
Drenthe en krimp: haal bewoners erbij! 
 
Drenthe gaat werk maken van een ‘Masterplan Krimp’. Voor de zomer moet dit plan klaar 
zijn en aangeven hoe het beste kan worden omgegaan met de bevolkingsdaling in onze 
provincie. De PvdA heeft hier ideeën over: geef zorg meer aandacht. En vooral: betrek de 
inwoners erbij! 
 
Door Maaike Bakker 
 
Voor de vergadering van de commissie Omgevingsbeleid van 13 januari waren twee stukken 
geagendeerd. Een brief van Gedeputeerde Staten waarin ze aankondigen dat ze op korte 
termijn een breed overleg willen starten over krimp. Dit mede naar aanleiding van het 
rapport van de rekenkamer. Daar wil GS Provinciale Staten graag intensief bij betrekken, 
onder andere door twee statenontmoetingen. GS wil het traject voor de zomer afronden. 
Prima, de PvdA doet graag mee. Er moet veel werk verzet worden in de krimpgebieden, daar 
moeten we niet te lang mee wachten! Dus graag zo snel mogelijk aan de slag met een 
duidelijke einddatum, die niet al te ver weg moet liggen, en een duidelijk eindprogramma. 
 
Het tweede stuk is een Statenstuk van het Presidium met als bijlage het verslag van de 
Statenontmoeting van 16 september. In feite zegt het Statenstuk hetzelfde als de brief van 
GS: een intensief proces in het eerste halfjaar van 2016 dat voor de zomer moet worden 
afgerond.  
 
In grote lijnen onderschrijven wij de thema’s die GS in haar brief noemt. Twee aanvullingen:  

 Wij willen het thema ‘zorg’ graag een wat prominentere plek geven. Voor ons is dat 
een uiterst belangrijk thema. Ons verzoek aan GS is dus om het thema ‘zorg’ 
nadrukkelijk een plaats te geven. 

 Tijdens de Statenontmoeting van 16 september heeft professor Stokman een uiterst 
inspirerend verhaal gehouden. Hij ging ondermeer in op een aantal ontwikkelingen 
die naar zijn verwachting kansen bieden. Eén daarvan is het zelfvoorzienend worden 
op energiegebied. De verwachting is dat dit het wonen op het platteland een nieuwe 
aantrekkelijke dimensie gaat geven. De PvdA deelt die verwachting. Wij vragen het 
college om het thema ‘lokale energievoorziening’ toe te voegen. In een motie heeft 
de PvdA net voor de kerst hier ook al aandacht voor gevraagd, waar het ging om de 
energiecoöperaties. 

 
Dat wat betreft de inhoud. Maar het proces is ook enorm belangrijk. Wie betrekken we in 
het proces en hoe? Het stuk van GS rept over overleg/gesprekken met de ‘stakeholders’. Het 
Statenstuk spreekt van een gezamenlijk bijeenkomst van GS en PS om na te denken over de 
wijze waarop met betrokkenen gesproken gaat worden. Wij willen graag vandaag vast met 
de commissie over het proces spreken. 
 
Drenthe heeft veel actieve inwoners waarvan velen intensief bezig zijn met het leefbaar 
houden van onze provincie. Dorpshuizen, scholen, zwembaden, breedbandcorporaties, 
verenigingen op het gebied van sport en cultuur, enzovoorts: ze zouden er niet zijn zonder al 
deze mensen. Ze werken keihard voor de Drentse gemeenschap en ze verdienen en krijgen 
onze waardering en ons respect. En we gaan met ze praten in het kader van dit traject. 



Maar er wonen nog een heleboel andere mensen in Drenthe. Die hebben vast ook ideeën 
over hun leefomgeving. Gewone mensen, friskijkers en dwarsdenkers. Die mensen hebben 
ongetwijfeld ook creatieve en spannende ideeën. Ideeën waar de wij, de stakeholders, de 
betrokkenen en de ambtenaren nog niet op gekomen zijn. Ook met die mensen zou de PvdA 
willen praten over de bevolkingsontwikkeling in Drenthe.  
 
Daarbij kunnen we leren van ervaringen die elders zijn opgedaan. In 2010 is, tijdens een 
langdurige politieke impasse in België, het idee ontstaan van de G1000. Een in essentie 
openbare bijeenkomst waar mensen met elkaar spreken over bestuurlijk thema’s met als 
bedoeling om ‘verse zuurstof te verlenen aan de politieke impasse en aan te tonen dat 
democratie vernieuwd kan worden’. Nu verkeren wij niet in een politieke impasse, maar 
verse zuurstof kunnen we altijd gebruiken. Inmiddels hebben in Nederland al verschillende 
G1000-achtige bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten zijn over het algemeen 
als heel waardevol en inspirerend ervaren. Wij vragen aan de commissie en aan GS om te 
overwegen, naast ontmoetingen en gesprekken met de betrokkenen, ook één of meer 
bijeenkomsten te houden met anderen. Bijeenkomsten die min of meer georganiseerd 
worden volgens de principes van de G1000. 
 
In de beantwoording van het college werd de suggestie voor de G1000-achtige aanpak 
overgenomen, ook andere partijen schaarden zich hier achter. Ook de noodzaak van een 
integrale aanpak, met aandacht voor thema’s als zorg en energie, onderschreven de 
commissie het college van GS. 
 
 
 


