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Lange termijn opgave met korte termijn urgenties

• Daling Primair Onderwijs tot 2025: 23.000 leerlingen → 115 scholen sluiten;

• Verenigingsleven daalt 30% komende 10 jaar � accommodaties sluiten;

• Stijging arbeidsbehoefte Zorg 14% <> daling arbeidsaanbod 17% (10 jaar); 

• Dubbele herstructureringsopgave: definitief slopen +  herstructureren;

• 2020: overschot van 500.000 m2 Winkel Vloer Oppervlak;

• Wegvallen verdienvermogen: 21 gemeenten in Limburg ontvangen extra 

krimptoelage uit gemeentefonds;

• Domino-effecten van krimp: verschraling fysieke omgeving (‘harde’

krimp) + uitholling sociale infrastructuur (‘zachte’ krimp).



Hoe gaan we daar in Limburg mee om?

De Limburgse samenleving wordt op ruimtelijk, economisch 
en sociaal gebied zodanig (her)ingericht, dat de demografische
ontwikkeling (vergrijzing, ontgroening en krimp) op een 
positieve wijze is beïnvloed en aangewend om verdere groei 
in ruimtelijke, economische en sociale kwaliteit te realiseren.

Dus: geen krimpbeleid maar beleid  “krimpproof” maken.



Lange termijn: Commissie Deetman

Krimp niet bestrijden, maar innoveren: met minder mensen het 
niveau van welzijn /welvaart behouden/versterken;

Transformatie agenda
plus

Sociaal-economische

ontwikkelingsagenda

via
Regionale governance-agenda



Welk soort oplossingen zoeken we?
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Kans: grensoverschrijdende samenwerking



Demography and economic development

4 locatiefactoren:
Labour supply

Human capital

Labour Productivity

R&D
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Voorwaarden en voorbeelden

Voorwaarden:

A.Wederkerigheid;
B.Overbrugging culturele verschillen;
C.Knelpunten wet- en regelgeving aanpakken;

Voorbeelden:
�Maastricht Culturele Hoofdstad 2018
�Technologische Topregio ����
�Huisvesting studenten RWTH in Parkstad

�Onderzoek min. BZK



Voor de discussie

We moeten de demografische opgave 
(ontgroening, vergrijzing, krimp) niet proberen 
te stoppen maar juist benutten. 
Maar hoe pakken we dat aan? 

Grensoverschrijdende samenwerking is nodig
maar ontstaat  alleen als er een duidelijk 
wederzijds belang is. 
Is hier echter sprake van?

De demografische opgave wordt onvoldoende
als een Europees vraagstuk aangepakt. 
Hoe kan hierin verandering worden gebracht?



Dank voor uw aandacht
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