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Context Op 11 april 2012 is het concept Initiatiefvoorstel besproken in de  
commissie ROW en daarbij zijn een aantal wijzigingen cq aanvullingen (zie 
verslag cie ROW d.d. 11 april) voorgesteld in het Statenbesluit. Vandaar dit 
Vervolgvoorstel waarin deze wijzigingen zijn verwerkt. 
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Vergadering d.d. 25 april 2012 
Besluit nr. PS2011-890 
 
 
 
PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND 
 
Gezien het voorstel PS2011-890 van A.J. Prins van 28 maart 2012, over de besluitvorming 
met betrekking tot het rapport Met het oog op morgen; Verkenning van de rol van de provincie in 
het krimpbeleid van de Rekenkamer Oost-Nederland; 
 
BESLUITEN 
 

• De zeven aandachtspunten van het Rekenkamerrapport Met het oog op morgen voor 
kennisgeving aan te nemen; 

• Het adviesrapport van de Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid Transities voor krimp en 
het Rekenkamerrapport Met het oog op morgen te betrekken bij de uitwerking door GS van 
de nieuwe Gelderse Structuurvisie;  

• Het college te verzoeken om bij alle beleidsterreinen in het bijzonder de woningmarkt, 
bedrijvigheid en voorzieningen rekening te houden met het facet demografische 
ontwikkelingen;  

• Het college te laten onderzoeken of bij de opstelling van de nieuwe Beleidsbegroting 
specifieke gelden nodig zijn, waarmee experimenten, innovatieve projecten, pilots en 
vernieuwende ideeën in het kader van de opvang van krimpproblematiek financieel afgedekt 
kunnen worden; 

• Het college te laten rapporteren voor oktober 2012 wat de invloed van (knellende) regel-
geving is op initiatieven voor de opvang van de krimpproblematiek en daarbij te onderzoeken 
in hoeverre de aanwijzing van regelvrije zones kan leiden tot het stimuleren van initiatieven 
en innovatieve projecten; 

• Het college te laten onderzoeken welke ontwikkeling ten aanzien van de financiële positie 
van gemeenten in krimpgebieden te verwachten zijn en voorstellen te doen ten aanzien van 
financieel toezicht op gemeenten.  

 
 
Arnhem, 25 april 2012 - zaaknr. 2011-020367 
 
Provinciale Staten van Gelderland 
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Rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland: Met het oog op morgen 
Verkenning van de rol van de provincie in het krimpbeleid 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
Beknopte samenvatting van inhoud voorstel: 
 

Gezien de behandeling van het rapport in Gelderland in de commissie Ruimtelijke Ordening, 

Water en Wonen van 14 maart en 11 april 2012, stel ik PS voor om de zeven aandachtspunten 
van de Rekenkamer voor kennisgeving aan te nemen en het college onder meer te verzoeken 
om voor alle beleidsterreinen rekening te houden met het facet demografische ontwikkelingen. 
 

= = = = = 
 
Aan Provinciale Staten 
 
Op 14 maart en 11 april 2012 is het rapport Met het oog op morgen van de Rekenkamer Oost-
Nederland inhoudelijk behandeld in de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening, 
Water en Wonen. Bij deze behandeling is ook het adviesrapport Transities voor krimp van de 
Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid en de Statennotitie Bevolkingskrimp en de rol van de 
provincie betrokken.  
In de commissievergaderingen heeft een meerderheid van de fracties aangegeven de 
aandachtspunten uit het rekenkamerrapport voor kennisgeving aan te nemen. Door de fracties is 
aangegeven, dat het onderwerp bevolkingskrimp feitelijk alle provinciale beleidsterreinen omvat. 
Daarom verzoeken de Staten aan het college om uitgaande van de aandachtspunten van de 
Rekenkamer bij alle beleidsterreinen rekening te houden met het facet demografische ontwikke-
lingen. 
Het college wordt verzocht:  

 de zeven aandachtspunten van het Rekenkamerrapport Met het oog op morgen voor 
kennisgeving aan te nemen; 

 het adviesrapport van de Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid Transities voor krimp en 
het Rekenkamerrapport Met het oog op morgen te betrekken bij de uitwerking door GS van 
de nieuwe Gelderse Structuurvisie;  

 bij alle beleidsterreinen in het bijzonder de woningmarkt, bedrijvigheid en voorzieningen 
rekening te houden met het facet demografische ontwikkelingen;  

 te onderzoeken of bij de opstelling van de nieuwe Beleidsbegroting specifieke gelden nodig 
zijn, waarmee experimenten, innovatieve projecten, pilots en vernieuwende ideeën in het 
kader van de opvang van krimpproblematiek financieel afgedekt kunnen worden; 

 te rapporteren voor oktober 2012 wat de invloed van (knellende) regelgeving is op 
initiatieven voor de opvang van de krimpproblematiek en daarbij te onderzoeken in hoeverre 
de aanwijzing van regelvrije zones kan leiden tot het stimuleren van initiatieven en 
innovatieve projecten; 

 te onderzoeken welke ontwikkeling ten aanzien van de financiële positie van gemeenten in 
krimpgebieden te verwachten zijn en voorstellen te doen ten aanzien van financieel toezicht 
op gemeenten.  
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Voorstel 
Op basis van de uitkomsten van het beraad in de commissie Ruimtelijke Ordening, Water en 
Wonen stel ik u voor te besluiten volgens de zes beslispunten van het Statenbesluit. 
 
Arnhem, 17 april 2012 - zaaknr. 2011-020367 
 
   
Mw. A.J. Prins   
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