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Onderwerp

bevolkingsdaling

Geachte dames en heren,

Volgens de prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 2025 ruim de helft
van de gemeenten minder inwoners dan nu. Ook uw gemeente hoort bij deze groep
krimpende gemeenten. Daarom attenderen wij u graag op de uitkomsten van het onderzoek
van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen
(Rfv)1 naar de bestuurlijke en financiële consequenties van bevolkingsdaling (zie bijlage).

Hoewel het CBS verwacht dat pas vanaf 2035 de Nederlandse bevolking als geheel in aantal
zal afnemen, zijn er nu al volop gemeenten die hun inwoneraantal terug zien lopen. Najaren
van groei, is dat een flinke omschakeling. In de 20e eeuw is de Nederlandse bevolking meer
dan verdrievoudigd. De belangrijkste opgave voor bestuurders was dan ook het realiseren en
kanaliseren van groei: meer inwoners, meer huizen, voorzieningen, etc. Voor bestuurders
van krimpende gemeenten komt hier een nieuwe uitdaging voor in de plaats: het anticiperen
op en in goede banen leiden van het dalende inwonertal. Groeistrategieën moeten worden
omgevormd in krimpstrategieën.

Bevolkingsdaling heeft gevolgen voor vele beleidsterreinen én voor de gemeentelijke
financiën. Een duidelijk voorbeeld is onderwijs. Bij dalende leerlingaantallen kunnen op den
duur niet alle basisscholen open blijven. Welke sluit je dan? Hoe voorkom je dat de
betreffende buurt, wijk of kern door het sluiten van de school verder leegloopt? Dat zijn &
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1 De Rob en de Rfv zijn onafhankelijke adviesorganen die regering en parlement adviseren. De
Rob adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid. De Rfv adviseert over de
verdeling van de financiële middelen van het Rijk over gemeenten en provincies. Voor meer

informatie over de Raden kunt u terecht op www.rob-rfv.nl.



moeilijke vragen en dergelijke keuzes vragen grote bestuurlijke moed. Kiezen voor een
groeistrategie, waarbij bijvoorbeeld door uitbreiding van de woningvoorraad geprobeerd
wordt om het aantal inwoners weer te verhogen is verleidelijk. Dit mede omdat groei
synoniem staat voor vooruitgang en uitbreiding van de (financiële) mogelijkheden.
Sommigen zien krimp zelfs als bestuurlijk falen. Dit is beslist ten onrechte.

Kiezen voor een groeistrategie is - zeker als de omliggende gemeenten ook krimpen -
contraproductief. Het leidt tot oneigenlijke concurrentie tussen gemeenten om inwoners en
kan leiden tot bouwen voor leegstand. Energie, tijd en middelen die geïnvesteerd worden in
het nastreven van groei zijn niet beschikbaar voor het anticiperen en reageren op de daling.
Bestuurders doen er goed aan nu rekening te gaan houden met krimp, ook als die zich nog
niet direct in de gemeente voordoet. Regionale samenwerking is daarbij van groot belang. De
remweg van ingezet beleid is lang. Acceptatie van krimp betekent niet lijdzaam toezien. Er
zal moeten worden geïnvesteerd in leefbaarheid.

Bijgevoegd vindt u het advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor
de financiële verhoudingen (Rfv) aan staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse
zaken en koninkrijksrelaties. Het advies gaat in op de bestuurlijke en financiële gevolgen van
bevolkingsdaling en doet verschillende aanbevelingen ter aanpassing van de bestaande
regelingen. Aan de orde komen onder meer:

rolverdeling tussen gemeenten, provincies en het Rijk: wie is waarvoor
verantwoordelijk?
gevolgen van bevolkingsdaling voor gemeentelijke inkomsten (gemeentefonds,
specifieke uitkeringen, eigen inkomsten) en uitgaven
gevolgen van bevolkingsdaling voor de woningmarkt en het voorzieningenaanbod

Wij hopen dat ons onderzoek u concrete handvatten biedt. Voor reacties van uw kant staan
wij open.

De voorzitter van de
Raad voor het openbaar bestuur,

De voorzitter van de
Raad voor de financiële verhoudingen

prof. dr. J.A. van Kemenade mr. M.A.P. van Haersma Buma
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