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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 
 

Provincies aan zet bij aanpak krimp in Gelderland en Overijssel 
 
Deventer – 13 december 2011. De Rekenkamer Oost-Nederland constateert dat de tijd is 
aangebroken dat de provinciale politiek duidelijk maakt wat de rol van de provincie is bij 
de aanpak van demografische krimp. Dat is een belangrijke stap in de voorbereiding op 
demografische veranderingen in Oost-Nederland. 
 
De rekenkamer van Gelderland en Overijssel heeft een verkenning uitgevoerd naar 
demografische veranderingen in Oost-Nederland en de rol van de provincie daarbij. Met 
demografische veranderingen wordt bedoeld de toekomstige bevolkingsdaling, de 
vergrijzing (meer ouderen) en de ontgroening (minder jongeren). Als eerste zullen de regio’s 
Achterhoek en Twente te maken krijgen met krimp. Volgens de rekenkamer is er steeds 
meer aandacht bij de overheid voor de demografische veranderingen. Zo hebben beide 
provincies de aantallen nieuw te bouwen woningen in gemeenten al naar beneden 
bijgesteld.  
 
De boodschap in dit rapport is dat  het tijd is voor een integrale provinciale visie op krimp en 
de rol van de provincie daarin. Dit als leidraad voor het provinciaal handelen, maar ook om 
gemeenten, maatschappelijke organisaties en de burgers te laten weten wat men van de 
provincie verwachten mag, en wat niet. 
 
Uit de analyse van de rekenkamer komt naar voren dat de provincies drie rollen hebben bij 
krimp. Het gaat om de provincie als regisseur (samen met de regio’s en gemeenten het 
proces in goede banen leiden), investeerder (financiële instrumenten die aansluiten op het 
beleid) en kennismakelaar (om van elkaars ervaringen te leren).  
 
In haar verkenning geeft de rekenkamer een aantal aandachtspunten voor de op te stellen 
visie. Daarbij gaat het ondermeer om het leveren van maatwerk (de gevolgen van krimp zijn 
nergens hetzelfde), het ondersteunen van lokale bewustwording van krimp en het scheppen 
van ruimte voor innovatie en initiatief.  
 
De rekenkamer sluit het rapport af met de suggestie aan Provinciale Staten om snel aan de 
slag te gaan en te laten zien hoe de provincie zich samen met haar partners gaat 
voorbereiden op een toekomst met minder mensen, meer ouderen en minder jongeren. 
 
De verkenning wordt 14 december aangeboden aan Provinciale Staten van Gelderland. Op 
de statenvergadering van 21 december wordt deze aangeboden aan Provinciale Staten van 
Overijssel.  
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Over de Rekenkamer Oost-Nederland 

De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de 
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de 
provincies Gelderland en Overijssel. Ze is ingesteld op basis van de Provinciewet.  
 

Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport kunt u contact 
opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Van Dijk: 06-
55803267 of met de directeur van de Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Bruggink: 0570-
665800 of 06-51865795. Het gehele rapport is vanaf 14 december te downloaden van onze 
website www.rekenkameroost.nl.  


