeld door 
deze aan te bieden als dienst waarvoor betaald wordt (bibliotheken). Daarnaast kan een grotere 
bijdragen van woningcorporaties aan de fysiek-ruimtelijke opgave nader verkend worden.

Daarnaast is het mogelijk de uitgaven te verlagen.

Strategieën voorzieningen
Voor een slimme aanpak van de voorzieningen zijn hiertoe een aantal strategieën uitgewerkt 
die hiervoor aan bod kwamen (clustering, benutten leegstand, inzet van vrijwilligers).

Bijsturen beleidsambities
Daarnaast is het in algemene zin mogelijk beleidskeuzes te maken in de uitgavenambitie. Zo 
wordt in Zeeuws-Vlaanderen fors meer uitgegeven aan zorg en welzijn, bovenop de uitgaven 
voor dit beleidsdoel die gedekt worden uit de decentralisatie- en integratieuitkeringen van het 
Rijk, vergeleken met de andere regio’s. Deze uitgaven aan zorg en welzijn verklaren in sterke 
mate het verschil met de andere regio’s. In Eemsdelta lijken deze mogelijkheden beperkter, 
omdat hier relatief minder uitgaven gedaan worden bovenop de specifieke uitkeringen en 
decentralisatie- en integratieuitkeringen vanuit het Rijk.

Verlagen vaste kosten, terughoudend met nieuwe risico’s
Een andere manier om de uitgaven minder kwetsbaar te maken in de toekomst is zoveel 
mogelijk de vaste kosten te drukken. Het onderhoud aan wegen kan bijvoorbeeld uitbesteed 
worden aan aannemers in de grond-, water- en wegenbouw. Indien dit in een contractrelatie 
gebeurt verschaft dit de gemeente de nodige flexibiliteit ten opzichte van ambtenaren die op de 
loonlijst staan. Deze en andere optimalisaties stellen gemeenten in staat de apparaatskosten 
zoveel mogelijk te drukken. Tot slot strekt het tot aanbeveling terughoudend te zijn om als 
gemeente nieuwe risico’s te nemen. Het bouwen en exploiteren van gebouwen kan ook aan 
andere partijen worden overgelaten, zoals woningcorporaties en partijen uit de zorg. De ge-
meente kan ook acteren als huurder in plaats van als eigenaar en verhuurder.

Sobere variant fysiek-ruimtelijke opgave
Aanpassing van de woningvoorraad om de leegstand te verminderen en hiermee de leefbaar-
heid te vergroten vergt volgens de vigerende afspraken in de regio’s Eemsdelta en Parkstad 
Limburg een investering van € 230 miljoen respectievelijk € 124 miljoen, ofwel een jaarlijkse last 
van € 16 miljoen respectievelijk € 8,5 miljoen. Door optimalisatie van het programma is een 
sobere variant mogelijk. Uitgaande van minder sloop en nieuwbouw, met name in de periode 
tot 2020, kan de investering in een sober alternatief voor Eemsdelta beperkt blijven tot ruim € 70 
miljoen, terwijl de baten in de vorm van verbeterde leefbaarheid nagenoeg gelijk blijven.
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Bijlage A Formule doorrekening algemene uitkering

De doorrekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds is afhankelijk van verschil-
lende ontwikkelingen in de demografie. Zowel de samenstelling, het aantal als de verhouding 
ten opzichte van andere gebieden in Nederland zijn van belang bij de berekening van deze 
uitkering. 

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste bron van algemene (vrij 
besteedbare) middelen van de gemeenten. Deze uitkering wordt tussen de gemeenten verdeeld 
op basis van ongeveer 60 verdeelmaatstaven. Deze factoren kunnen geclusterd worden in een 
aantal domeinen:
• Economie en bedrijven
• Inwoners
• Huishoudens
• Sociaal economische structuur
• Onderwijs (aantal  leerlingen)
• Fysieke structuur

Ons onderzoek is gericht op de consequenties van de krimp. Wij concentreren ons dus op de 
invloed van de demografische veranderingen op de grootte van de algemene uitkering. Wij gaan 
uit van een gelijkblijvend structuur van andere factoren, zoals bijvoorbeeld de fysieke structuur. 
De hoeveelheid grond in een gemeente neemt immers niet toe. Verder nemen wij aan dat een 
aantal verhoudingen, zoals het aandeel uitkeringsgerechtigden in de volwassen bevolking, 
ongewijzigd blijven. De demografische invloed op de algemene uitkering laat zich dan ook goed 
nabootsen door de onderstaande formule  Deze geeft de verhouding tussen de uitkering uit het 
gemeentefonds in een gemeente (i) in jaartal (t) en de totale uitkering voor alle gemeenten in 
Nederland in jaar (t) samen. 

Formule:

14 Zie in dit verband Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), ‘Gevolgen van  
 de bevolkingskrimp voor de gemeentelijke financiën’, 2010.

De volgende lijst geeft een overzicht van de parameters in de formule:

Git = Gemeentefonds gemeente i,  jaar t
Gi0 = Gemeentefonds gemeente i,  jaar 0
Gnt = Gemeentefonds voor heel Nederland jaar t
Iit = Aantal inwoners gemeente i jaar t
Int = Aantal inwoners in Nederland jaar t
Hit = Aantal huishoudens gemeente i jaar t
Hnt = Aantal huishoudens in Nederland jaar t
Jit = Aantal jongeren (0-20 jaar) gemeente i jaar t
Jnt = Aantal jongeren in Nederland jaar t
Vit = Aantal volwassenen i jaar t (15-64 jaar)
Vnt = Aantal volwassenen in Nederland jaar t (15-64 jaar)
Oit = Aantal ouderen i jaar t (> 64)
Ont = Aantal ouderen Nederland jaar t

Gnt
Gn0

       =

0,27        Gi0 + 0,22Gi0                   + 0,13Gi0                   +

0,15Gi0                     +0,21Gi0                     +0,02Gi0

In0
Int

Iit
Ii0

Gnt
Gn0

Jn0
Jnt

Jit
Ji0

Gnt
Gn0

Vn0
Vnt

Vit
Vi0

Gnt
Gn0

Hn0
Hnt

Hit
Hi0

Gnt
Gn0

On0
Ont

Oit
Oi0

Gnt
Gn0

Git
Gi0
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Bijlage B Doorrekening uitgaven per beleidsveld 

De berekening voor de uitgaven in 2020 en 2040 worden, zoals in paragraaf  2.4.1 genoemd, 
bepaald door verschillende factoren. Hieronder zal worden weergegeven op welke manier deze 
factoren doorwerken in de toekomst. 

• Bestuur en burgerzaken, Openbare orde en veiligheid:
 Loonindex*aantal volwassenen/productiviteit van de overheid

• Verkeer en vervoer: 
 (0,75*Loonindex*aantal huishoudens/productiviteit van de overheid) + (0,25*Onderhouds-
 kosten)

• Economische zaken, werk en inkomen en toerisme: 
 Loonindex*aantal volwassenen

• Sport, cultuur en recreatie: 
 (0,25*Loonindex*Aantal inwoners) + (0,75*Onderhoudskosten gebouwen)

• Welzijn en zorg: 
 (0,5*Aantal ouderen+0,5*Aantal inwoners)*(Loonindex/productiviteit in de zorg)

• Onderwijs en jeugd: 
 0,75*Onderhoudskosten gebouwen + 0,25*Loonindex*jongeren

• Openbare ruimte en wonen: 
 Index onderhoudskosten

• Financiering en overig: reëel constant
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Bijlage C Lijst van geïnterviewde personen

Parkstad Limburg

Gemeenten:
Heerlen Marco Linssen
 Rob Sluijsmans
 Prosper Henssen
Kerkrade John van Beusekom
 Erik Theunissen
Landgraaf Henk Wetzels
Nuth Wim Theunissen
Simpelveld Ger Hollands

IPK Simon Duindam

Schunck Fred Geelen

Meander A.M.J. Vermeeren

Parkstad Yvonne Bemelmans

Eemsdelta

Gemeenten:
Delfzijl Robert van der Burgh
Appingedam Arie Schuur
 Rik Buitenwerf
Eemsmond Nico Toonder
Loppersum Jacolien Masselink
 De heer Medema

Brede School Noord M. Sluiman

Marenland Dick Hendrikse

Zeeuws-Vlaanderen

Gemeenten:
Terneuzen Veronica de Rocker-Buijl
 De heer van Zanden
 De heer Lauret
Sluis Mevrouw Berckmoes

Provincie Zeeland Martin van den Bovenkamp
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Bijale D Gemeenten per krimpgebied

De regio Parkstad omvat de gemeenten Heerlen, Voerendaal, Landgraaf,  Simpelveld, Onderban-
ken, Brunssum, Nuth en Kerkrade.

De gemeenten Delfzijl, Loppersum, Eemsmond en Appingedam zijn onderdeel van de regio 
Eemsdelta

Zeeuws-Vlaanderen wordt gevormd door de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen.
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