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Tinkebell schrijft in haar column
(Trouw, 5 augustus) dat adoptie
makkelijker zou moeten worden
gemaakt voor iedereen die een
kinderwens heeft en liefde wil ge-
ven aan een kind. Adoptie zou be-
volkingsgroei in de wereld tegen-
gaan en de kinderwens van men-
sen invullen.
Maar adoptie is niet bedoeld om

de bevolkingsgroei aan banden te
leggen, en evenmin als een ma-
nier van gezinsvorming.
In essentie is adoptie bedoeld

om een kind een kans te geven op
te groeien in een gezin, waarbij
eerst moet worden gekeken of er
mogelijkheden zijn om een kind
op te vangen binnen eigen fami-
lie, buurt of land.
Om te stellen dat de regels om

een kind nieuwe ouders te geven
te streng zijn, is wel erg kort door
de bocht. Deze regels zijn er, ge-
zien de ervaringen met illegale
adopties en vervalste documen-
ten, niet voor niets.

Adoptie is voor
het kind, niet
voor de ouders

tom

O nlangs heeft mi-
nister Blok het
verzoek afgewe-
zen om de Ach-
terhoek, Zuid-
oost-Drenthe en
Noordoost-Fries-

land als topkrimpregio te erkennen.
Daarvoor moet in de periode 2014-
2040 sprake zijn van een voorspelde
bevolkingsdaling van 12,5 procent
en een daling van het aantal huis-
houdens met minimaal 5 procent.
Daaraan voldoen alleen de drie be-
staande krimpregio’s Zuid-Limburg,
Noord- en Oost-Groningen en
Zeeuws-Vlaanderen. Deze regio’s
krijgen sinds 2009 extra steun van
het Rijk via het Gemeentefonds.
De huidige drie topkrimpregio’s

zijn allemaal gebiedenmet van ouds-
her veel (chemische) industrie en een
sterk afkalvende werkgelegenheid.
Ze liggen in minder aantrekkelijke
woongebieden aan de rand van het
land.
Het ontstaan van de nieuwe krimp-

gebieden is een gevolg van een veel
recentere trend van ruimtelijke uit-
sortering waarbij de betere banen en
de hoger opgeleiden zich steeds
meer concentreren in en rond steden
met een universiteit en/of hbo-instel-
ling, vooral in een ring rondom de
Randstad. Het traditionele platteland
nabij de steden verdwijnt als produc-
tieruimte en wordt steeds meer ver-
vangen door platteland als consump-
tieruimte voor wonen en recreatie.
Voor degenen die het kunnen beta-

len, is het daar prettig studeren, wer-
ken en wonen in schone lucht en
met minder files. Daar staat tegen-
over dat in de grensgebieden en

langs deWaddenkust iets verder van
de steden veel banen en mensen ver-
dwijnen, en daar blijven vooral lager
opgeleide, oudere en weinig mobiele
werknemers en inactieven achter.

Onderwijs en zorg
Dat verschijnsel doet zich in alle
landsdelen voor. De verschillen in
bijvoorbeeld de werkloosheid tussen
landsdelen nemen dan ook af, maar
de verschillen tussen gemeenten bin-
nen de landsdelen nemen toe. Voor
gemeenten waar de bevolking
krimpt, geeft dit problemen bij het
in stand houden van onderwijs- en
zorgvoorzieningen en bij het arbeids-
marktbeleid, mede omdat de sociaal
zwakkeren in de krimpgebieden ach-
terblijven en de banen verdwijnen.
Het Rijk heeft de neiging beleid te

decentraliseren naar gemeenten zon-
der rekening te houden met de spe-
cifieke omstandigheden in die re-
gio’s. Omdat gemeenten de uitgaven
nauwelijks kunnen beïnvloeden, ko-
men ze in financiële problemen. Ge-

meenten hebben ook nauwelijks mo-
gelijkheden om meer inkomsten te
generen door zelf lokale belastingen
te heffen. Volgens een recente Oeso-
studie is Nederland zelfs het land
met veruit de laagste eigen belasting-
inkomsten voor lagere overheden.
In veel van de nieuwe krimpgebie-

den is sprake van een nieuwe proble-
matiek waar het Rijk nu geen reke-
ning mee houdt. Sinds de jaren zes-
tig is altijd veel geld besteed aan
stadsvernieuwing om de leefbaar-
heid in de achterstandsgebieden van
de grotere steden te bestrijden. Nog
steeds ligt de algemene uitkering per
inwoner uit het Gemeentefonds in
de grote steden Amsterdam, Rotter-
dam en Den Haag 60 tot 80 procent
boven het gemiddelde vanwege de
specifiek hoge kosten van deze dicht-
bevolkte gebieden. Waarom zou er
nu dan geen hogere uitkering kun-
nen zijn voor de specifieke proble-
matiek van meer krimpregio’s?
Krimp kun je niet tegengaan, want

mensen mogen zelf weten waar ze

willen wonen. Dat geldt ook voor be-
woners van krimpregio’s: je hoeft er
niet te wonen. Maar je kunt krimp-
gebieden wel aantrekkelijk maken
voor bijvoorbeeld hoger opgeleiden
door te investeren in goede voorzie-
ningen en de huizenmarkt te helpen
saneren en te upgraden.

Duits leren
Cruciaal is daarbij dat de inwoners
zelf initiatieven nemen en niet blij-
ven wachten op de overheid. Moge-
lijkheden zijn overal en het betekent
zeker niet dat elk dorp zijn school
moet houden. De overheid kan bij-
voorbeeld de toegang tot snel inter-
net in afgelegen gebieden stimuleren
en ondernemerschap of het leren
van de Duitse taal faciliteren.
In de nationale regelgeving kan

meer rekening worden gehouden
met de specifieke omstandigheden
in krimpregio’s en gemeenten kun-
nen meer vrijheid krijgen in het uit-
gaven- en inkomstenbeleid. Het be-
moeilijken van fusies van scholen en
zorginstellingen en de eis van be-
schikbaarheid voor de arbeidsmarkt
kan verstandig beleid zijn voor dicht-
bevolkte gebieden in de Randstad,
maar contraproductief zijn voor het
in stand houden van voorzieningen
in krimpgebieden.
Nederland is zo klein dat we ook de

krimpgebieden zo goed mogelijk
moeten benutten. Ofwel: er is alle
aanleiding om net zoals we al tiental-
len jaren doen voor de grote steden
ook specifiek beleid te gaan voeren
en middelen in te zetten voor het be-
vorderen van de leefbaarheid in alle
gebieden die te maken hebben met
forse bevolkingskrimp.

Meer aandacht voor
beleid in krimpregio’s

In krimpgebieden verdwijnt veel werkgelegenheid. FOTO ANJO DE HAAN, ANP

Waarom kunnen
krimpregio’s geen
hogere uitkering
krijgen, net zoals
grote steden, vraagt
hoogleraar Jouke
vanDijk zich af.
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