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De bevolkingsgroei van Nl stagneert. Over enkele decennia
zal het inwonertal zich stabiliseren en uiteindelijk licht
dalen. Andere ontwikkelingen zijn: toenemende vergrijzing
en een trek naar de grote steden, waardoor landelijke
regio’s te maken krijgen met een demografische transitie.
Door het min van BZk wordt een 7-tal topkrimpregio’s
onderscheiden, waar nu al sprake is van een
bevolkingsdaling en een 16-tal zogenoemde
anticipeerregio’s waar de bevolkingstransitie op termijn zal
plaats vinden. Voorne-Putten is door het rijk (en de
provincie) als een van deze anticipeerregio’s genoemd).
BZk en PZh willen het proces stimuleren om te komen tot
regionale plannen van aanpak. Zij willen:
 bewustwording en discussie
 vitale coalities op regionaal niveau
 vertaling van de mogelijke gevolgen van de transitie in
regionaal beleid
 starten van regionale uitvoering van dit nieuwe beleid
 herijking van het provinciaal beleid
Noodzakelijk voor het aanpakken van de transitieopgave is
een intersectorale en regionale aanpak. Rijk en provincie
zijn van mening dat perceptie, belangen en ambities van de
verschillende overheden, woningbouwcorporaties,
ontwikkelaars en beleggers, zorg- en onderwijsinstellingen,
ondernemers(-organisaties) en, niet in de laatste plaats, de
burger zoveel als mogelijk in elkaars verlengde moeten
worden gebracht om draagvlak te verkrijgen voor de
noodzakelijke maatregelen.

In opdracht van het ministerie van BZ is een aantal
instrumenten ontwikkeld om krimp- en anticipeerregio’s te
ondersteunen bij het doorlopen van de verschillende fasen
tot en met de programmering. Als fase worden
onderscheiden: bewustwording, Visievorming, planvorming,
programmering, uitvoering en verankering in beleidscyclus.
Uitgangspunt is dat het project van de regio is en dat het
rijk, de provincie en de SRR ondersteunend zijn.

Stand van zaken: januari
2013

De portefeuillehouders RO/Wo hebben aangegeven om in
overleg met de hogere overheden een plan van aanpak op
te stellen.

Stand van zaken juni 2013

De Colleges op Voorne-Putten gaan akkoord met de
opgestelde startnotities en brengen die ter kennisname aan
de gemeenteraden.
Gekozen wordt voor weliswaar twee projecten, namelijk het
project Anticipeerregio en het project Breed
Woningmarktonderzoek, maar zoekt nadrukkelijk de
meerwaarde in de koppeling van beide projecten.

Stand van zaken:
Augustus/september 2013

Keuze van begeleidend bureau door BZK en Provincie.
Bestuurlijke startbijeenkomst op 19 september 2013
Eerste gesprekken worden gevoerd met BZK, PZH, de STEC
Groep (Breed Woningmarktonderzoek) en het ambtelijk
kernteam over de nadere afstemming van beide projecten.

Januari 2014

Door de gemeenten is materiaal over de verschillende
beleidssectoren gezonden naar het bureau dat het
startdocument (de foto van VP) opstelt (Publicresult).
Begin januari is het eerste ambtelijke concept verschenen
en vervolgens ambtelijk becommentarieert. Het voornemen
is deze “foto” begin februari definitief te maken, waarna hij
zal worden voorgelegd aan de bestuurlijke kerngroep en de
stuurgroep.
De koppeling tussen dit project en het project Breed
Woningmarktonderzoek zijn gelegd.

September 2015

De foto is afgerond en vormt de basis van overleg met alle
betrokken partners.
Hiertoe zijn in mei en september een tweetal bijeenkomsten
georganiseerd in de vorm van een Beursspel. Vanuit deze
bijeenkomsten zijn concrete projecten geformuleerd, die
samen met het maatschappelijk middenveld en de markt
verder worden uitgewerkt.

