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Burgemeester Toine Gresel (Heerlen)
‘Haal de kramp uit de
krimpdiscussie’
door Jan Prij
Redactiesecretaris CDV.

De kramp uit de krimpdiscussie halen,
ziet burgemeester Toine Gresel van Heerlen als een voorname missie. Parkstad
Limburg, het samenwerkingsverband van
zeven gemeenten waarvan hij voorzitter is,
geldt als hét voorbeeld van de aanpak van
krimp in Nederland. De kunst is volgens
hem een gecoördineerde aanpak te kiezen,
waarbij een mogelijke negatieve spiraal in
een positieve wordt omgezet. Alleen het
rijk doet nog niet erg mee. Dat ziet de bevolkingskrimp niet als een probleem. De
gevallen van krimp die zich nu al in Nederland voordoen, worden ten onrechte ‘weggemiddeld’ tegen de groeigebieden die er
ook nog zijn.
‘De bevolkingskrimp is hier in Limburg
al ingezet in Kerkrade in 1997, aldus de burgemeester. ‘In het demografisch middenscenario verliest Parkstad Limburg 40.000 inwoners tot 2035. Natuurlijk moet je dan wat
doen. Als je niets aan krimp doet, dan is het
gevolg leegstand, verloedering en mismatch
van woningen. Er kan dan een negatieve
spiraal optreden met daling van de huizenprijzen, negatieve migratie en verminderde
activiteit. Het gevaar van lethargie ligt dan
op de loer.’

Parkstad Limburg staat voor de opgave
12.000 tot 17.000 woningen te slopen in de
gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Brunssum, Simpelveld, Voerendaal en Onderbanken. Parkstad regisseert dat proces
om negatieve concurrentie tussen de verschillende partijen te voorkomen.
De burgemeester vertelt hoe anders de
situatie in de jaren vijftig en zestig van de
vorige eeuw toen de mijnindustrie nog
bloeide. Aan arbeidsplaatsen was geen gebrek en er werd fors gebouwd, zonder dat
er een goed infrastructuurplan onder lag.
Voor je het wist, was er weer ergens een kerk,
een plein en een woningwijk bijgebouwd.
Maar met het verlies in werkgelegenheid in
de mijnen, komt ook de rekening in de vorm
van bevolkingskrimp dubbel en dwars op
het gebied neer. Maar dat is dus zeker geen
reden om bij de pakken neer te zitten. Juist
niet.
‘Je hebt nu een unieke kans om, samen
met andere betrokken partijen, het gebied
een nieuwe structuur en een nieuwe identiteit te geven, compleet met lightrailverbindingen en andere bijpassende infrastructuur’, aldus de burgemeester. ‘Ook zijn
met de coöperaties afspraken gemaakt over
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grootschalige sloopprogramma’s, want als
je dat niet samen aanpakt, wordt het dus
niets.’
‘Daarom is het ook zo belangrijk dat een
regisseur afspraken kan maken die boven de
deelbelangen van iedereen uitstijgen.’ Bij de
herstructureringsopgave gaat het om groen
terughalen en verdunnen, en nadrukkelijk
ook om economische structuurversterking.
‘Wij verbinden de krimp met het maken van
een slag in de technologische driehoek Eindhoven, Aken, Parkstad Limburg.’
‘Het enige forse probleem dat je overhoudt zijn dat van de niet afgeschreven
boekwaarden, zowel van grond als van huizen en gebouwen. De komende twintig jaar,
kost dat 1 tot 1,5 miljard euro. In het licht van
de kredietcrisis lijkt dat opeens niet meer
zoveel geld, maar voor ons gebied is dat
natuurlijk enorm.’
‘Hoe beweeg je investeerders anticyclisch
te investeren in het gebied? Je zult scholen
moeten sluiten, maar ook voorzieningen
terug moeten bouwen. In de Randstad is dat
mogelijk geen probleem en vind je wel investeerders, maar hier ligt dat anders.’
Wat je volgens Gresel bijvoorbeeld moet
doen is sloopsubsidies geven in plaats van
bouwsubsidies. Maar de geesten lijken er
nog niet rijp voor.
‘Krimp zit niet in onze genen. Niemand
wil krimpen. Je wilt toch niet krimpen in je
carrière, je huis en je salaris. Wie praat er
nou over krimp?’
‘Laatst was ik op een internationale bijeenkomst over demografic decline. Wat zag
je daar? Steden doen er letterlijk alles aan
om het aantal inwoners op peil te houden,
maar dit lost niets op. Integendeel, ze halen
daarmee ook allerlei problemen binnen. Als
je nou zou in de kramp schiet van de krimp,
dan ben je niet goed bezig. Eén van de dingen die we hier zeggen is daarom: “Je moet
je kramp uit de krimpdiscussie halen”. Je

moet de krimp aanpakken, maar dan wel op
basis van nieuwe doelen, nieuwe woonvormen, vervoersvormen en technologische
uitdagingen.’
Veel rijkspartners en adviseurs zien
krimp ten onrechte niet zo als een probleem.
‘De krimpcijfers worden nu een beetje
“weggemiddeld” in Nederland, terwijl het
probleem nu al fors speelt. Bij veel mensen
die daadwerkelijk komen kijken en die we de
business case uitleggen, gaan de ogen open.’
Hopelijk geldt dat ook voor de voor de afvaardigingen van ministeries die inmiddels

Het is nog niet tot de Haagse
molens doorgedrongen dat we
niet langer op groeiolie, maar
op krimpolie draaien
bij Parkstad langs zijn geweest. Maar burgemeester Gresel is er niet helemaal gerust op.
‘Het zou fijn zijn als ook het rijk specifiek
instrumentarium ontwikkelt, waarmee we
de krimpopgave met verve kunnen aanpakken. Dan denk ik aan een sloopregeling, of
aan een vriendelijk fiscaal regime voor afschrijvingen of aan middelen voor een waardecreatiefonds op basis waarvan je tegencyclische investeringen zou kunnen doen. We
zitten nu met een financieringsprobleem. Je
hebt 500 tot 600 miljoen euro nodig om het
vliegwiel in positieve zin draaiende te houden. Maar zolang dat er niet is, wacht iedereen op iedereen. Met de provincie werken we
goed samen, maar de snelheid van bewegen
van het rijk valt tegen. Het is blijkbaar nog
niet tot de Haagse molens doorgedrongen
dat we niet langer op groeiolie maar op
krimpolie draaien.’
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