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Krimpgebied Noord-Nederland
gebaat bij minder regeltjes
Krimp is geen rampspoed. Maar een regio
als Noordoost-Fryslân zou wel gebaat zijn
met minder overheidsregeltjes, bleek
gisteren op een werkgeversontbijt over het
thema krimp.
Theo Klein
Drachten | Krimpgebieden als
Noord-Nederland kunnen profiteren
van meer regelruimte van de overheid, vindt Elles Bulder, lector Krimp
en leefomgeving aan de Hanzehogeschool in Groningen. ,,Den Haag zou
krimpgebieden meer regelruimte
kunnen geven. Bij aanbestedingen in
het Noorden zou niet alleen naar de
prijs moeten worden gekeken maar
ook naar maatschappelijke zaken. Investeert bijvoorbeeld de onderneming die meedingt ook in lokale
voorzieningen waar een dorp van
profiteert?”
Bulder is lector Krimp en leefomgeving maar aan het woord krimp
heeft ze een hekel, maakte ze gisterochtend de kleine dertig ondernemers bij de ontbijt- en netwerkbijeenkomst snel duidelijk. ,,Die term
verhult te veel. Alsof het in het Noorden alleen maar leegloopt. Er vertrekken inderdaad mensen, maar we
moeten ons niet op die 4 procent
leegloop focussen.”
Wat haar wel zorgen baart is het
vertrek van hoogopgeleide jongeren
en de clustering van ouderen in de
dorpen met voorzieningen. Daar zouden de noordelijke provincies en ook
werkgevers volgens haar wel wat aan
moeten doen.
Jongeren zijn een bron van innovaties voor het bedrijfsleven. En de
ouderentrek naar plaatsen met veel
zorgvoorzieningen gaat ten koste
van de dorpen die ze verlaten. ,,Ik
woon zelf in Scheemda, midden in

een krimpgebied. Maar er is de laatste tijd wel een stormloop op huizen.
De huizengekte is niet zoals in Amsterdam, maar is wel een wonderbaarlijk fenomeen in een krimpgebied. Het is dankzij de komst van een
ziekenhuis plotseling een mooie locatie voor zeventigplussers.”
Bulder laat zelf zien dat een
krimpgebied ook voor bredere groepen aantrekkingskracht kan hebben.
Naast haar lectoraat heeft ze al jaren
een eigen onderzoeksbedrijf in
Scheemda in Oost-Groningen. Een
weinig logische keus voor iemand die
kort daarvoor aan Cambridge was afgestudeerd. ,,Mijn broer woont op
het mooiste plekje in hartje Amsterdam. Maar ik zou voor geen goud met
hem willen ruilen. In Scheemda heb
ik rust en ruimte. Ik kan me daar een
huis permitteren dat ik nooit in het
Westen zou kunnen kopen. En mijn
kinderen konden gewoon alleen op
de fiets naar school.”
Bedrijfsleven
Het bedrijfsleven heeft wel een rol in
het leefbaar houden van zulke dorpen. ,,Mijn bedrijf aan huis was uit
zijn jasje gegroeid. Oh, dan ga je met
je bedrijf zeker naar Groningen, was
de reactie om me heen. Dat lijkt voor
een advieskantoor een logische stap.
Maar ik bleef bewust in Scheemda en
verbouwde een oud stationsgebouw
tot kantoor. Zo draag ik als ondernemer bij aan de leefbaarheid van het
dorp. Ik kan niet alleen mijn klanten
de schoonheid van het dorp en de
omgeving laten zien maar ook de lokale supermarkt profiteert er van als
ik daar mijn koffie insla.”

Leden van MKB Noord ontbeten gisteren in hotel Van der Valk in Drachten. Tijdens de bijeenkomst vertelde
Elles Bulder, lector Krimp en leefomgeving, over de mogelijkheden in krimpgebieden. Foto: Jilmer Postma

Volgens Europese
normen heeft
Nederland helemaal
geen platteland

Bulder gaf de ondernemers de raad
mee verder te denken dan hun eigen
kleine gebied. ,,Het Noorden moet
niet denken in krimp- en groeigebied
of stad versus het platteland. Zie de

regio als een geheel. Dan blijk je in
een veel voorzieningenrijker gebied
te wonen dan je eerst dacht. In Schotland moeten mensen soms drie uur
reizen naar hun huisarts. Hier zit je
vanuit de hele noordelijke regio in
die tijd in een academisch ziekenhuis.”
Bulder geeft desgevraagd toe dat
het voor mensen wel wat uitmaakt of
ze, zoals in Schotland, nooit anders
hebben gekend, of dat er voorzieningen uit een dorp verdwijnen die er
eerst wel waren. ,,Voor inwoners in
een krimpdorp is het een verliessituatie, ze raken wat kwijt. Vergelijk het
met een rouwproces. Maar daar moet
je niet in blijven zitten. In vergelijking met andere Europese landen is
ons platteland dichtbevolkt. Volgens
Europese normen valt het niet eens

onder platteland. Dat maakt het
soms lastig om Europese subsidies te
krijgen voor projecten in onze
krimpgebieden.”
Volgens Trudie Timmermans,
naast Leeuwarder ondernemer ook
voorzitter van MKB Fryslân, zou de
regio inderdaad profiteren van minder regelgeving. Voor veel middenen kleinbedrijven zijn volgens haar
aanbestedingsregels een hobbel. ,,De
lokale economie schiet er meer mee
op als bedrijven meer onderling de
zaken kunnen regelen. Het is toch
raar dat een Duits bedrijf zometeen
een gigantisch zonnepark bij Wirdum gaat bouwen? Het betekent misschien wel wat werkgelegenheid
voor lokale installatiebedrijven.
Maar het grote geld verdwijnt over de
grens.”

