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Samenvatting
In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van bevolkingskrimp op de bereikbaarheid van
voorzieningen en werklocaties middels het openbaar vervoer (OV). Dit is gedaan door middel van
empirisch onderzoek in de regio Achterhoek. Ook is er ter vergelijking kort gekeken naar de
ontwikkelingen in de krimpende regio Noord-Oost Groningen.
Aanleiding
Op basis van de beschikbare kennis over bevolkingskrimp kon voorafgaand aan het onderzoek
worden verondersteld dat krimp zal leiden tot een afnemend draagvlak voor voorzieningen. Door
concentratie en/of herspreiding van voorzieningen zullen vervolgens de afstanden tot locaties voor
bijvoorbeeld onderwijs, zorg en winkelen toenemen. Ook de bereikbaarheid van werklocaties kan
hierin worden meegenomen, afhankelijk van de invloed van krimp op de ruimtelijk-economische
structuur. Daarnaast kan een dalend bevolkingsaantal leiden tot minder draagvlak voor bestaande
OV-verbindingen, waardoor het onder invloed van een afnemende bezettingsgraad lastig kan blijken
om deze verbindingen in stand te houden. Ook leidt een veranderende bevolkingssamenstelling
(bijvoorbeeld de sterke vergrijzing in krimpgebieden) waarschijnlijk tot een andere vervoersvraag. De
combinatie van deze ontwikkelingen vormde de aanleiding van dit onderzoek, waarbij het dus goed
voor te stellen is dat de OV-bereikbaarheid van voorzieningen en werklocaties in krimpgebieden onder
druk komt te staan. Tevens is geconstateerd dat daarbij een breed speelveld van organisaties is
betrokken, waardoor dit een belangrijk aspect is geweest bij de analyse van de ontwikkelingen in de
regio Achterhoek en bij het uitwerken van oplossingsrichtingen.
Theoretisch raamwerk
Voorafgaand aan de analyse is een theoretisch raamwerk opgesteld. Ten eerste is daarbij gekeken
naar de manier waarop de mate van bereikbaarheid meetbaar kan worden gemaakt in relatie tot de
context van dit onderzoek. Om de ontwikkeling van de bereikbaarheid per openbaar vervoer in
krimpgebieden te kunnen beoordelen is er een zestal indicatoren opgesteld die ingaan op kenmerken
van het vervoersysteem, in combinatie met kenmerken van de ruimte en kenmerken van personen. Dit
houdt verband met de verwachte ontwikkelingen in krimpgebieden op het gebied van het OV en de
ruimtelijke ordening (concentratie/herspreiding van voorzieningen) en veranderingen in de
samenstelling van de bevolking (ontgroening en vergrijzing).







Netwerkeigenschappen van het OV-netwerk (aanbodgericht)
Centraliteit en verbondenheid van locaties binnen het OV-netwerk (aanbodgericht)
Ontsluiting van locaties en van de regio middels OV-netwerk (aanbodgericht)
Feitelijk gebruik en afwikkelingskwaliteit van het OV-netwerk (aanbod- en vraaggericht)
Potentiële bereikbaarheid van locaties (nabijheid)
Actieruimte van het individu gegeven het beschikbare OV-netwerk

Daarnaast is op basis van de theorie vastgesteld dat de diverse betrokken actoren wiens keuzes van
invloed zijn op de ontwikkeling van deze indicatoren zullen samenwerken in arena‟s van overleg,
afstemming en/of besluitvorming wanneer zij wederzijds afhankelijk zijn. Deze afhankelijkheid komt in
de huidige netwerksamenleving steeds vaker voor en ook rondom de ontwikkelingen in krimpgebieden
is dat zeker het geval. Op een hoger schaalniveau vormen combinaties van arena‟s een beleidsspel
rondom een bepaald thema en kunnen arena‟s gezamenlijk onderdeel zijn van een overkoepelend
beleidsnetwerk. In het onderzoek is voor de regio Achterhoek gekeken naar de posities die actoren
innemen binnen deze arena‟s, beleidsspelen en beleidsnetwerken. Na een analyse van het bestaande
beleid zijn vervolgens de voor dit onderzoek relevante besluitvormingsprocessen in arena‟s
geanalyseerd op basis van interviews met de betrokken actoren en aanvullende documentatie en
gegevens. Ook is stilgestaan bij de rol en invloed van regie en macht in de betreffende
besluitvormingsprocessen.
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Resultaten
Op basis van de analyse van het bestaande beleid en de diverse besluitvormingsprocessen in de
regio Achterhoek is de (toekomstige) ontwikkeling van de hiervoor genoemde indicatoren voor
bereikbaarheid vastgesteld. Daaruit is gebleken dat voornamelijk de nabijheid van onderwijs- en
winkelvoorzieningen af zal nemen, daarnaast staat ook de bereikbaarheid van huisartsen onder druk.
Wanneer dit wordt gecombineerd met de overige indicatoren, die ingaan op het OV-aanbod, wordt
duidelijk dat de trein in staat is als regionale drager van het OV-netwerk te dienen, de krimp leidt op dit
vlak niet tot lagere reizigersaantallen vanwege de positieve invloed van de zogenaamde „treinbonus‟.
De krimp zal echter wel van invloed zijn op het busvervoer en het aanvullende vervoer zoals de
Regiotaxi. Hierbij moet worden benadrukt dat naast de krimp ook de bezuinigingen op het OV en de
discussie over de basismobiliteit een belangrijke rol spelen. Het zal hierdoor lastig blijken om
bestaande kleinere lijnen in stand te houden en daarnaast kan de Regiotaxi een verdere groei van de
vervoersvraag niet dragen vanwege de kostenstructuur van het huidige systeem. Hierdoor komt vooral
de ontsluiting van kleinere kernen en de mobiliteit van specifieke doelgroepen als ouderen en
jongeren/scholieren onder druk te staan.
De bevindingen in Noord-Oost Groningen sluiten grotendeels aan bij de geschetste ontwikkelingen
voor de Achterhoek. Ook in Noord-Oost Groningen zorgt een combinatie van bezuinigingen en krimp
voor een afname van het OV-aanbod, met name aan de onderkant van de markt. Tevens wordt er in
Noord-Oost Groningen rekening gehouden met een toename van afstanden tot diverse voorzieningen.
Conclusies en aanbevelingen
Een goede OV-bereikbaarheid in krimpgebieden kan alleen worden gehandhaafd wanneer ruimtelijke
ontwikkelingen worden afgestemd met de vervoersvraag en het OV-aanbod. Ook het OV-netwerk zelf
zal op een andere wijze moeten worden ingericht. De betrokkenheid van veel verschillende actoren en
de daaruit voortkomende onzekerheid over ontwikkelingen (vooral rondom de ruimtelijke component)
maakt het echter lastig om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Dit is zowel in de Achterhoek als
in Noord-Oost Groningen duidelijk naar voren gekomen. Uit het onderzoek is verder gebleken dat het
verband tussen bereikbaarheid van werklocaties (met name bedrijventerreinen) en het OV beperkt is.
Tot slot zijn er een vijftal aanbevelingen gedaan om te sturen op een goede OV-bereikbaarheid van
voorzieningen in krimpgebieden:






1. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op de toekomst van voorzieningen in de
regio als leidraad voor keuzes van afzonderlijke actoren.
2. Het laten ontstaan en stimulering van een cultuur van samenwerking en overleg bij
besluitvorming en hiervoor een platform bieden.
3. Het creëren van een stabiel en kwalitatief goed basisnetwerk voor openbaar vervoer door
het maken van scherpe en duidelijke keuzes omtrent het reguliere OV-aanbod in de regio.
4. Het ontwikkelen van een zo optimaal en efficiënt mogelijk systeem voor kleinschalig
vervoer.
5. Het verkennen van de mogelijke rol van burgers bij het organiseren van vervoer op lokaal
niveau.

Deze aanbevelingen zijn uiteraard van een verdere toelichting en onderbouwing voorzien in de
volledige conclusie van dit onderzoek.
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Voorwoord
Deze masterthesis vormt de afsluiting van de opleiding Planologie, waar ik in september 2008 met
enthousiasme aan begonnen ben. Na het voltooien van de bacheloropleiding was de keuze om tijdens
het masterjaar een duaal traject te volgen snel gemaakt, wat heeft geresulteerd in stageperioden bij
de gemeente Nijmegen en adviesbureau Movares. De stage bij Movares stond grotendeels in het
teken van het schrijven van dit afstudeeronderzoek.
Het onderwerp van het onderzoek is daarbij voortgekomen uit een gedeelde interesse van Movares
en mijzelf. Bij Movares leefde de vraag hoe zij hun expertise op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling
en mobiliteit konden inzetten in relatie tot opkomende bereikbaarheidsvraagstukken in krimpgebieden.
Mijn persoonlijke affiniteit met de Achterhoek en mijn ervaringen met het openbaar vervoer in de regio
vormden hierop een mooie aanvulling en daarmee de aanleiding voor dit onderzoek.
Ik denk dat het eindresultaat een helder en integraal inzicht geeft in de wijze waarop het openbaar
vervoer in de regio Achterhoek is georganiseerd en welke verwachte ontwikkelingen in de toekomst
daarbij kunnen worden voorzien, mede onder invloed van het optreden van krimp. Op basis hiervan is
het mogelijk geweest om een aantal oplossingsrichtingen te schetsen. Inmiddels is duidelijk geworden
dat een aantal organisaties waar in het licht van dit onderzoek mee is gesproken ook daadwerkelijk
met het onderwerp aan de slag gaan om op die manier de mobiliteit van inwoners van krimpgebieden
te kunnen garanderen.
Deze thesis is vanzelfsprekend niet zonder hulp van anderen tot stand gekomen. Ten eerste wil ik alle
mensen bedanken die ik heb mogen interviewen tijdens de uitvoering van het onderzoek. Hun
inzichten en ervaringen uit de praktijk zijn waardevol gebleken om bepaalde ontwikkelingen te kunnen
benoemen en begrijpen. Ook alle medewerkers van het regiokantoor van Movares in Arnhem wil ik
bedanken voor hun interesse in en enthousiasme over mijn onderzoek, wat zich onder andere uitte bij
het tweetal presentaties dat ik heb verzorgd. In het bijzonder wil ik daarbij Ad Anker en Jan van Gigch
van Movares bedanken voor hun begeleiding. Ook Martijn Abeling toonde vanuit Movares veel
interesse in mijn bevindingen en was daarbij tevens bereid om mee te denken over bepaalde
onderwerpen, waarvoor mijn dank.
„Last but not least‟ wil ik tot slot Stefanie Dühr bedanken, die mij tijdens het onderzoek heeft begeleid
vanuit de universiteit. Haar opbouwende kritiek op een aantal conceptversies, met daarbij bijzondere
aandacht voor de opzet en structuur van de thesis en de gehanteerde onderzoeksmethoden, heeft
zeker geholpen om tot dit eindresultaat te komen.

Jeroen Stieber
Ulft, 17 maart 2013
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1. Inleiding
In dit inleidende hoofdstuk zal eerst de aanleiding voor het onderzoek worden geschetst, waarna dit
wordt uitgewerkt in een concrete doel- en vraagstelling. Vervolgens zal kort het gehanteerde
theoretisch kader en wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd (methodologie) worden besproken.
Deze twee aspecten zullen in verdere hoofdstukken uitgebreider aan bod komen. Tevens komt de
relevantie van het onderzoek aan bod. Er zal worden afgesloten met een leeswijzer, waarin de
verdere opbouw van deze thesis wordt toegelicht.
1.1 Aanleiding
Het bevolkingsaantal van Nederland zal de komende decennia doorgroeien tot een aantal van 17,8
miljoen inwoners in 2040. Hierna zal er een lichte daling worden ingezet waarna het bevolkingsaantal
zich naar verwachting zal stabiliseren (Van Duin & Garssen, 2010). Er bestaan echter grote regionale
verschillen in de ontwikkeling van het aantal inwoners. Er is sprake van een trek naar het stedelijk
gebied, wanneer de huidige trends doorzetten zal met name de Randstad een sterke groei gaan
doormaken, terwijl het bevolkingsaantal zal krimpen in andere, met name perifeer gelegen gebieden
(De Jong & Van Duin, 2009).
De verwachting is dat sterke krimp op regionale schaal vooral zal optreden aan de randen van
Nederland. In de regio‟s Noord-Oost Groningen, Zuid-Limburg en het zuidelijke deel van de provincie
Zeeland (Zeeuws-Vlaanderen) is reeds sprake van een structureel dalend bevolkingsaantal. Ook de
Achterhoek is een regio die op relatief korte termijn te maken zal krijgen met krimp. De voornaamste
oorzaken voor het optreden van krimp in deze gebieden zijn vergrijzing van de bevolking en het
wegtrekken van jongeren richting de meer centraal gelegen delen van Nederland in verband met
studie of werk. Vergrijzing zal op nationaal niveau gaan optreden, maar in krimpgebieden treedt deze
vergrijzing (het aandeel ouderen) versneld in door het wegtrekken van jongeren. Krimpregio‟s krijgen
dus, naast een absolute daling van het bevolkingsaantal, ook te maken met veranderingen in de
samenstelling van de bevolking in de vorm van vergrijzing en ontgroening (De Jong & Van Duin,
2009).
Het optreden van krimp kan op veel verschillende terreinen gevolgen hebben. Belangrijke effecten
kunnen optreden op het gebied van wonen, arbeidsmarkt en bedrijvigheid, voorzieningenaanbod,
onderwijs, zorg en bereikbaarheid (IPO, Rijk & VNG, 2009). In dit onderzoek zal met name worden
gekeken naar de gevolgen van krimp voor de bereikbaarheid van voorzieningen en werklocaties per
openbaar vervoer. De keuze om dit nader te onderzoeken komt voort uit twee veronderstellingen:




De verwachting is dat er in krimpgebieden concentratie en/of herspreiding van voorzieningen
plaats zal moeten vinden in verband met een afnemend draagvlak en een veranderende
behoefte door een andere samenstelling van de bevolking. Dit heeft mogelijk gevolgen voor
de bereikbaarheid van deze voorzieningen, doordat de af te leggen afstanden groter zouden
kunnen worden (Harms, Olde Kalter & Jorritsma, 2010). Aanvullend daarop kan ook worden
gekeken naar de ontwikkeling en ruimtelijke spreiding van werklocaties in verband met het
woon-werkverkeer en de economische vitaliteit van krimpregio‟s.
De tweede verwachting is dat in krimpgebieden het aanbod van openbaar vervoer onder druk
kan komen te staan. Door een afname van de bezettingsgraad zal het waarschijnlijk lastig
blijken om bestaande verbindingen in stand te houden. Bovendien kunnen veranderingen in
de samenstelling van de bevolking ook hier leiden tot andere behoeften (Harms e.a., 2010).

Het is interessant om te onderzoeken of deze veronderstellingen correct zijn. De combinatie van beide
veronderstelde ontwikkelingen zou er namelijk toe kunnen leiden dat de bereikbaarheid in de regio
onder druk komt te staan, zowel in sociaal-maatschappelijk (bereikbaarheid van voorzieningen) als
sociaal-economisch perspectief (bereikbaarheid van werklocaties).
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Ook is het belangrijk om hierbij inzicht te krijgen in factoren en besluitvormingsprocessen die van
invloed zijn op de ontwikkeling van de bereikbaarheid in krimpgebieden, om aan de hand daarvan vast
te kunnen stellen welke sturingsmogelijkheden er eventueel kunnen worden aangewezen, mocht dat
nodig blijken te zijn. Hierbij dient dus zowel op het ruimtelijke als het vervoerkundige aspect te worden
ingegaan.
1.2 Doelstelling
In het onderzoek zullen bovenstaande veronderstellingen in de praktijk worden getoetst door te
werken met een concrete casus: de regio Achterhoek. Tijdens het onderzoek zal voor deze regio
uitgebreid worden geanalyseerd hoe de bereikbaarheid van voorzieningen en werklocaties middels
het openbaar vervoer zich mogelijk gaat ontwikkelen onder invloed van de krimp. Dit zal worden
onderzocht door het analyseren van de (eventuele) effecten van bestaand beleid, aangevuld met een
analyse van de persoonlijke verwachtingen en opvattingen die belangrijke stakeholders in de regio
hebben ten aanzien van de ontwikkeling van de bereikbaarheid in krimpgebieden. Op basis van
vooronderzoek (zie ook hoofdstuk 2) is gebleken dat hierbij met name overheden, vervoerders,
ondernemers en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol spelen. Tevens zal de invloed van
relevante factoren en besluitvormingsprocessen worden meegenomen in de analyse, waarbij wordt
onderzocht tot welk nieuw of ander beleid dit wellicht zal leiden.
De doelstelling voor het onderzoek wordt daarom als volgt geformuleerd:
Het verkrijgen van meer inzicht in de mogelijke gevolgen van bevolkingskrimp voor de bereikbaarheid
van voorzieningen en werklocaties middels het openbaar vervoer én in de relevante factoren en
besluitvormingsprocessen die hierop van invloed zijn,
door in de regio Achterhoek te onderzoeken:
a) welk beleid er reeds is vastgesteld dat van invloed zal of kan zijn op de ontwikkeling van de
bereikbaarheid van voorzieningen en werklocaties middels het openbaar vervoer en;
b) welke persoonlijke verwachtingen en opvattingen er bestaan bij overheden, vervoerders,
ondernemers en maatschappelijke organisaties met betrekking tot:
 de toekomstige ontwikkeling van het voorzieningenaanbod en werklocaties;
 de toekomstige ontwikkeling van de rol en organisatie van het openbaar vervoer en;
 welke factoren en besluitvormingsprocessen zij daarbij onderscheiden die op deze beide
ontwikkelingen van invloed zijn en tot welk nieuw of ander beleid dit mogelijk zal leiden.
Ter ondersteuning van de bevindingen zal er tevens een vergelijkend kader worden opgesteld, waarbij
voor de regio Noord-Oost Groningen zal worden verkend welke effecten krimp mogelijk kan hebben
op de bereikbaarheid per openbaar vervoer. Zoals reeds gesteld is er in Noord-Oost Groningen al
langere tijd sprake van krimp, waardoor dit wellicht waardevolle kennis en inzichten uit de praktijk op
kan leveren die kunnen worden vergeleken met de uitkomsten van het onderzoek in de regio
Achterhoek. De gebiedskenmerken van de regio Noord-Oost Groningen tonen op veel aspecten
overeenkomsten met die van de regio Achterhoek (zie ook beide gebiedsbeschrijvingen in de
hoofdstukken 6 en 7), waardoor het zinvol is om juist deze krimpregio zijdelings te betrekken in het
onderzoek. De vergelijking tussen beide regio‟s kan vervolgens worden meegenomen bij het trekken
van conclusies en bij het schetsen van mogelijke oplossingsrichtingen.

12

1.3 Vraagstelling
De volgende centrale vraag volgt logisch uit de doelstelling van het onderzoek:
“Hoe kan het optreden van bevolkingskrimp van invloed zijn op de bereikbaarheid van voorzieningen
en werklocaties middels het openbaar vervoer, welke mogelijke toekomstige ontwikkelingen kunnen er
in dat kader op basis van bestaand beleid én persoonlijke verwachtingen van stakeholders* worden
voorzien in de regio Achterhoek en welke factoren en besluitvormingsprocessen spelen daarbij een
rol?”
* Onder stakeholders worden in dit onderzoek verstaan: Overheden, vervoerders, ondernemers en
maatschappelijke organisaties.
De centrale vraag kan worden uitgesplitst naar de volgende deelvragen:
1. Welke effecten zou krimp kunnen hebben op de ruimtelijke structuur en het aanbod van openbaar
vervoer en welke actoren spelen hierbij een rol?
2. Wat is bereikbaarheid en wat zijn indicatoren voor de ontwikkeling van de bereikbaarheid middels
het openbaar vervoer in krimpgebieden?
3. Op welke manier kunnen besluitvormingsprocessen van invloed zijn op de ontwikkeling van de
bereikbaarheid?
4. Welk bestaand beleid is van invloed op de toekomstige ruimtelijke spreiding van voorzieningen en
werklocaties én de rol en organisatie van het openbaar vervoer in de regio Achterhoek?
5. Welke toekomstige ontwikkelingen worden er door overheden, het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties verwacht aangaande de ruimtelijke spreiding van voorzieningen en
werklocaties en welke factoren en besluitvormingsprocessen zijn hierop van invloed?
6. Welke toekomstige ontwikkelingen worden er door overheden en vervoerders in de regio
Achterhoek verwacht aangaande de rol en organisatie van het openbaar vervoer in de regio en welke
factoren en besluitvormingsprocessen zijn hierop van invloed?
Omdat er ter vergelijking ook kort wordt gekeken naar de ervaringen met krimp en bereikbaarheid per
OV in Noord-Oost Groningen kan er nog een zevende deelvraag worden toegevoegd:
7. Welke ervaringen zijn er in de regio Noord-Oost Groningen ten aanzien van de gevolgen van krimp
voor de bereikbaarheid van voorzieningen en werklocaties middels het openbaar vervoer?
Bovenstaande vragen zijn structurerend voor zowel de inhoud als de aanpak van het onderzoek. Eerst
zal op basis van de beschikbare literatuur worden verkend welke effecten krimp zou kunnen hebben
op de ruimtelijke structuur en de bereikbaarheid. Tevens zal daarbij worden gekeken naar de actoren
die in dat verband een rol spelen (deelvraag 1).
Vervolgens wordt het theoretisch kader uitgewerkt (deelvraag 2 en 3), waarmee een model wordt
opgesteld om de ontwikkelingen in de regio Achterhoek te kunnen analyseren. Bij de analyse zal
aandacht zijn voor de ontwikkeling van de bereikbaarheid op basis van bestaand beleid (deelvraag 4)
en op basis van verwachtingen en opvattingen die bestaan bij betrokken actoren (deelvraag 5 en 6).
Aansluitend op de uitwerking van de casus voor de regio Achterhoek zal worden ingegaan op de
bevindingen in de regio Noord-Oost Groningen (deelvraag 7), waarmee dus een vergelijkend kader
wordt gecreëerd.
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1.4 Theoretisch kader
Het theoretisch kader van het onderzoek bestaat uit een kritische beschouwing van de volgende twee
aspecten:



Wetenschappelijke inzichten met betrekking tot bereikbaarheid en de factoren die de mate
van bereikbaarheid beïnvloeden;
Wetenschappelijke inzichten met betrekking tot besluitvormingsprocessen in netwerken van
actoren.

Het eerste gedeelte van het theoretisch kader (hoofdstuk 3) zal een antwoord geven op de vraag wat
er onder het begrip bereikbaarheid kan worden verstaan, welke factoren hierop van invloed zijn en
hoe de ontwikkeling van de bereikbaarheid in dit onderzoek beoordeeld kan worden gemaakt aan de
hand van indicatoren. Dit zal worden afgestemd op de context van het onderzoek, dat wil zeggen dat
alleen relevante factoren en indicatoren zullen worden meegenomen die een onderdeel vormen van
het analysekader dat structurerend zal zijn voor het empirische gedeelte van het onderzoek.
Daarnaast is de veronderstelling dat er veel verschillende actoren zijn die invloed hebben op of belang
hebben bij keuzes rondom ruimtelijke ontwikkelingen en de organisatie en het aanbod van openbaar
vervoer (in het vervolg: OV). Bovendien is de opzet van dit onderzoek om al deze verschillende
actoren erbij te betrekken en „aan het woord‟ te laten. Om de onderliggende processen in dit speelveld
van actoren goed te kunnen duiden en te kunnen structureren zal daarom in het theoretisch kader ook
worden ingegaan op de rol en het verloop van besluitvormingsprocessen in dergelijke netwerken van
actoren (hoofdstuk 4).
1.5 Methodologie
Als onderzoeksstrategie is gekozen voor de enkelvoudige casestudy, waarbij de ontwikkelingen in de
regio Achterhoek uitgebreid worden onderzocht. Hierbij is voornamelijk gebruik gemaakt van
kwalitatieve data, verkregen uit relevante (beleids)documenten en diepte-interviews bij betrokken
actoren. Daarnaast is er, zoals reeds genoemd in paragraaf 1.2, gebruik gemaakt van een
vergelijkend kader, waarvoor empirisch onderzoek is verricht in de regio Noord-Oost Groningen. Ook
hier is gebruik gemaakt van kwalitatieve data verkregen door middel van het afnemen van enkele
diepte-interviews, aangevuld met informatie uit een aantal relevante (beleids)documenten. In omvang
is het onderzoek in Noord-Oost Groningen echter veel beperkter dan de casestudy die is uitgevoerd
voor de regio Achterhoek.
In hoofdstuk 5 is uitgebreid toegelicht op welke wijze de data in dit onderzoek zijn verkregen,
geanalyseerd en verwerkt in de resultaten en conclusies. Ook de rol en het doel van het vergelijkend
onderzoek in Noord-Oost Groningen wordt in dat hoofdstuk verder uitgelegd.
1.6 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie
Bevolkingskrimp is een thema dat naar verwachting de komende jaren nog nadrukkelijker op de
agenda van verschillende regio‟s zal komen te staan. Veel niet-stedelijke gemeenten zullen op basis
van de prognoses te maken krijgen met krimp, waarbij er een aantal delen van Nederland te
onderscheiden zijn waar krimp echt een regionaal verschijnsel is of zal worden. Volgens de
onderzoeken die al zijn verricht (zie hoofdstuk 2) mag worden verwacht dat krimp een aanzienlijke
maatschappelijke impact zal hebben, waarbij het van belang is om actief te anticiperen op de krimp
om de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken. Verwachte negatieve effecten van krimp zijn
bijvoorbeeld het afnemen van het draagvlak voor voorzieningen en het OV, waardoor de
bereikbaarheid onder druk kan komen te staan. In maatschappelijk perspectief zou dit onderzoek
daarom bij kunnen dragen aan het ontwikkelen van kennis en eventuele oplossingsrichtingen voor de
anticipatie op krimp met betrekking tot het aspect bereikbaarheid en de rol en organisatie van het OV.
Vanuit wetenschappelijk perspectief kan het onderzoek ook van toegevoegde waarde zijn voor het
thema krimp, in dit geval specifiek gericht op de wederzijdse relatie ruimtelijke ontwikkelingen en
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veranderingen in het OV-aanbod in krimpgebieden. Er is naar dit onderwerp reeds onderzoek verricht,
dit betreft echter voor zover bekend vooral onderzoek naar effecten van krimp op het gebruik en het
aanbod van OV in het algemeen (zie paragraaf 2.3) en niet zozeer onderzoek in krimpgebieden naar
de relatie en afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en veranderingen in het aanbod van OV.
Bovendien worden in dit onderzoek de situatie en verwachte ontwikkelingen in één specifieke regio
verder uitgediept, met aandacht voor allerlei onderliggende factoren en besluitvormingsprocessen.
Daarnaast zullen in dit onderzoek bestaande theorieën over bereikbaarheid getoetst worden op hun
waarde in een specifieke regionale context (krimpgebieden), wat bij kan dragen aan de kennis rondom
deze (theoretische) inzichten. Datzelfde geldt voor de toepasbaarheid van de theorie over de rol van
netwerken van actoren bij besluitvormingsprocessen, ook hierbij kan worden gekeken naar de
bruikbaarheid van deze inzichten om bevindingen in de praktijk te duiden en hier conclusies aan te
verbinden.
1.7 Leeswijzer
Het onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk zal de context van het
onderzoek, de krimpproblematiek in relatie tot bereikbaarheid, vanuit een verkennend en beschrijvend
perspectief uiteen worden gezet. Hierna zal in de hoofdstukken 3 en 4 het theoretisch kader worden
uitgewerkt, met daarbij dus aandacht voor achtereenvolgens bestaande theorieën over bereikbaarheid
en besluitvormingsprocessen in netwerken van actoren.
Hoofdstuk 5 heeft betrekking op de onderzoeksmethodologie. In dit hoofdstuk worden de
onderzoekstrategie en gehanteerde methoden voor dataverzameling en analyse van deze data
toegelicht. Ook zal worden stilgestaan bij het verloop van het onderzoek en de gemaakte methodische
keuzes.
In hoofdstuk 6 staan vervolgens de bevindingen in de regio Achterhoek centraal, waarna in hoofdstuk
7 een vergelijkend kader wordt opgesteld middels een weergave van de belangrijkste resultaten van
het onderzoek dat is gedaan in Noord-Oost Groningen.
Tot slot zullen in hoofdstuk 8 de belangrijkste conclusies worden getrokken en tevens worden er
daarbij aanbevelingen gedaan voor zowel maatregelen in de praktijk als mogelijke aanknopingspunten
voor verder onderzoek. Ook een kritische reflectie op de bevindingen en op het onderzoek als geheel
vormt onderdeel van dit afsluitende hoofdstuk.
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2. Effecten van krimp op bereikbaarheid
In dit hoofdstuk zal de krimpproblematiek nader worden verkend, om zo meer inzicht te krijgen in de
context van het onderzoek. Eerst zal er aandacht zijn voor de demografische ontwikkelingen die ten
grondslag liggen aan het optreden van krimp, waarna in de volgende paragrafen de mogelijke effecten
van krimp op de voor dit onderzoek relevante terreinen (voorzieningenaanbod, regionale economie en
mobiliteit) worden beschreven. Tot slot zal ook worden gekeken naar betrokken actoren die van
invloed zijn op ontwikkelingen in krimpgebieden in relatie tot bereikbaarheid en wordt er afgesloten
met een korte conclusie.
2.1 Demografische ontwikkelingen: van groei naar krimp
Zoals reeds genoemd zal het bevolkingsaantal van Nederland tot 2040 blijven groeien tot een aantal
van 17,8 miljoen inwoners in 2040, vooral door een positief migratiesaldo (Van Duin & Garssen,
2010). In 2033 zal er echter sprake zijn van een omslagpunt van natuurlijke groei naar natuurlijke
krimp doordat de vruchtbaarheid (1,7 kinderen per vrouw) te laag is om het bevolkingsaantal op peil te
houden (Derks, Hovens & Klinkers, 2006). Ondanks dat dergelijke prognoses een zekere mate van
onzekerheid kennen door onder andere de effecten van migratie, geboortegolven en ontwikkelingen in
de levensverwachting is wel duidelijk dat er een einde zal komen aan de bevolkingsgroei rond het jaar
2040 (Van Duin & Garssen, 2010).
De ontwikkeling van het bevolkingsaantal zal echter niet gelijk opgaan in de verschillende delen van
Nederland. Hierdoor is in een aantal regio‟s de krimp inmiddels al ingezet en daarnaast zal een
aanzienlijk aantal andere regio‟s op korte termijn te maken krijgen met een daling van het aantal
inwoners en bijbehorende effecten. De kaarten hieronder maken duidelijk wanneer op regionale
schaal het omslagpunt optreedt van groei naar krimp (figuur 2.1) en in welke mate het
bevolkingsaantal vervolgens zal stijgen/dalen tot 2040 per gemeente (figuur 2.2). Uit deze kaarten
blijkt dat de verwachte stijging van het nationale bevolkingsaantal zich met name zal concentreren in
de Randstad en dat de structurele krimp zich in perifere regio‟s het snelst en het meest sterk zal
manifesteren.

Figuur 2.1: Omslagpunt groei–krimp per regio
(Boschman, te Veer & Verwest, 2010)

Figuur 2.2: Bevolkingsontwikkeling per gemeente
tot 2040 (IPO e.a., 2009)
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Uit onderzoek van Derks e.a. (2006) bleek al dat regionale bevolkingsdaling als eerste is opgetreden
in Zuid-Limburg rond 1997 en zich uit zal gaan breiden naar Midden-Limburg. In Oost-Groningen,
Delfzijl en omgeving en Zeeuws-Vlaanderen daalt de bevolking structureel sinds 2004. De regio‟s
Zuid-Oost Drenthe, de Achterhoek en Zuidwest-Gelderland kunnen worden aangemerkt als gebieden
waar op korte termijn krimp gaat optreden of waar inmiddels ook al sprake is van krimp (Boschman
e.a., 2010).
Naast een absolute daling van het aantal inwoners kent krimp echter nog een andere dimensie.
Vergrijzing en een negatief migratiesaldo dragen er namelijk aan bij dat er ook veranderingen
optreden in de samenstelling van de bevolking. Krimpgebieden krijgen te maken met een sterke
vergrijzing, zeker in vergelijking met andere regio‟s waar geen krimp optreedt. Tevens zal in
krimpgebieden deze vergrijzing eerder plaatsvinden dan in de rest van Nederland en zal er ook sprake
zijn van ontgroening, dat wil zeggen dat het aantal jongeren in krimpgebieden een dalende trend zal
laten zien (Van Dam & Verwest, 2010).
Voor bovenstaande ontwikkelingen kunnen diverse achterliggende oorzaken worden aangewezen,
uiteenlopend van sociaal-culturele, regionaal-economische en planologische factoren. Sociaalculturele factoren als individualisering en emancipatie zijn van invloed op het natuurlijk verloop van de
bevolking (afname van aantal geboorten) en op migratiepatronen. Regionaal-economische en
planologische factoren beïnvloeden vooral de migratiepatronen (verhuisbewegingen). Met betrekking
tot regionaal-economische factoren is het lastig om te benoemen welk causaal verband er bestaat
tussen economisch groei en bevolkingsgroei. Zowel voor het credo „jobs follow people‟ als voor het
omgekeerde „people follow jobs‟ zijn zinvolle argumenten aan te voeren. De meeste onderzoeken
wijzen er echter op dat het eerste juist is, de werkgelegenheid volgt in veel gevallen de
bevolkingsontwikkeling omdat de hoeveelheid mensen grotendeels bepalend is voor de vraag naar
producten, diensten en voorzieningen. Daarnaast hebben bedrijven behoefte aan voldoende en goed
opgeleid personeel, waardoor zij zich zullen vestigen in gebieden waar zij een passend aanbod van
arbeidskrachten kunnen vinden. Tot slot kan ook het planologisch beleid invloed hebben op de
bevolkingsontwikkeling op lokaal niveau, het betreft dan met name de woningbouwontwikkeling
(bijvoorbeeld de gestuurde groei veroorzaakt door ontwikkeling van Vinex locaties). Deze invloed heeft
echter zijn grenzen (Van Dam, De Groot & Verwest, 2006).
Het voert in het kader van dit onderzoek te ver om dieper in te gaan op de achterliggende oorzaken
van (regionale) krimp. Uiteindelijk heeft de aantrekkelijkheid van gemeenten en regio‟s een grote
invloed op het al dan niet optreden van krimp. Aantrekkelijkheid is daarbij een veelzijdig begrip, het
kan gaan om de aantrekkelijkheid van een gemeente of regio op het gebied van wonen,
werkgelegenheid en/of voorzieningenaanbod (Van Dam e.a., 2006). Aansluitend bij de doelstelling
van dit onderzoek zal krimp als vaststaand feit worden beschouwd en daarom zal de focus met name
liggen op de mogelijke effecten van krimp en de inhoudelijke en procesmatige aanpak van de
problematiek, gericht op de bereikbaarheid van (en binnen) de regio middels het OV.
2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen in krimpgebieden
Er kan worden gesteld dat krimp gevolgen heeft voor zowel het sociaal-maatschappelijke,
economische als het ruimtelijke domein en dat deze tevens onderling verbonden zijn. Dit maakt het
probleem, en daarmee ook de wijze waarop er op krimp moet worden geanticipeerd, complex.
Hieronder zullen de verschillende effecten van krimp uiteen worden gezet in relatie tot de voor dit
onderzoek relevante terreinen voorzieningenaanbod en regionale economie. Hierbij zal de nadruk
liggen op de ruimtelijke effecten, maar vanwege de onderlinge samenhang is het ook van belang om
de rol van sociaal-maatschappelijke en economische factoren te benoemen.
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2.2.1 Voorzieningenaanbod
Voorzieningen zijn van grote invloed op de leefbaarheid in steden, kernen en buurten. In
krimpgebieden kan het dalen van het bevolkingsaantal ertoe leiden dat het draagvlak (aantal
klanten/gebruikers) van voorzieningen afneemt en dat er schaalvergroting plaats zal moeten vinden.
Van grotere invloed zijn wellicht nog ontwikkelingen in het gedrag van vragers en aanbieders. Daarbij
gaat het om effecten van de toegenomen welvaart en mobiliteit en veranderende voorkeuren op het
gedrag van consumenten. Ontwikkelingen ten gevolge van krimp zijn vooral aan de orde in het kader
van een specifieke toe- of afname van de vraag door veranderingen in samenstelling van de bevolking
(Van Dam & Verwest, 2010; Sociaal-Economische Raad (SER), 2011). Daarbij gaat het bijvoorbeeld
om de gevolgen die ontgroening en vergrijzing hebben voor voorzieningen als onderwijs, zorg en
detailhandel.
Onderwijs
Het onderwijs is een sector die de gevolgen van krimp aanzienlijk zal merken. Door het optreden van
relatief sterke ontgroening zullen leerlingenaantallen hard teruglopen. Dit is het eerst merkbaar in het
basisonderwijs, waar de daling van het aantal leerlingen in de meest sterk krimpende regio‟s kan
oplopen tot liefst 50%. Het middelbaar onderwijs zal enkele jaren later de eerste effecten merken.
Naast de te verwachten invloed op het sociaal-pedagogisch klimaat die het ontstaan van scholen met
zeer lage leerlingenaantallen met zich mee brengt, zullen met name de financiële gevolgen
aanmerkelijk zijn. Doordat enerzijds de inkomsten zullen teruglopen vanwege de vaak leerlingafhankelijke financiering en er anderzijds sprake zal zijn van materiële en personele overcapaciteit,
krijgen scholen en schoolbesturen te maken met financiële tekorten. Logisch gevolg hiervan is dat er
schaalvergroting zal moeten plaatsvinden, met het sluiten en (her)spreiden van scholen als ruimtelijke
consequenties (IPO e.a., 2009).
De bereikbaarheid van een goed en divers onderwijsaanbod, met name op primair en middelbaar
niveau, vormt echter juist één van de belangrijke vestigingsplaatsfactoren voor gezinnen met kinderen.
Daarnaast zijn mbo-leerlingen minder bereid om voor onderwijs te reizen. Wanneer dergelijke
ontwikkelingen leiden tot een lager opleidingsniveau in de regio heeft dit een negatieve invloed op het
ondernemers- en vestigingsklimaat en daarmee op de economische situatie van de regio. Ook de
aanwezigheid van hbo-instellingen is hiervoor bepalend, wanneer hbo-studenten wegtrekken voor hun
opleiding keren zij vaak niet meer terug, met als gevolg dat de krimp en de veranderende
bevolkingssamenstelling in de hand wordt gewerkt (SER, 2011).
Zorg
In het kader van de relatief sterke vergrijzing in krimpgebieden zullen er ook effecten optreden in de
zorgsector. Op nationaal niveau zorgt de vergrijzing al voor een stijgende vraag naar
zorgvoorzieningen en personeel, in krimpgebieden is deze vraag nog sterker en bovendien dient de
vergrijzing zich in een harder tempo aan. Deze ontwikkeling is zowel een probleem als een kans,
enerzijds kan het lastig blijken om aan de vraag te voldoen door gebrek aan faciliteiten en/of
gekwalificeerd personeel, anderzijds heeft de toenemende vraag naar zorg een positief effect op de
werkgelegenheid (IPO e.a., 2009).
Wat betreft het aanbod van zorgvoorzieningen zijn vooral de toegankelijkheid en de kwaliteit van
belang in het kader van leefbaarheid en sociale samenhang. De schaalvergroting in de zorg- en
welzijnssector heeft (nog) niet geleid tot problemen met betrekking tot de toegankelijkheid, al zijn de
reistijden wel iets toegenomen naar diverse voorzieningen. Vergelijkbaar met de situatie in het
onderwijs zal ook samenwerking tussen en bundeling van zorg- en welzijnsvoorzieningen aan de orde
zijn. Het combineren van verschillende functies op locaties is daarbij een voor de hand liggende
mogelijkheid. Deze concentratie van functies zal in elk geval leiden tot langere reistijden van
gebruikers en klanten en daarmee tot een verminderde bereikbaarheid (SER, 2011).
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Detailhandel
Een afname van het bevolkingsaantal heeft uiteraard ook gevolgen voor de detailhandelssector. Er zal
in veel gevallen minder winkeloppervlak nodig zijn, waardoor het belang van de locatie toeneemt.
Negatieve effecten als leegstand en verloedering zullen zich waarschijnlijk als eerste voordoen op de
minst aantrekkelijke locaties. De werking van de markt is hiervoor dus leidend. In 2009 hadden
krimpregio‟s te maken met een veel grotere leegstand van verkooppunten dan het landelijk
gemiddelde. Voor de detailhandel zijn, naast demografische veranderingen, ook trends en
ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting/kleinschaligheid, bezoekmotieven,
thuiswinkelen/internet, toegenomen mobiliteit en concurrentie tussen winkelgebieden relevant (SER,
2011).
Bovenstaande ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, zorg en detailhandel zorgen ervoor dat het
voorzieningenaanbod naar verwachting zal slinken door het sluiten en/of herspreiden van
voorzieningen. Uiteindelijk zullen er situaties optreden waarbij de laatste voorziening van een bepaald
type verdwijnt uit een kern. In dat geval komt de bereikbaarheid van de voorzieningen en daarmee
tevens de leefbaarheid in de kernen onder druk te staan (SER, 2011).
2.2.2 Regionale economie: bedrijvigheid en werklocaties
In relatie tot de regionale economie zijn vooral de effecten die optreden op de arbeidsmarkt van
belang. De arbeidsmarkt een regionale markt, wat betekent dat het probleem ook op dit niveau dient
te worden beschouwd. Door de afname van de potentiële beroepsbevolking, in verband met
vergrijzing, zal er sprake zijn van een toenemende krapte op de arbeidsmarkt (Van Dam e.a., 2006).
Wat betreft de vraag naar arbeid zou het optreden van krimp en vooral het dalen van de omvang van
de beroepsbevolking kunnen betekenen dat er werkgelegenheid verdwijnt uit de regio. Voor
Nederland wijzen de meeste onderzoeken erop dat de werkgelegenheid de bevolkingsontwikkeling
volgt (Van Dam e.a., 2006). Dit betekent echter niet per definitie dat krimpregio‟s ook te maken zullen
krijgen met economische krimp, zo is in de zogenaamde „eerste generatie krimpregio‟s‟ het bruto
regionaal product (brp) juist toegenomen in de periode 1995-2007, in Delfzijl en omgeving en in
Zeeuws-Vlaanderen lag het brp in 2009 zelfs hoger dan het nationaal gemiddelde (SER, 2011). De
mate waarin demografische ontwikkelingen invloed hebben op de economische ontwikkeling van een
(krimp)regio is dan ook in grote mate afhankelijk van de economische structuur van de regio en de
ligging van de regio ten opzichte van andere regio‟s (Van Dam e.a., 2006).
Wat betreft de ruimtelijke effecten in krimpregio‟s is het vooral van belang te kijken naar
bedrijventerreinen. In gebieden met een dalende bevolking is vaak sprake van een noodzaak tot
herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en het maken van scherpe keuzes ten aanzien
van uitbreiding van het aanbod van bedrijventerreinen. Het is hierbij van belang om te zoeken naar
regionale afstemming. Voor een regio is een kwantitatief en kwalitatief passend aanbod van
bedrijventerreinen van belang voor de werkgelegenheid, de laatste jaren is de werkgelegenheid op
bedrijventerreinen namelijk verder toegenomen (SER, 2011).
In het kader daarvan wijst onderzoek uit dat bedrijven hun locatiekeuze vooral afstemmen op
kwalitatieve aspecten, maar dat ook bereikbaarheid een belangrijk thema blijft. In de meeste gevallen
hechten bedrijven veel waarde aan de inbedding van hun activiteiten in regionaal-economische en
sociale netwerken en willen zij ook graag in de regio blijven (Pellenbarg, 2006). Bereikbaarheid is in
relatie tot bedrijfsverplaatsingen nog altijd een belangrijke push- en pullfactor, dat wil zeggen dat een
slechte bereikbaarheid een belangrijke reden is om te vertrekken van een locatie en dat een goede
bereikbaarheid aantrekkingskracht heeft op bedrijven. De aanwezigheid van voldoende ruimte (voor
bedrijfsactiviteiten en eventuele uitbreiding) is overigens de belangrijkste factor ten aanzien van
locatiekeuze (Pellenbarg, 2005).
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Op basis van het voorgaande mag worden geconcludeerd dat niet met zekerheid kan worden gesteld
dat krimp veel of juist weinig invloed zal hebben op de werkgelegenheid en werklocaties. Enerzijds
volgt de werkgelegenheid de bevolkingsontwikkeling, maar anderzijds hechten bedrijven waarde aan
de regionale inbedding van hun activiteiten. In het kader van eventuele herstructurering en/of
uitbreiding van het aanbod van bedrijventerreinen zullen er wel duidelijke keuzes moeten worden
gemaakt, waarbij de (fysieke) bereikbaarheid een van de belangrijke factoren is. Daarnaast is volgens
de SER (2011) een goede ontsluiting van de regio van belang in het kader van de bereikbaarheid van
bedrijven zowel binnen als buiten de regio.
2.3 Mobiliteit in krimpgebieden
Groei of afname van de totale bevolking leidt tot meer of minder mobiliteit, net als veranderingen in de
samenstelling van de bevolking. Daarnaast leiden andere leefstijlen en leefpatronen tot een ander
verplaatsingsgedrag. Door een toename van de welvaart en trends en ontwikkelingen op het gebied
van gezinsvorming, het huwelijk, de positie van de vrouw, huishoudelijke taakverdeling, opleidings- en
beroepsperspectieven en de invulling van de vrije tijd is het autogebruik steeds meer toegenomen,
mensen verplaatsen zich vaker en leggen daarbij grotere afstanden af (Harms e.a., 2010; SER, 2011).
2.3.1 Autogebruik
Het autoverkeer zal de komende jaren blijven groeien. Enerzijds komt dit doordat er simpelweg meer
mensen zijn, anderzijds door diverse andere ontwikkelingen zoals hiervoor genoemd. Deze „andere
ontwikkelingen‟ hebben een grotere invloed op de toename van het autogebruik dan de
bevolkingsontwikkeling. Over de mate waarin de bevolkingsontwikkeling precies invloed heeft op de
mobiliteit lopen de verschillende onderzoeken die hiernaar gedaan zijn uiteen, maar de studies wijzen
er allemaal op dat de invloed van demografische ontwikkelingen op de mobiliteitsgroei beperkt is (Van
Dam & Verwest, 2010). Dit leidt ertoe dat ook in krimpregio‟s het autogebruik zal blijven toenemen.
Figuur 2.3 hieronder maakt dit duidelijk voor de regio‟s Noord-Oost Groningen en Zuid-Limburg. Uit
deze figuur blijkt duidelijk dat zowel in een groei- als in een krimpscenario (aangeduid met
respectievelijk GE en RC) mag worden verwacht dat de automobiliteit toeneemt (Harms e.a., 2010).

Figuur 2.3: Groei van het autoverkeer op het hoofdwegennet in krimpregio‟s (Harms e.a., 2010)

2.3.2 Openbaar vervoer
Met betrekking tot het OV geldt dat het aanbod sinds 2000 niet is afgenomen in krimpgebieden, het
aanbod is zelfs uitgebreid. Wel zijn reguliere buslijnen gedeeltelijk omgezet naar vraagafhankelijke
diensten en zijn veel kleine kernen aangewezen op de Regiotaxi. Hoge exploitatiekosten van de
Regiotaxi hebben er echter wel toe geleid dat veel vraagafhankelijke diensten weer zijn omgezet naar
lijndiensten. Het aanbod van buslijnen verschilt sterk per regio, afhankelijk van de concessie in deze
gebieden. De vraag naar OV in krimpgebieden is de laatste jaren wel teruggelopen. De toename van
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het autogebruik is hiervoor de belangrijkste reden. Ook op landelijk niveau is een dergelijke
ontwikkeling zichtbaar, de bevolkingsgroei leidt weliswaar tot een toename van de vraag naar het
stad- en streekvervoer, maar andere ontwikkelingen zorgen ervoor dat deze toename teniet wordt
gedaan (Harms e.a., 2010).
Wanneer specifiek wordt gekeken naar bepaalde doelgroepen voor het OV, komen met name de
ouderen/mindervaliden en de scholieren naar voren (niet-autobezitters). Ouderen maken echter nog
geen 2% van hun verplaatsingen met het reguliere OV en gebruiken vooral vraagafhankelijke
vervoersystemen als de Regiotaxi. De voordelen van deze systemen zijn voor ouderen van groot
belang, men wordt opgehaald en gebracht op het punt van bestemming, er hoeft niet over te worden
gestapt en het reiscomfort is over het algemeen groter. De wachttijden in het kader van ophaalmarges
zorgen echter voor ontevredenheid bij ouderen. Voor jongeren is met name het reguliere OV
aantrekkelijk, vanwege de vaste dienstregeling. Het probleem is echter dat de kwaliteit van dit vervoer
vaak niet goed is in krimpgebieden (Harms e.a., 2010). Het OV vervult in vergelijking met de auto dus
een rol in de marge in krimpgebieden, maar blijft wel belangrijk voor de mobiliteit van specifieke
doelgroepen.
2.4 Actoren rond krimp en bereikbaarheid
IPO e.a. (2009) benoemen dat bij een effectieve aanpak van de krimpproblematiek een goede
bestuurskracht noodzakelijk is, in het kader van samenwerking en besluitvorming binnen een diffuus
spelersveld. Vanwege het grote aantal actoren dat betrokken is bij de problematiek bestaat het gevaar
van bestuurlijke drukte en een onduidelijke rolverdeling.
Wanneer dit nader wordt bekeken in het kader van bereikbaarheid, blijkt dat er inderdaad een groot
aantal actoren een rol kan spelen bij mogelijke ontwikkelingen die de bereikbaarheid beïnvloeden.
Kijkend naar het voorzieningenaanbod voor onderwijs en zorg wordt duidelijk dat de maatschappelijke
organisaties een grote mate van invloed hebben op ontwikkelingen. Partijen als corporaties,
zorginstellingen en schoolbesturen hebben een eigen verantwoordelijkheid wanneer het de anticipatie
op krimp betreft (IPO e.a., 2009). Uit paragraaf 2.2.1 bleek al dat het aanbod van winkelvoorzieningen
vooral wordt beïnvloedt door marktontwikkelingen. Keuzes van ondernemers zullen dan ook vooral op
economische motieven gebaseerd zijn. Datzelfde geldt voor keuzes van bedrijven met betrekking tot
vestigingslocaties.
De betrokken overheden zullen daarom in maatschappelijk verband de samenwerking moeten zoeken
om tot een effectieve en integrale aanpak te komen. Hierbij ligt er een rol voor gemeenten om bij
beleidsontwikkeling rekening te houden met de krimp en zowel publiek als privaat de juiste
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Ook op regionaal niveau ligt er een opgave om
intergemeentelijk samen te werken en te sturen op hoofdlijnen. De provincie kan en moet ook een
voorname rol spelen bij die bovenlokale afstemming (IPO e.a., 2009).
Met betrekking tot de organisatie en het aanbod van OV is er tevens sprake van een breed speelveld
van actoren, al is dat beperkter dan in het ruimtelijke domein. De aansturing van het OV is verdeeld
over twintig OV-autoriteiten. Tot deze autoriteiten behoren het Rijk (als opdrachtgever van de
Nederlandse Spoorwegen) en de twaalf provincies en zeven stadsregio‟s. Zowel het stads- als het
streekvervoer vallen onder deze autoriteiten, waaronder ook de regionale spoorverbindingen. Op
basis van aanbestedingen voorzien de OV-autoriteiten in het OV aanbod. Dit verloopt middels
concessies aan vervoerbedrijven (VNG, 2009). Deze vervoerbedrijven verzorgen dan het reguliere
OV, waartoe de vaste trein- en busdiensten, de buurtbus en de belbus behoren (KpVV, 2009). Vanuit
de brede doel uitkering verkeer en vervoer (BDU) ontvangen de OV-autoriteiten geld om het OV te
exploiteren en de infrastructuur te beheren en onderhouden en hierin ook te investeren. Gemeenten
kunnen in het kader van lokale en regionale projecten op het gebied van verkeer en vervoer een
verzoek doen bij provincie of stadsregio om financieel bij te dragen vanuit de BDU (VNG, 2009).
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In principe staan dus de provincies en de stadsregio‟s aan het roer wat betreft het beleid voor OV. De
invloed van gemeenten kan sterk verschillen. In de stadsregio‟s hebben de gemeenten gezamenlijk
invloed op het beleid, terwijl in andere gebieden waar sprake is van een provinciale concessie de
invloed van gemeenten sterk afhankelijk is van de bestuurlijke cultuur bij de provincie en andere
mede-overheden. Gemeenten hebben wel direct invloed op de kwaliteit van het OV vanuit hun rol als
wegbeheerder (bijvoorbeeld aanleg van busbanen) en beheerder van de openbare ruimte (zoals
haltes). Daarnaast kan een gemeente via de ruimtelijke ordening invloed uitoefenen op bereikbaarheid
door belangrijke functies te concentreren bij goed bereikbare OV-knooppunten (VNG, 2009).
Gemeenten zijn op het gebied van vervoer wel verantwoordelijk voor het aanbesteden van Wmovervoer (vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning) en leerlingenvervoer. Dit
vervoer behoort niet tot het OV maar tot het contractvervoer, waarbij geldt dat in principe iedereen
opdracht kan geven tot uitvoering van dergelijk vervoer. De Regiotaxi heeft in dat opzicht een aparte
status, omdat deze vorm van vervoer in principe openstaat voor iedereen, maar niet volgens een
dienstregeling rijdt. Voor de Regiotaxi geldt dat er sprake moet zijn voor een overeenkomst tussen de
vervoerder en de concessieverlener. Dit vervoer geldt als vervanging van een reguliere OV-verbinding
of ter aanvulling op een bestaande OV-voorziening. Daarnaast wordt de Regiotaxi vaak gecombineerd
met het Wmo-vervoer dat de gemeente aanbiedt. Mensen zonder Wmo-indicatie die gebruik maken
van de Regiotaxi gebruiken deze vervoersvorm vaak als voor- of natransport op andere OVverbindingen (KpVV, 2006, 2009). In dit onderzoek wordt de Regiotaxi daarom ook gerekend tot het
OV.
2.5 Conclusie
Op hoofdlijnen is gebleken dat krimp van invloed is op de bereikbaarheid door effecten op het aanbod
en de spreiding van voorzieningen en werklocaties in combinatie met effecten van krimp op het OV.
Daarbij is duidelijk geworden dat een goede bereikbaarheid van en binnen krimpregio‟s op een aantal
terreinen van belang zal zijn:






Het draagvlak voor voorzieningen komt onder druk te staan, waardoor concentratie en
(her)spreiding van voorzieningen kan gaan plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op het
gebied van onderwijs, zorg en detailhandel. Dit heeft gevolgen voor de fysieke nabijheid van
deze voorzieningen.
Een goede bereikbaarheid is van belang als vestigingsfactor voor bedrijvigheid. Wanneer
bedrijven slecht te bereiken zijn zullen zij eerder geneigd zijn op zoek te gaan naar een
andere locatie, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid van dien.
In het kader van de werkgelegenheid is tevens een goede externe bereikbaarheid van de
regio belangrijk (verbindingen met andere regio‟s). Hierdoor zullen inwoners van de
krimpgebieden eerder geneigd zijn om binnen de regio te blijven wonen en te gaan werken in
een nabijgelegen regio waar voor hen wel werkgelegenheid bestaat. Tevens kan het bijdragen
aan de bereikbaarheid van voorzieningen die niet (meer) in de regio aanwezig zijn, zoals
grotere onderwijs- en/of zorgvoorzieningen.

Daarnaast is gebleken dat er zowel in het kader van ontwikkelingen in het ruimtelijke domein als ten
aanzien van de organisatie van het OV sprake is van een (complex) speelveld van actoren. In het
ruimtelijke domein hebben naast de gemeente en de regio ook maatschappelijke organisaties en de
private sector (ondernemers) een aanzienlijke rol, bijvoorbeeld als het gaat om keuzes over locaties
voor voorzieningen en werk. Bij het OV kunnen partijen als de provincie (OV-autoriteit) en de
vervoerders worden onderscheiden, maar ook gemeenten hebben invloed wanneer het
contractvervoer betreft. De bevindingen uit dit hoofdstuk worden in figuur 2.4 op de volgende pagina
vereenvoudigd weergegeven:
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Figuur 2.4: Krimp, bereikbaarheid en het speelveld van actoren
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3. Bereikbaarheid: een veelzijdig begrip
In dit onderzoek is bereikbaarheid een centraal begrip. Uit het voorgaande hoofdstuk bleek dat een
goede bereikbaarheid voor krimpregio‟s vooral van belang is voor het bereikbaar houden van
voorzieningen, het behouden en versterken van een goed vestigingsklimaat en voor goede
verbindingen met omliggende regio‟s. Om tijdens het vervolg van het onderzoek het begrip
bereikbaarheid op een juiste manier te kunnen hanteren en passende conclusies te kunnen trekken
over de ontwikkeling van de bereikbaarheid middels het OV, zal in dit hoofdstuk het begrip
bereikbaarheid vanuit een theoretisch perspectief uiteen worden gezet en zullen er indicatoren worden
opgesteld om de ontwikkeling van de bereikbaarheid in krimpgebieden te kunnen beoordelen.
3.1 Perspectieven op bereikbaarheid
Bereikbaarheid kan op veel verschillende manieren worden omschreven en opgevat. Volgens Dijst,
Geurs en Van Wee (2002) gaat bereikbaarheid in het algemeen over de mogelijkheden van personen
om zich te verplaatsen naar locaties voor activiteiten. De hoeveelheid tijd, geld en moeite die vereist is
voor het maken van de verplaatsing is volgens hen van invloed op die mogelijkheden van personen.
Ook Hakkesteegt (1993) gaat uit van de factoren tijd, geld en moeite en stelt in dat verband dat het
overwinnen van een verplaatsingsweerstand nodig is om gebruik te maken van geografisch
gescheiden activiteitsruimten. Volgens Hakkesteegt (1993, p. 12) kan bereikbaarheid dan ook op de
volgende manier worden beschreven:
“Bereikbaarheid is te beschouwen als een maat voor potentiële interacties tussen activiteitsruimten in
bestemmingszones en personen/huishoudens in herkomstzones”
Belangrijk in de bovenstaande definitie is dat er wordt uitgegaan van het potentiële gebruik van
activiteitsruimten, het daadwerkelijke gebruik zal afhangen van het activiteitenpatroon van personen
en/of huishoudens. Dit activiteitenpatroon en daarmee dus het daadwerkelijke gebruik is afhankelijk
van de mate waarin de verplaatsingsweerstand tussen herkomst en bestemming als acceptabel wordt
beschouwd door personen en/of huishoudens (Hakkesteegt, 1993).
Geurs en van Wee (2004) stellen dat de mate van bereikbaarheid in relatie staat tot het functioneren
van de samenleving als geheel, personen moet namelijk in staat zijn om deel te nemen aan de door
hen gewenste activiteiten. Bereikbaarheid gaat volgens Geurs en Van Wee (2004) dan ook over de
mate waarin het ruimtegebruik en het transportsysteem mensen in staat stellen om
activiteiten/bestemmingen te bereiken door gebruik te maken van (een combinatie van)
transportmodaliteiten.
In directe zin gaat bereikbaarheid dus over de vraag in welke mate personen in staat zijn zich te
verplaatsen. Bereikbaarheid heeft daarnaast ook indirect betrekking op andere (beleids)terreinen. Een
voorbeeld hiervan is de betekenis van bereikbaarheid voor de economie. Hierbij gaat het over de mate
waarin bedrijven in staat zijn werknemers aan te trekken, bezoekers en goederen te ontvangen en op
uiteenlopende bestemmingen diensten en producten te leveren. De verplaatsingsmogelijkheden die in
dit kader geboden worden zijn essentieel om bovenstaande doelstellingen van bedrijven te realiseren.
Bereikbaarheid is daarmee een voorname factor ten aanzien van economische ontwikkeling/groei. Op
soortgelijke wijze kan worden beredeneerd dat verplaatsingsmogelijkheden van invloed zijn op
sociaal-maatschappelijke aspecten (Dijst e.a., 2002).
Teven is bereikbaarheid niet alleen van invloed op andere terreinen, maar ontwikkelingen op andere
terreinen zijn ook van invloed op bereikbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn de invloed van
locatiekeuzen voor woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen en de hoeveelheid investeringen die
wordt gedaan in ontwikkeling van infrastructuur (Dijst e.a., 2002). In paragraaf 3.2 zal uitgebreider
worden toegelicht welke aspecten van invloed zijn op bereikbaarheid.
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Uit het voorgaande wordt duidelijk dat bereikbaarheid naast de mate waarin personen in staat zijn om
aan activiteiten deel te nemen, ook betrekking heeft op de mate waarin locaties van bedrijven,
voorzieningen en activiteiten te bereiken zijn. Dijst e.a. (2002, p.158) definiëren bereikbaarheid
daarom als volgt:
“Bereikbaarheid geeft aan in welke mate de ruimtelijk-infrastructurele configuratie mensen in staat stelt
ruimtegebonden activiteiten op verschillende locaties op diverse tijdstippen uit te oefenen (perspectief
van personen). Verder geeft het aan in welke mate de ruimtelijk-infrastructurele configuratie bedrijven,
voorzieningen en andere activiteitenplaatsen in staat stelt mensen, goederen en informatie te
ontvangen (perspectief van activiteiten).”
Hoogendoorn-Lanser, Schaap en Gordijn (2011) stellen terecht vast dat in de bovenstaande definitie
niet alleen de „moeite‟ van het maken van de verplaatsing wordt meegenomen, maar dat er ook
rekening wordt gehouden met de ruimtelijke spreiding van personen en van activiteiten.
Voor het perspectief van personen is daarbij met name het bereik van belang. Met het bereik wordt
het gebied aangeduid dat een persoon kan bestrijken om op een bepaald tijdstip aan activiteiten deel
te nemen op een bepaalde bestemming. Vanuit het perspectief van de activiteiten (locaties van
bedrijven, voorzieningen en of activiteiten) gaat het om het gebied waarbinnen personen, goederen en
informatie gesitueerd kunnen zijn die vanuit de herkomstlocatie op een bepaald tijdstip de bestemming
kunnen bereiken (Dijst e.a, 2002).
3.2 Componenten van bereikbaarheid
Uit de vorige paragraaf bleek al dat de mate van bereikbaarheid kan worden beïnvloed door diverse
aspecten. Geurs & Van Wee (2004) onderscheiden in dat kader vier componenten van
bereikbaarheid, die gezamenlijk van invloed zijn op verplaatsingspatronen en daarmee op de mate
van bereikbaarheid:








Ruimtegebruik
Deze component bestaat uit:
a) het aanbod (hoeveelheid, kwaliteit en spreiding) van verschillende bestemmingen;
b) de vraag naar deze bestemmingen op herkomstlocaties;
c) het samenkomen van vraag en aanbod voor deze bestemmingen, wat kan leiden tot
competitie tussen bestemmingen met een beperkte capaciteit zoals werklocaties, scholen en
ziekenhuizen.
Transport
Deze component betreft het transportsysteem en de „belemmeringen‟ die er binnen dat
systeem bestaan om de afstand tussen herkomst en bestemming te overbruggen. Deze
belemmeringen kunnen variëren tijd, kosten tot moeite. De mate waarin het transportsysteem
een „belemmering‟ is wordt bepaald door vraag en aanbod.
Tijd
Deze component heeft betrekking op de beperkingen die voortkomen uit de beschikbare tijd.
Het gaat dan bijvoorbeeld om de beschikbaarheid van bestemmingen gedurende
verschillende momenten van de dag en de tijd die individuen hebben om deel te nemen aan
verschillende activiteiten zoals werk of recreatieve bezigheden.
Individu
Deze component betreft de behoeften, mogelijkheden en vaardigheden die personen hebben
in relatie tot het maken van verplaatsingen. Behoeften zijn bijvoorbeeld afhankelijk van leeftijd,
inkomen, opleidingsniveau en huishoudenssituatie, terwijl fysieke conditie of de
beschikbaarheid van typen vervoermiddelen bepalend kan zijn voor de mogelijkheden die
iemand heeft om zich te verplaatsen. De vaardigheden zijn afhankelijk van aspecten als
toegang tot vervoerbewijzen (bijvoorbeeld het wel of niet bezitten van een rijbewijs).
(Geurs & Van Wee, 2004).
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In figuur 3.1 hieronder worden de componenten van bereikbaarheid en de bestaande relaties
schematisch weergegeven. Het betreft zowel de relatie van de afzonderlijke componenten met
bereikbaarheid evenals de onderlinge relaties tussen de componenten.

Figuur 3.1: Relaties tussen componenten van bereikbaarheid (Geurs & van Wee, 2004)

Uit de figuur blijkt dat het ruimtegebruik („land-use‟) een belangrijke factor is wanneer het de
bereikbaarheid betreft. Het ruimtegebruik is voor een groot deel bepalend het maken verplaatsingen
(„transport‟) en kan daarnaast ook zorgen voor tijdsbeperkingen („temporal‟) en beperkingen in de
mogelijkheden van individuen om deel te nemen aan activiteiten („individual‟). Hetzelfde geldt voor de
individuele component. De behoeften, mogelijkheden en vaardigheden van het individu zijn van
invloed op de wijze van verplaatsen („transport‟), de beschikbare en benodigde tijd („temporal‟) en de
plaats waar aan activiteiten wordt deelgenomen („land-use‟) (Geurs & Van Wee, 2004).
Hierdoor wordt de transportcomponent dus beïnvloed door zowel het ruimtegebruik als de individuele
component. Omgekeerd is de transportcomponent weer van invloed op de individuele component, het
transportsysteem en de „belemmeringen‟ die er binnen dat systeem bestaan hebben namelijk effect op
de verplaatsingsmogelijkheden van het individu. Er is tevens sprake van een terugkoppeling tussen
bereikbaarheid en de vier componenten, de mate van bereikbaarheid heeft immers weer invloed op
keuzes in het kader van ruimtegebruik, de wijze waarop de verplaatsing kan worden gemaakt, de
mogelijkheden van individuen en de tijd die nodig en beschikbaar is om deel te nemen aan activiteiten
(Geurs & Van Wee, 2004).
Omdat in dit onderzoek de transportcomponent centraal staat (het regionale OV-systeem) en er
binnen de context van het onderzoek (krimp) sprake is van veranderingen in het ruimtegebruik
(ruimtelijke ordening), zullen deze twee aspecten nu uitgebreider worden besproken.
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3.3 Ruimtelijke ordening en OV
De ruimtelijke ordening is opgezet volgens een bepaalde structuur, die in de loop der jaren onderhevig
is geweest aan (grote) veranderingen door processen als urbanisatie en suburbanisatie. De relatie
met bereikbaarheid en het vervoersysteem zit met name in de spreiding van de activiteitenlocaties.
3.3.1 Ruimtelijke structuur
De centrale plaatsen theorie van Christaller is een veelgebruikte en klassieke theorie aangaande een
hiërarchische structuur van de ruimtelijke ordening. Deze theorie gaat uit van een duidelijke ordening
van kernen en bijbehorende marktgebieden. Concentratie van de meest voorname markten (ofwel
voorzieningen) op centrale plaatsen zou volgens Christaller het meest efficiënt zijn vanuit economisch
oogpunt. De sterkste marktgebieden concentreren zich daarbij in de centrumgebieden, waarmee er
vervoersstromen op gang komen vanuit de kleinere kernen naar de centrumgebieden. In de kleinere
kernen vestigen zich die delen van de markt die een lagere drempelwaarde kennen, waarmee een
hiërarchie in marktgebieden ontstaat. De theorie van Christaller heeft lang doorgewerkt in het
ruimtelijke ordeningsbeleid in Nederland, in de Derde en Vierde Nota Ruimtelijke Ordening speelde
deze denkwijze nog een belangrijke rol (Van Waveren, 2010).
Onder invloed van economische veranderingen ontstond in de jaren ‟70 een andere manier van
denken over de structuur van de ruimtelijke ordening. Stedelijke economieën werden
gedifferentieerder en de onderlinge relaties tussen gebieden werden complexer. Een duidelijke
hiërarchische benadering was niet meer van toepassing. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening kreeg
de regio als eenheid dan ook meer aandacht. De nieuwe structuur bestond steeds meer uit een
meerkernig model dat een groter gebied beslaat, een netwerkstructuur. Tussen de verschillende
kernen is vaak sprake van horizontale relaties, waarbij nog wel een (meervoudige) hiërarchie is aan te
brengen tussen grotere en kleinere kernen. Deze kernen worden onderling verbonden op basis van de
bestaande relaties. Een voornaam verschil met de centrale plaatsen theorie is dat de netwerkstructuur
een dynamisch karakter heeft, specifieke (economische) veranderingen bepalen de ontwikkeling van
de ruimtelijke structuur en onderlinge verbindingen. De centrale plaatsen theorie gaat juist uit van een
statische economie (Van Waveren, 2010).
In figuur 3.2 hieronder worden beide uitersten van de ruimtelijke structuur weergegeven:

Figuur 3.2: Hiërarchie tussen marktgebieden volgens Christaller (links) met bijbehorende netstructuur (midden) en daarnaast
een netwerkstructuur met meervoudige hiërarchieën (rechts) (van Waveren, 2010).

Deze dynamische ontwikkeling van de netwerkstructuur heeft echter een bepaalde onzekerheid in zich
ten aanzien van de ontwikkeling van de bereikbaarheid. De beschikbaarheid van infrastructuur is
binnen de netwerkstructuur bepalend voor de bereikbaarheid van een locatie. Hierdoor is de fysieke
afstand geen indicatie (meer) voor de bereikbaarheid van een locatie, een locatie die op grote afstand
maar nabij een intercitystation ligt kan beter bereikbaar zijn dan een locatie gelegen op veel kortere
afstand, welke slechts bereikbaar is per auto of streekbus. Overigens kent een netwerkstructuur ten
opzichte van de hiërarchische structuur het voordeel dat het mogelijk is dat de belangrijkste centrumen/of marktgebieden zich op de voornaamste transportassen bevinden (Van Waveren, 2010).
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3.3.2 Relatie met OV
Wanneer specifiek wordt gekeken naar het OV-netwerk en de relatie met de ruimtelijke ordening stelt
Boussauw (2011) dat de aanwezigheid van een kritische massa aan potentiële reizigers en
bestemmingen, binnen het bereik van de haltes, de belangrijkste ruimtelijke voorwaarde is voor een
efficiënt OV-systeem.
Bij het analyseren van een OV-netwerk is het daarnaast ook van belang te kijken naar het
schaalniveau. Een stedelijk, agglomeratief netwerk heeft andere kenmerken en randvoorwaarden dan
een regionaal netwerk, waar dit onderzoek zich op richt. Het regionale schaalniveau heeft betrekking
op een gebied met een straal van circa 30 kilometer, waarbinnen dus vanzelfsprekend afstanden
worden afgelegd van 0 tot 60 kilometer. Binnen de regio bestaan middelgrote kernen met
inwonersaantallen variërend van 15.000 tot 75.000 inwoners. Functies en voorzieningen in deze
kernen vervullen een belangrijke rol voor de regio als geheel (Van den Heuvel, 1997; Van Waveren,
2010).
Volgens Boussauw (2011) kan op dit regionale schaalniveau, binnen een ruimtelijke netwerkstructuur,
sprake zijn van een efficiënt OV-systeem. Voorwaarde daarbij is wel dat het netwerk is opgebouwd uit
haltes gelegen op knooppunten waar sprake is van een relatief hoge dichtheid en een beperkte
omvang. Wanneer er een voldoende massa bestaat aan potentiële reizigers binnen de actieradius van
het voor- en natransport, is het OV-netwerk in staat een belangrijke rol te spelen in de mobiliteit.
Binnen de knooppunten zelf zal het OV in dat geval nauwelijks een rol spelen.
In dat kader is het van belang om te benoemen dat een OV-netwerk, ongeacht het schaalniveau, twee
functies heeft: een ontsluitende en een verbindende functie (Van den Heuvel, 1997; Van Waveren,
2010). De ontsluitende functie heeft betrekking op de bediening van herkomst- en
bestemmingsgebieden. Hierbij speelt het voor- en natransport een voorname rol. De verbindende
functie betreft de snelheid waarmee afstanden binnen het netwerk worden overbrugd (Van den
Heuvel, 1997). De halteplaatsen bevinden zich daarbij op relatief belangrijke locaties, zoals:




kernen die onderdeel zijn van stelsels van een hoger schaalniveau (bijv. grotere kernen in
regio‟s die onderdeel zijn van een interregionaal netwerk);
kernen die op het betreffende schaalniveau een relatief belangrijke functie vervullen;
andere belangrijke plaatsen waar zich voorname activiteiten bevinden (bijvoorbeeld
recreatieve of economische/industriële gebieden).
(Van den Heuvel, 1997).

Ten aanzien van de structuur van een regionaal OV-netwerk zijn er verschillende mogelijkheden. Een
belangrijke functie van het regionale vervoersstelsel is om te voorzien in de verbindingen naar
regionale en interregionale centra. Een netstructuur waarbij het belangrijkste centrum het middelpunt
vormt is daarvoor het meest geschikt. Daarnaast is er op regionale schaal ook behoefte aan het
onderling verbinden van de meest belangrijke centra door middel van een radiaal (Van den Heuvel,
1997). In figuur 3.3 hieronder wordt deze netwerkstructuur weergegeven, waarbij de horizontale lijn de
radiaal vormt.

Figuur 3.3: Een regionale netstructuur met radiaal (Van den Heuvel, 1997)
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Overigens dient wel te worden opgemerkt dat er trends en ontwikkelingen gaande zijn die ervoor
zorgen dat een abstracte indeling in schaalniveaus niet meer van toepassing is. Activiteiten van
huishoudens spelen zich niet enkel meer af binnen een regio, maar ook op meerdere schaalniveaus
tegelijkertijd (Van den Heuvel, 1997). Hieruit kan worden opgemaakt dat ook interregionale
verbindingen van belang zijn.
Tot slot stelt Boussauw (2011) dat het OV, als het lokaal vervoer in kleine, regionale steden of vervoer
in dunbevolkt buitengebied betreft, nooit in staat zal zijn een significant aandeel te hebben in het
aantal verplaatsingen. Dit komt door het ontbreken van een voldoende kritische massa aan potentiële
reizigers. Het aanwezige OV in dergelijke gebieden heeft dan ook vooral een sociale functie.
3.4 Indicatoren van bereikbaarheid
Na bovenstaande uiteenzetting van het begrip bereikbaarheid, de verschillende componenten en de
relatie tussen ruimtelijke ordening en het OV is het interessant om vervolgens te bepalen hoe de mate
van bereikbaarheid kan worden gemeten, zodat er een analysekader ontstaat voor het vervolg van het
onderzoek. Dijst e.a. (2002) maken in dat verband een onderscheid tussen twee typen indicatoren
voor bereikbaarheid. Aansluitend bij de eerder gegeven definitie van bereikbaarheid wordt hierbij
uitgegaan van de twee verschillende perspectieven op bereikbaarheid (perspectief van activiteiten en
perspectief van personen). De twee typen indicatoren zullen hieronder worden besproken:
3.4.1 „Place accessibility‟-indicatoren
Enerzijds zijn er zogenaamde „place accessibility‟-indicatoren te benoemen die verband houden met
locaties van activiteitenplaatsen in de ruimte. Hierbij passen indicatoren die gebaseerd zijn op
kenmerken van het verkeer- en vervoersysteem, al dan niet gecombineerd met kenmerken van de
ruimte. Aan de hand van deze indicatoren kan worden vastgesteld in welke mate het verkeer- en
vervoersysteem mogelijkheden biedt om verplaatsingen te maken. Wanneer dit wordt gecombineerd
met de locaties van activiteitenplaatsen kan de mate van bereikbaarheid van deze locaties, door
gebruik te maken van het aanwezige verkeer- en vervoersysteem, worden beoordeeld (Dijst e.a.,
2002).
In deze categorie vallen dus indicatoren die ingaan op:



kenmerken van verkeer- en vervoersystemen en;
kenmerken van verkeer- en vervoersystemen én de ruimte.
(Dijst e.a., 2002)

3.4.2 „Person accessibility‟-indicatoren
Vanuit het perspectief van personen gaat het niet alleen om indicatoren die betrekking hebben op de
locaties van activiteitenplaatsen en de kenmerken van het aanwezige verkeer- en vervoersysteem,
maar ook om kenmerken van personen. Indicatoren die rekening houden met persoonskenmerken in
relatie tot bereikbaarheid zijn „person accessiblity‟-indicatoren. Het betreft dan bijvoorbeeld de
eigenschappen/karakteristieken van personen en de tijd die zij nodig en/of beschikbaar hebben om
deel te nemen aan gewenste activiteiten. Uiteraard spelen de kenmerken van verkeer- en
vervoersystemen en de ruimte hierbij wel een rol. Tot slot zijn er in deze categorie ook indicatoren die
ingaan op het (economisch) nut dat personen toekennen of ontlenen aan het maken van
verplaatsingen (Dijst e.a., 2002).
In deze twee categorie van bereikbaarheidsindicatoren vallen dus indicatoren die zich richten op:



persoonskenmerken in combinatie met kenmerken van verkeer- en vervoersystemen én de
ruimte en;
het (economisch) nut van verplaatsingen
(Dijst e.a., 2002)
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3.4.3 Concretisering van indicatoren
Op basis van de beschikbare literatuur die ingaat op bereikbaarheidsmaten en bijpassende
indicatoren (Dijst e.a., 2002; Hagoort, 1999, Hoogendoorn-Lanser e.a., 2011;) kan worden vastgesteld
dat er een zekere mate van consensus bestaat over diverse indicatoren voor bereikbaarheid en de
wijze waarop deze kunnen worden gecategoriseerd, gezien het feit dat deze publicaties op dit gebied
gebruik maken van en voortbouwen op elkaars werk. In tabel 3.1 hieronder zijn de gebruikte
indicatoren in deze publicaties samengevoegd en ingedeeld naar de genoemde categorieën in de
voorgaande twee subparagrafen. In het vervolg wordt overigens alleen nog gesproken over „vervoer‟
en niet meer over „verkeer‟ in verband met de focus op OV in dit onderzoek.
Type bereikbaarheidsmaat
Kenmerken van het
vervoersysteem
Kenmerken van het
vervoersysteem

Kenmerken van het
vervoersysteem

Kenmerken van het
vervoersysteem

Kenmerken vervoersysteem
én de ruimte
Kenmerken vervoersysteem
en de ruimte

Persoonskenmerken in
combinatie met kenmerken
van het vervoersysteem én
de ruimte
Nut

Indicator op basis van
literatuur
Netwerkeigenschappen van het
vervoersnetwerk
(aanbodgericht)
Mate van centraliteit en
verbondenheid van locaties
binnen het vervoersnetwerk
(aanbodgericht).
Ontsluiting van locaties en van
de regio middels het
vervoersnetwerk
(aanbodgericht).
Feitelijk gebruik en
afwikkelingskwaliteit van het
vervoersnetwerk (aanbod- en
vraaggericht).
Potentiële bereikbaarheid van
locaties (nabijheid)
Actuele bereikbaarheid van
locaties (nabijheid met
competitiefactoren)

Actieruimte van het individu
gegeven het beschikbare
vervoersnetwerk
Het nut van verplaatsingen
(economische waardering)

Toepassingsmogelijkheden op basis van
literatuur
Beschrijving en analyse van de infrastructuur
van het vervoersnetwerk.
Beschrijving en analyse van de
netwerkstructuur.

Beschrijving en analyse van ontsluiting van
locaties binnen de regio of de ontsluiting van
de regio als geheel
Beschrijving en analyse van het gebruik van
het vervoersnetwerk en de kwaliteit van het
vervoersnetwerk die in de praktijk wordt
geleverd.
Beschrijving en analyse van aantal locaties
binnen bereik vanuit herkomstgebieden
Beschrijving en analyse van aantal locaties
binnen bereik vanuit herkomstgebieden,
rekening houdend met de
concurrentiepositie van verschillende
vervoerwijzen
Analyse van knelpunten en effecten van
veranderingen voor de actieruimte van
individuen middels het beschikbare
vervoersnetwerk
Analyse van kosten en baten van
verplaatsingen

Tabel 3.1: Bereikbaarheidsmaten en indicatoren in relatie tot „place accessiblity‟ en „person accessibility‟ (Dijst e.a., 2002;
Hagoort, 1999; Hoogendoorn-Lanser e.a., 2011, eigen bewerking)

Uiteraard vereisen deze indicatoren nog een verdere toelichting over wat er exact onder wordt
verstaan en tevens zijn niet alle indicatoren relevant voor het vervolg van dit onderzoek. Daarom zal
eerst worden vastgesteld welke aspecten in het empirische gedeelte van dit onderzoek zullen worden
meegenomen en welke indicatoren voor bereikbaarheid in dat kader nuttig zijn.
3.4.4 Indicatoren in het onderzoek
Dijst e.a. (2002) concluderen dat het van groot belang is om zorgvuldige keuzes te maken aangaande
de wijze waarop het begrip bereikbaarheid wordt gedefinieerd en welke indicatoren daarbij worden
gehanteerd. Hierbij moet worden gekeken naar het doel van het onderzoek, de wetenschappelijke
kwaliteit, de operationaliseerbaarheid en de communiceerbaarheid.
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In dat kader is het van belang om te benoemen dat bereikbaarheid in dit onderzoek gaat over de
vraag in hoeverre personen in staat zijn om zich, door middel van het OV, te verplaatsen naar locaties
van voorzieningen en werk. Om dit te kunnen beoordelen is het dus noodzakelijk om in het vervolg
van het onderzoek indicatoren te gebruiken die verband houden met kenmerken van personen
(inwoners van krimpgebieden), kenmerken van het vervoersysteem (het OV) en kenmerken van de
ruimte (locaties van voorzieningen en werk). Dit leidt ertoe dat, op basis van tabel 3.1, de volgende
zes indicatoren zullen worden gehanteerd in het vervolg van het onderzoek:


Netwerkeigenschappen van het OV-netwerk (aanbodgericht)
In de bestaande literatuur worden onder deze indicator de kenmerken van de fysieke
infrastructuur verstaan (Dijst e.a., 2002. Hoogendoorn-Lanser e.a., 2011).
Omdat dit onderzoek zich uitsluitend richt op het OV, zal met betrekking tot deze indicator
worden gekeken welke kenmerken het OV-systeem heeft in de zin van diverse typen vervoer
die worden aangeboden (als zijnde de infrastructuur) en welke ontwikkeling daarin kan
worden voorzien.



Centraliteit en verbondenheid van locaties binnen het OV-netwerk (aanbodgericht)
Deze indicator geeft aan of een locatie binnen het vervoersnetwerk meer of minder centraal
ligt (bijvoorbeeld bij een vervoersknooppunt) en daardoor een groter of kleiner invloedsgebied
heeft. Uiteraard speelt ook de verbondenheid van een locatie met de rest van het netwerk
daarbij een rol (Dijst e.a., 2002).
In dit onderzoek zal worden gekeken naar de positionering van voorzieningen en werklocaties
ten opzichte van het OV-netwerk en hoe deze positionering zich mogelijk gaat ontwikkelen.



Ontsluiting van locaties en van de regio middels OV-netwerk (aanbodgericht)
Aan de hand van deze indicator wordt bekeken in hoeverre een regio als geheel of locaties
binnen de regio ontsloten worden ten opzichte van bepaalde knooppunten. Deze indicator is
van belang in relatie tot het voor- en natransport. Tevens is de ontsluiting belangrijk als het
vooral gaat om de aansluiting op het vervoersnetwerk en niet zozeer om de af te leggen
afstand. Dit geldt bijvoorbeeld bij de sociale functie van het OV (Dijst e.a., 2002). Hagoort
(1999) noemt in dat verband de afstand tot een halte als voorbeeld ten aanzien van de
ontsluiting van locaties.
In dit onderzoek zal enerzijds worden gekeken naar de ontsluiting van de regio als geheel
(verbindingen vanuit de regio naar omliggende gebieden) alsmede de ontsluiting van kernen
binnen de regio (verbindingen vanuit kernen naar OV-knooppunten binnen de regio) en de
mogelijke ontwikkelingen die kunnen optreden met betrekking tot deze verbindingen.



Feitelijk gebruik en afwikkelingskwaliteit van het OV-netwerk (aanbod- en vraaggericht)
Deze indicator gebruikt het gedrag als maat voor bereikbaarheid (Hagoort, 1999). Ook brengt
het de kwaliteitskenmerken van de infrastructuur (in dit onderzoek: de verschillende OVdiensten) in beeld zoals die in de praktijk optreden (Dijst e.a., 2002). Hagoort (1999) stelt dat
bijvoorbeeld vertragingen betrekking hebben op de afwikkelingskwaliteit.
In dit onderzoek zal worden gekeken naar de mate waarin de verschillende OV-diensten
worden gebruikt door inwoners van de regio en welke ontwikkeling daarin kan worden
voorzien. Daarnaast zal ook worden getracht een uitspraak te doen over de kwaliteit die deze
diensten in de praktijk leveren en, wederom, welke ontwikkeling daarin kan worden voorzien.



Potentiële bereikbaarheid van locaties (nabijheid)
Deze indicator zal in dit onderzoek worden beschouwd vanuit het perspectief van de locatie
van de bestemming. Dijst e.a. (2002) stellen dat hierbij de geografische ligging van locaties en
van herkomstgebieden van belang zijn.
In dit onderzoek zal in relatie tot deze indicator worden gekeken naar de mogelijke
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ontwikkeling in het aanbod van voorzieningen en werklocaties dat zich gemiddeld genomen in
de nabijheid van herkomstgebieden (kernen in de regio) bevindt.


Actieruimte van het individu gegeven het beschikbare OV-netwerk
Oorspronkelijk sluit deze laatste indicator aan bij de tijd-ruimte geografie waarbij specifieke
activiteitenpatronen van individuen in kaart worden gebracht (Dijst e.a., 2002). In dit
onderzoek zal er echter niet op dit gedetailleerde niveau naar activiteitenpatronen van
individuen worden gekeken, maar wordt de indicator ingezet om een globale uitspraak te doen
over de effecten van mogelijke veranderingen in het OV en de ruimtelijke ordening op de
ontwikkeling van de actieruimte van individuen in de regio (door gebruik te maken van het
OV).
De mogelijkheden die het OV biedt om verplaatsingen te maken naar locaties van
voorzieningen en werk gelden in dit kader als de verplaatsingsweerstand voor
personen/huishoudens waar Hakkesteegt (1993) vanuit gaat in relatie tot bereikbaarheid. In
krimpgebieden ligt het daarbij voor de hand om te kijken naar specifieke groepen als zijnde
het individu, vanwege de verwachte veranderingen in de samenstelling van de bevolking.
De ontwikkeling van deze indicator zal dan ook worden beoordeeld aan de hand van de
voorgaande vijf indicatoren.

In vergelijking met tabel 3.1 worden er twee indicatoren niet meegenomen in het onderzoek, namelijk:



Actuele bereikbaarheid van locaties (nabijheid met competitiefactoren)
Het nut van verplaatsingen

De keuze om deze twee indicatoren niet mee te nemen is erop gebaseerd dat ze niet passen binnen
de onderzoeksopzet. Ten eerste wordt de concurrentie tussen verschillende modaliteiten niet
meegenomen in de analyse omdat alleen het OV wordt onderzocht en daarnaast maken ook
economische afwegingen rondom het maken van verplaatsingen geen onderdeel uit van het verdere
onderzoek.
3.5 Conclusie
Bereikbaarheid gaat over de mate waarin personen in staat zijn, na het maken een verplaatsing, in
staat zijn om deel te nemen aan activiteiten. Vanuit het perspectief van activiteiten kan hieraan
worden toegevoegd dat bereikbaarheid ook gaat over de mate waarin bedrijven, voorzieningen en
andere activiteitenplaatsen in staat zijn om mensen, goederen of informatie te ontvangen.
Er kunnen vier componenten worden onderscheiden die van invloed zijn op de bereikbaarheid: het
ruimtegebruik, het transportsysteem, de beschikbare tijd en de behoeften, mogelijkheden en
vaardigheden van het individu. Deze componenten zijn onderling grotendeels van invloed op elkaar en
tevens vindt er terugkoppeling plaats tussen de mate van bereikbaarheid en de ontwikkeling van de
vier componenten. In verband met het vervolg van het onderzoek is er voornamelijk gekeken naar de
componenten ruimtegebruik (ruimtelijke ordening) en het transportsysteem (in dit onderzoek het OV).
Gebleken is dat de ruimtelijke ordening een hiërarchische structuur of een netwerkstructuur kent, of
uiteraard een structuur die zich bevindt tussen deze twee uitersten. Over het algemeen geldt dat er
steeds meer sprake is van een netwerkstructuur door dynamische economische ontwikkelingen. In
relatie tot bereikbaarheid betekent dit dat afstand relatief wordt. Kijkend naar het OV kan een
netwerkstructuur voordelen bieden, omdat het systeem efficiënt kan functioneren wanneer er een
netwerk bestaat van knooppunten met een relatief hoge dichtheid en beperkte omvang. De keerzijde
is dat het OV gebaat is bij een kritische massa van potentiële reizigers in de nabijheid van haltes en
dat het aannemelijk is dat deze massa ontbreekt in dunbevolkte delen van regio‟s, met kleine dorpen
en een groot buitengebied.
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Om de ontwikkeling van de bereikbaarheid in de regio Achterhoek te onderzoeken zijn er vervolgens
indicatoren opgesteld die het mogelijk maken om hierover een onderbouwde uitspraak te doen. De
indicatoren zijn zodanig geselecteerd dat er rekening worden gehouden met mogelijke veranderingen
in de ruimtelijke ordening, het OV en de verplaatsingsbehoeftes en -mogelijkheden van specifieke
doelgroepen (als zijnde het individu). De zes indicatoren die hieruit voortkwamen zijn hieronder
weergegeven:
Indicator ten aanzien van mogelijke veranderingen in de ruimtelijke ordening (voorzieningen en
werklocaties):


Potentiële bereikbaarheid van locaties (nabijheid)

Indicatoren ten aanzien van mogelijke veranderingen in het OV netwerk:





Netwerkeigenschappen van het OV-netwerk (aanbodgericht)
Centraliteit en verbondenheid van locaties binnen het OV-netwerk (aanbodgericht)
Ontsluiting van locaties en van de regio middels OV-netwerk (aanbodgericht)
Feitelijk gebruik en afwikkelingskwaliteit van het OV-netwerk (aanbod- en vraaggericht)

Indicator ten aanzien van mogelijke veranderingen in verplaatsingsbehoeften en
mogelijkheden van specifieke doelgroepen (als zijnde het individu):


Actieruimte van het individu gegeven het beschikbare OV-netwerk

Deze indicatoren worden relevant geacht voor de bereikbaarheid middels het OV in een krimpgebied
als de Achterhoek. De laatste genoemde indicator geldt daarbij als optelsom van de eerste vijf
indicatoren, zoals in paragraaf 3.4.4 is toegelicht
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4. Besluitvorming en regie in beleidsnetwerken
Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat er veel verschillende factoren van invloed zijn op de
ontwikkeling van de bereikbaarheid en uit hoofdstuk 2 werd reeds duidelijk dat daar ook een
aanzienlijk aantal actoren bij betrokken is die invloed (kunnen) uitoefenen, bijvoorbeeld als het gaat
om locatiekeuze van voorzieningen of de organisatie en het aanbod van OV. Om hier goed inzicht in
te krijgen is het noodzakelijk om ook dit aspect mee te nemen in de analyse. Daarom zal hieronder
worden ingegaan op de wijze waarop besluitvorming in dergelijke netwerken van actoren tot stand
1
komt . Tevens zal er worden stilgestaan bij de rol en het belang van regie in
besluitvormingsprocessen, wat van waarde kan zijn bij het benoemen van sturingsmogelijkheden.
4.1 ‘Governance’ en beleidsnetwerken
De gedane bevinding dat er rondom het onderwerp van dit onderzoek rekening moet worden
gehouden met de invloed van een breed speelveld van actoren is niet geheel verassend. Het past
binnen het beeld dat wordt geschetst door Bressers en Kuks (2000). Zij benoemen dat ontwikkelingen
in de samenleving steeds vaker worden aangestuurd op basis van wisselwerking tussen actoren. In
deze netwerken van actoren kan de rol van de overheid afwisselend meer of minder dominant zijn. Er
kan daarom worden gesteld dat er sprake is van een verschuiving van „government‟ naar „governance‟
(Bressers & Kuks, 2000). „Governance‟ komt daarbij voort uit veranderende patronen van interacties
tussen staat en samenleving en kan worden beschouwd als de tegenhanger van het hiërarchisch
model (Hajer, Van Tatenhove & Laurent, 2004).
Bovens, ‟t Hart en Van Twist (2007) stellen in dat kader dat „de staat‟ niet meer het centrale
besturingsorgaan vormt. Bestuur en besluitvorming vindt steeds meer plaats in complexe netwerken
waarin publieke en private organisaties en belangengroepen zijn vertegenwoordigd en met elkaar
overleggen en onderhandelen op basis van horizontale, niet- hiërarchische relaties. Koppenjan, Kars
en Van der Voort (2007) voegen hieraan toe dat de sturingsmogelijkheden van
volksvertegenwoordigers (overheidsinstanties) door deze horizontalisering van het bestuur afnemen,
omdat belangrijke maatschappelijke besluiten steeds vaker buiten het invloedsdomein van de
overheid worden genomen. Bovens e.a. (2007) constateren daarnaast dat de overheid zelf ook een
verandering heeft doorgemaakt en steeds verder is opgedeeld in bestuurslagen, sectoren en
organisaties. De overheid vormt dus geen eenheid meer, waardoor er binnen de overheid niet per
definitie sprake is van één gedeelde visie en gelijke belangen en prioriteiten.
Het concept dat uitgaat van het bestaan van „beleidsnetwerken‟ wordt volgens Hajer e.a. (2004)
binnen de Europese literatuur gezien als de hedendaagse vorm van „governance‟. De
netwerkbenadering gaat uit van informele, gedecentraliseerde en horizontale verhoudingen binnen
beleidsnetwerken, waarbij de wederzijdse afhankelijkheid tussen publieke en private actoren bij het
vormen en implementeren van beleid een belangrijke rol speelt. Klijn, Van Bueren en Koppenjan
(2000) stellen in dit verband dat overheden steeds meer aangewezen zijn op bevoegdheden, kennis
of hulpbronnen van andere publieke of private actoren om gestelde doelen te kunnen bereiken.
Omgekeerd kunnen actoren uit de maatschappij ook afhankelijk zijn van de overheid voor het
bereiken van de eigen doelstellingen of het verwerven van publieke hulpbronnen. Ook invloed
uitoefenen op het overheidsbeleid kan voor maatschappelijke actoren een belangrijke motivatie zijn
om de samenwerking met de overheid te zoeken (De Bruijn, 2008).
4.2 Arena’s en beleidsspelen binnen beleidsnetwerken
Bovens e.a. (2007) gaan ervan uit dat actoren elkaar herhaaldelijk tegenkomen in één of meerdere
arena‟s, wanneer zij op basis van wederzijdse afhankelijkheden worden gedwongen tot
samenwerking. Ook stellen zij dat deze arena‟s, waarin overleg, onderhandeling of besluitvorming
1

N.B. De eerste twee paragrafen van dit onderzoek bevatten delen van theoretische inzichten met betrekking tot de
netwerkbenadering die eerder zijn opgenomen in Stieber (2011). Deze inzichten zijn voor gebruik in dit hoofdstuk bewerkt,
geactualiseerd en/of verder uitgebreid.
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plaatsvindt, zich kenmerken zich door een uiteenlopende organisatiegraad. Zo kunnen er verschillen
bestaan in samenstelling, duurzaamheid, de mate van formalisering en de functie van de arena‟s.
Klijn e.a. (2000) gaan tevens uit van het bestaan van arena‟s, waarbij deze arena‟s een onderdeel
vormen van beleidsspelen en overkoepelende beleidsnetwerken. Het beleidsspel heeft betrekking op
de interacties tussen actoren rondom een bepaald thema of vraagstuk en bestaat uit het samenspel
tussen actoren binnen één arena of meerdere arena‟s. Klijn e.a. (2000, p.16) definiëren deze
beleidsspelen dan ook als volgt:
“Reeksen van interacties tussen actoren gericht op de beïnvloeding van probleemformuleringen,
oplossingen en te hanteren werkwijzen”
Aansluitend bij de omschrijving van arena‟s door Bovens e.a. (2007) stellen Klijn e.a. (2000) dat er
binnen de arena‟s sprake is van overleg en keuzemomenten. Bij het maken van keuzes speelt de visie
van actoren op problemen en oplossingen een voorname rol. De term actoren kan daarbij betrekking
hebben op personen die onderdeel zijn van het netwerk, maar ook op groepen, organisaties of delen
van organisaties. De actoren handelen in ieder geval zelfstandig, op basis van de eigen doelen,
middelen en opvattingen (Klijn e.a., 2000).
Klijn e.a. (2000) gaan ervan uit dat het ontstaan van één of meerdere beleidsnetwerken een product is
van een reeks van de hiervoor besproken beleidspelen en bijbehorende interacties tussen actoren in
arena‟s. Klijn e.a. (2000, p. 13) verstaan daarom het volgende onder een beleidsnetwerk:
“Het geheel van relaties tussen wederzijds afhankelijke actoren die zich formeren rondom een bepaald
probleem of een beleidsprogramma.”
Figuur 4.1 hieronder verbeeldt de theorie van Klijn e.a. (2000). In de figuur wordt uitgegaan van
meerdere arena‟s, waarvan sprake kan zijn bij (enigszins) complexe vraagstukken. Dit komt
bijvoorbeeld voor als het vraagstuk meerdere dimensies kent en raakvlakken heeft met andere en
verschillende vormen van beleid. De afzonderlijke arena‟s kunnen hierdoor ook onderdeel zijn van een
groter beleidsspel (bijvoorbeeld arena 3 en 4 in figuur 4.1) of meerdere beleidsspelen (arena 2 in
figuur 4.1). Het beleidsnetwerk ontstaat op het moment dat de interacties binnen de diverse arena‟s
en/of de verschillende „beleidsspelen‟ vaste patronen gaan aannemen (Klijn e.a., 2000).

Figuur 4.1: Beleidsspelen in meerdere arena‟s binnen een netwerk (Klijn e.a., 2000, eigen bewerking)
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Uit de figuur blijkt ook dat niet alle arena‟s (en de daarin betrokken actoren) uit het beleidsnetwerk
deel hoeven te nemen aan een beleidsspel dat zich afspeelt binnen datzelfde netwerk. Een eventuele
deelname hangt samen met de belangen van actoren en of deze door het beleidsspel worden geraakt.
Overigens zou de geschetste situatie in figuur 4.1 nog verder kunnen toenemen in complexiteit
wanneer meerdere beleidsnetwerken in verband staan met elkaar (Klijn e.a., 2000).
4.3 Besluitvorming in netwerken
Het is relevant om te bekijken hoe besluitvorming in deze netwerken van actoren tot stand komt, om
op die manier in het empirische gedeelte van het onderzoek uitspraken te kunnen doen over de
mogelijke uitkomsten van besluitvormingsprocessen en welke factoren daarbij een rol spelen. Eerst
zal daarom worden ingegaan op het verloop van besluitvormingsprocessen. Ook zal er aandacht
worden besteedt aan de mogelijke invloed van regie op de besluitvorming.
4.3.1 Visies op het besluitvormingsproces
In relatie tot het verloop van besluitvormingsprocessen rondom het vaststellen van beleid benoemen
Bovens e.a. (2007) dat er op dit vlak twee uitersten van denkbeelden kunnen worden onderscheiden:
de analytische visie en de politieke visie.
4.3.1.1 Analytische visie
De analytische visie is gebaseerd op de gedachte dat beleid voortkomt uit het maken van
doelbewuste keuzes, waarbij door de overheid wordt getracht om het gedrag van burgers, bedrijven
en andere maatschappelijke organisaties doelgericht te beïnvloeden. Hierbij past het maken van
rationele afwegingen op basis van voor- en nadelen van alternatieve mogelijkheden. Tevens is de
veronderstelling bij deze visie dat de beslissende keuze wordt gemaakt door de beleidsvoerende
organisatie (Bovens e.a., 2007).
Wanneer wordt gekeken naar het verloop van het beleidsproces, geldt het doorlopen van een cyclisch
model, waarbij in opeenvolgende fasen het beleid tot stand komt, als het uitgangspunt vanuit de
analytische visie. Dit model is gebaseerd op drie fasen die achtereenvolgens plaatsvinden: analyse
van de oorzaken van het probleem, het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het maken van
een keuze voor een oplossing. Dit past bij het denkbeeld dat de beleidsvoerende instantie de
(volledige) regie heeft over het proces. Bij de uitvoering van het beleid wordt in de analytische visie het
instrument gehanteerd dat het meest doelmatig en doeltreffend is in relatie tot de gekozen oplossing
(Bovens e.a., 2007).
4.3.1.2 Politieke visie
Wanneer vanuit een politieke visie naar beleidsprocessen wordt gekeken is niet direct het maken van
een rationele afweging aan de orde, maar gaat het vooral om het genereren van beleid dat op
voldoende steun kan rekenen. De politieke visie gaat namelijk uit van het bestaan van tegenstellingen
in belangen tussen groepen en organisaties in de samenleving. Het beleidsproces dient in deze visie
dan ook als middel om conflicten te beslechten door middel van onderhandelen en het sluiten van
compromissen. De uitkomst van het beleidsproces is dan ook vaak een resultaat van uitruil tussen
partijen, waarbij het verkrijgen van voldoende draagvlak het streven is (Bovens e.a., 2007).
In tegenstelling tot de analytische visie wordt er in de politieke visie uitgegaan van een beleidsproces
dat juist niet volgens opeenvolgende fasen verloopt. Onder invloed van een permanente en in
sommige gevallen zelfs chaotische strijd op bestuurlijk niveau verloopt het beleidsproces gestaag.
Ook komt het voor dat vastgesteld beleid niet wordt uitgevoerd omdat het bijvoorbeeld praktische
compromisbesluiten betreffen die niet uitvoerbaar blijken (Bovens e.a., 2007).
Bovens e.a. (2007) benoemen dat in de politieke visie het zetten van denkstappen en het maken van
rationele afwegingen een beperkte rol spelen. De nadruk ligt voornamelijk op het
besluitvormingsproces en de manier waarop er beslissingen worden genomen in een omgeving waar
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sprake is van uiteenlopende standpunten. Afzonderlijke bestuurders komen na het maken van een
afweging tot een besluit, waarop veel verschillende factoren van invloed kunnen zijn. Het besluit van
de bestuurder komt voort uit een afweging van uiteenlopende waarden en belangen en bijvoorbeeld
ook de beschikbaarheid van middelen. Bij het nemen van een besluit zijn ook aspecten als advisering
en lobby van belang. In de politieke visie kan het besluitvormingsproces dus niet worden gezien als
het maken van een objectieve afweging. Dit wordt nog eens versterkt door de veronderstelde invloed
van persoonlijke en psychologische factoren. De hiervoor geschetst wijze van besluitvorming leidt er
ook toe dat gedurende de uitvoering van het beleid er sprake zal zijn van tussentijdse aanpassingen
en koerswijzigingen, betrokken partijen proberen daarbij alsnog het gelijk te halen. Het
beleidsvormingsproces zet zich dus door in de uitvoeringsfase (Bovens e.a., 2007).
De Bruijn (2008) maakt eenzelfde onderscheid tussen twee uiterste benaderingen van het
beleidsproces, waarbij de hiërarchische benadering wordt afgezet tegenover de netwerkbenadering.
De Bruijn benoemt daarbij dat het onderscheid tussen beide visies in sommige gevallen te sterk
worden benadrukt, omdat ook de hiërarchische benadering rekening houdt met complexe
maatschappelijke processen en noodzakelijke communicatie met andere organisaties. Tevens kunnen
beide benaderingen elkaar in de loop van het proces afwisselen. Ook Bovens e.a. (2007)
benadrukken de waarde van beide benaderingen. De twee geschetste visies maken inzichtelijk welke
verschillende realiteiten er op kunnen treden tijdens het beleidsproces en welke aspecten een
belangrijke rol kunnen spelen in dat proces. Er is dan ook sprake van een voortdurende spanning
tussen een analytische en een politieke benadering waarbij geldt dat beide visies aangrijpingspunten
bevatten voor het functioneren in de praktijk (Bovens e.a., 2007).
Duidelijk is wel dat de politieke visie op het besluitvormingsproces in grote mate aansluit bij het eerder
geschetste beeld van een netwerksamenleving, waarbij de wisselwerking tussen verschillende
organisaties in combinatie met verdeelde macht een voorname rol speelt bij besluitvorming.
4.3.2 Regie bij besluitvorming
Tijdens beleidsprocessen in netwerken, waar dus vaak sprake is van horizontale verbanden, zal een
bepaalde mate van regie nodig zijn om tot uitkomsten te komen. Regie kan, in het licht van verdeelde
bevoegdheid en macht, waarschijnlijk van invloed zijn op de uiteindelijke uitkomsten en
besluitvorming.
4.3.2.1 Definiëring van regie
Regie kan op verschillende manieren worden opgevat. Pröpper, Litjens en Weststeijn (2004) stellen
dat er bij regie sprake kan zijn van faciliteren, samenwerken of beheersen, maar bijvoorbeeld ook van
verleiden of puur invloed uitoefenen. Ook is het mogelijk om een onderscheid te maken tussen het
regisseren van het inhoudelijk belang en het regisseren van afstemming tussen actoren, waarbij de
nadruk meer op het proces ligt.
Pröpper e.a. (2004, p.13) geven daarom de volgende definitie van het begrip regie:
“Een bijzondere vorm van sturen die is gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en
handelingen tot een min of meer samenhangend geheel, met het oog op een bepaald resultaat.”
Deze definitie duidt dus aan dat het bij regie gaat om het sturen van het geheel, waarbij de afbakening
van dit „geheel‟ van belang is. Dit maakt dan een integrale aanpak mogelijk. Tevens komt het voor dat
er meer dan één regisseur is en dat elke regisseur daarbij zijn eigen opvattingen heeft over de
grenzen van het geheel. De maatschappelijke- of politieke belangenafweging die wordt gemaakt is in
dat geval bepalend voor het antwoord op de vraag welke regisseur in die situatie leidend is (Pröpper
e.a., 2004).
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De Raad voor het Openbaar Bestuur (1999) legt, vanuit het perspectief van de (lokale) overheid, de
relatie tussen het belang van regie en de toegenomen afhankelijkheden in de samenleving,
aansluitend bij de geschetste ontwikkelingen in paragraaf 4.1. Zij stellen dat er daarbij een
onderscheid moet worden gemaakt tussen regie in brede en enge zin.
Regie in brede zin gaat in over de interactie tussen de overheid en burgers op terreinen waar taken en
bevoegdheden in handen zijn van de overheid. Het verkrijgen van draagvlak voor de inhoudelijke visie
van de overheid is daarbij het doel (Raad voor het Openbaar Bestuur, 1999).
In het licht van dit onderzoek is regie in enge zin wellicht meer van belang. De Raad voor het
Openbaar Bestuur (1999) verstaat onder regie in enge zin het inzetten van middelen als overtuiging
en argumentatie door de overheid in relatie tot het oplossen van maatschappelijke problemen, op
terreinen waar de overheid niet de formele bevoegdheden bezit. Regie komt in dat verband voort uit
de algemene verantwoordelijkheid van de overheid.
4.3.2.2 Regie en macht
De macht van actoren in het besluitvormingsproces is dus een belangrijke factor om mee te nemen in
de analyse. In het algemeen kunnen er in dat kader twee typen actoren worden onderscheiden die
deelnemen aan het besluitvormingsproces: partijen met realisatiemacht en partijen met hindermacht.
Het is uiteraard noodzakelijk dat partijen met realisatiemacht onderdeel uitmaken van het proces,
omdat zij het vermogen hebben om veranderingen of nieuw beleid tot stand te brengen. Partijen met
hindermacht bezitten het vermogen om veranderingen of beleid tegen te houden (Bovens e.a., 2007).
Pröpper e.a. (2004) benoemen dat de macht van actoren in het besluitvormingsproces van invloed is
op het type regie dat wordt gevoerd. Indien een partij beschikt over de potentie om voldoende invloed
uit te kunnen oefenen waardoor eenzijdige medewerking van andere partijen kan worden
afgedwongen, is er sprake van doorzettingsmacht. Wanneer deze doorzettingsmacht groot is, kan de
regisserende actor andere partijen de wil opleggen, ondanks eventuele zwaarwegende en/of
principiële bezwaren of de aanwezigheid van hindermacht. Is er sprake van een beperkte
doorzettingsmacht, dan is de regisserende actor afhankelijk van het doen van concessies of ruil. Ook
kan het gebeuren dat de regisseur geen doorzettingsmacht heeft. In dat geval zou de regisseur
invloed kunnen uitoefenen via een eventueel „communicatief rationeel gezag‟ en op deze wijze in staat
kunnen zijn om andere partijen middels visie en argumenten te overtuigen en daardoor te laten
meewerken (Pröpper e.a., 2004).
In het schema hieronder (tabel 4.2) is weergegeven welk type regie aansluit bij de mate van
doorzettingsmacht. Tevens is hierin nog een tweede factor opgenomen, namelijk het feit of de
regisserende actor handelt op basis van een eigen script of beleidskader of op dat van anderen.
‘Eigen’ script of beleidskader?
Ja

Nee

Ja

Beheersingsgerichte regisseur
(inhoudelijk én procesmatig)

Uitvoeringsgerichte regisseur

Nee

Visionaire regisseur

Faciliterende regisseur

Doorzettingsmacht?

Tabel 4.1: Hoofdvarianten van regie (Pröpper e.a., 2004).
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Wanneer deze vier hoofdvarianten van regie onderling worden vergeleken, ontstaat het volgende
beeld:







De beheersingsgerichte regisseur is in staat om op basis van machtsbronnen, zoals een
hiërarchische positie of het bezitten van bevoegdheden, andere partijen de wil op te leggen en
te laten handelen naar het script van de regisseur. De regisseur heeft tevens de mogelijkheid
en de vrijheid om het script aan te passen en daardoor lokale innovatie of maatwerk te
bewerkstelligen.
Wanneer de regisseur niet in staat is om zelf het script te schrijven, maar wel over
doorzettingsmacht beschikt, is er sprake van een uitvoeringsgerichte regisseur.
Voor de visionaire regisseur is het van belang om andere te enthousiasmeren, mobiliseren en
te laten meewerken. Deze regisseur beschikt namelijk over de vrijheid om zelf het script te
schrijven, maar is voor de uitvoering ervan afhankelijk van andere partijen. Het openstaan
voor en het accepteren van compromissen aangaande het eigen script kan dan ook een
vereiste zijn voor de visionaire regisseur.
Wanneer de regie in handen is van een partij die geen doorzettingsmacht heeft en tevens niet
zelf het script schrijft, betreft het een faciliterende regisseur. Deze partij regisseert in de naam
van andere partijen en heeft daarbij een rol als coördinator, organisator of woordvoerder.
(Pröpper e.a., 2004).

Onafhankelijk van het type regisseur is de feitelijke invulling van de regierol vervolgens afhankelijk van
het overzicht over de situatie, het afleggen van de verantwoording, het uitzetten van beleidslijnen ten
aanzien van het geheel en het organiseren van samenwerking tussen partijen (Pröpper e.a., 2004).
4.4 Conclusie
Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat samenwerking tussen verschillende partijen
uit de samenleving een steeds belangrijkere rol inneemt rondom besluitvormingsprocessen. Deze
samenwerking en noodzaak of behoefte aan onderlinge afstemming komt meestal voort uit een
wederzijdse afhankelijkheid bij het bereiken van de eigen doelstellingen van partijen.
In theoretisch perspectief kan deze ontwikkeling richting toenemende afhankelijkheden en
horizontalisering van het bestuur worden gekoppeld aan de netwerkbenadering. Deze benadering
gaat uit van het bestaan van beleidsnetwerken. Binnen deze netwerken vindt in verschillende arena‟s
overleg en onderhandeling tussen actoren plaats en er worden besluiten genomen. Wanneer zich
meerdere arena‟s vormen rondom een bepaald thema of vraagstuk ontstaat een beleidsspel.
Door de onderlinge afhankelijkheden en het toenemende aantal actoren rondom (maatschappelijke)
vraagstukken komt er meer nadruk te liggen op het verloop van het besluitvormingsproces. Naast een
analytische visie op beleids- en besluitvorming, waarbij wordt uitgegaan van een cyclisch proces en
hiërarchische besluitvorming en sturing, is het daarom van belang om ook aandacht te besteden aan
de uiteenlopende factoren die op besluitvorming van invloed kunnen zijn. Deze denkwijze is vervat in
de politieke visie op besluitvorming. De invloed van en communicatie met andere organisaties neemt
in de politieke visie een belangrijke plaats in en sluit aan bij de netwerkbenadering.
Omdat er sprake is van horizontale, niet-hiërarchische relaties binnen de beleidsnetwerken en het
besluitvormingsproces, is regie nadrukkelijk van belang om tot uitkomsten te komen. De regie binnen
het proces is afhankelijk van de doorzettingsmacht van de regisserende partij en de mate waarin er
sprake is van een eigen script of beleidskader van de regisseur. Op basis hiervan kan de regie
beheersingsgericht, uitvoeringsgericht, visionair of faciliterend zijn.
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4.5 Conceptueel model
In figuur 4.2 op de volgende pagina is het conceptueel weergegeven waarin de bevindingen uit de
hoofdstukken 3 en 4 (het theoretisch kader) vereenvoudigd worden verbeeld in een denkmodel. Dit
model zal als analysekader dienen voor het empirische gedeelte van het onderzoek. Nadrukkelijk
moet worden gesteld dat het model een doorlopend proces weergeeft, waarbij besluitvorming dus op
verschillende momenten kan plaatsvinden.
4.5.1 Toelichting op het model
Zoals al benoemd bleek uit hoofdstuk 2 dat er diverse actoren betrokken zijn bij vraagstukken rondom
krimp en bereikbaarheid. De verkennende actoranalyse in paragraaf 2.4 maakte duidelijk dat het
daarbij kan gaan om overheden, vervoerders, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De
veronderstelling op basis van de theorie is dat deze actoren actief zijn in beleidsnetwerken, gebaseerd
op wederzijdse afhankelijkheid. Een netwerk bestaat uit één of meerdere beleidsspelen, waarbij
partijen in diverse arena‟s samenkomen en keuzes maken. Eventueel kan er ook sprake zijn van
interactie tussen meerdere beleidsnetwerken en beleidsspelen. Het overleg en eventuele
onderhandelingen in de arena‟s leiden uiteindelijk tot besluitvorming. In het theoretisch kader zijn
hierbij de mogelijke invloeden van politieke aspecten (aansluitend bij de politieke visie op
besluitvorming) en van regie meegenomen. In het empirische gedeelte van het onderzoek zou dit van
belang kunnen zijn in relatie tot mogelijke verdeeldheid van macht en bevoegdheden.
Op basis van de doel- en vraagstelling van het onderzoek zal er worden gekeken naar twee typen
uitkomsten cq. besluitvorming in de arena‟s. Enerzijds zal bestaand beleid onderdeel zijn van de
analyse, wat zal worden aangevuld met verwachtingen van actoren over de uitkomst van lopende of
nog op te starten besluitvormingsprocessen. Hierbij zal de invloed van verwachte toekomstige
ontwikkelingen en andere relevante factoren worden meegenomen in de analyse. Ook kan uiteraard
bestaand beleid het uitgangspunt vormen voor nieuw of ander toekomstig beleid. Uiteindelijk is het
doel van het onderzoek om vast te stellen welke effecten het optreden van krimp kan hebben op de
bereikbaarheid van voorzieningen en werklocaties middels het OV. Daarom zal worden gekeken naar
de effecten van reeds genomen of verwachte besluiten op de in hoofdstuk 3 opgestelde indicatoren
voor bereikbaarheid per OV in krimpgebieden. De ontwikkeling van de actieruimte van specifieke
doelgroepen, als zijde het individu, geldt daarbij als optelsom van veranderingen in de ruimtelijke
ordening en veranderingen in het OV-netwerk en vormt daarmee de basis voor de ontwikkeling van de
bereikbaarheid van voorzieningen en werklocaties per OV in het algemeen.
4.5.2 Relatie met de uitvoering van het onderzoek
Uiteraard heeft dit denkmodel een relatie met de gehanteerde onderzoeksmethoden en de wijze
waarop data zal worden geanalyseerd. Vooruitlopend op de toelichting op de methodologie van het
onderzoek in het hierna volgende hoofdstuk 5, kan worden gesteld dat de theorie over
beleidsnetwerken, beleidsspelen en besluitvorming in arena‟s zal worden ingezet om het speelveld
van actoren in kaart te brengen en onderlinge relaties te identificeren. De theorie aangaande de
invloed van politieke aspecten en regie zal worden benut om uitspraken te kunnen doen over
sturingsmogelijkheden van actoren om vastgesteld beleid uit te voeren of invloed uit te oefenen op
mogelijk nieuw of ander beleid. Bestaand beleid zal in dat verband worden geanalyseerd op basis van
(beleids)documenten. Mogelijk toekomstig beleid zal worden vastgesteld op basis van de persoonlijke
verwachtingen en opvattingen van betrokken actoren. Deze informatie zal worden verkregen middels
het afnemen van diepte-interviews. Waar mogelijk zullen deze persoonlijke verwachtingen en
opvattingen worden onderbouwd met beschikbare documentatie. Uiteraard kan daarbij ook worden
gekeken naar de samenhang met het bestaande beleid.
De vastgestelde indicatoren voor bereikbaarheid gelden als slotstuk van de analyse, aan de hand van
de bevindingen over het bestaande beleid en verwachte toekomstige besluiten zal een uitspraak
worden gedaan over de ontwikkeling van deze indicatoren voor bereikbaarheid.
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Actoren
- Overheden
- Vervoerders
- Ondernemers
- Maatsch. organisaties
(par. 2.4)

Beleidsnetwerk(en)
(par. 4.2)

Beleidsspel(en)
(par. 4.2)
Arena’s
- overleg,
- onderhandeling
- besluitvorming
(par. 4.2)

Wederzijdse
afhankelijkheid
(par. 4.1)

Invloeden op besluitvorming
- „Politieke‟ aspecten
- Regie (doorzettingsmacht en
script/beleidskader
(par. 4.3)

Uitkomsten/besluitvorming

Bestaand (vastgesteld)
beleid

Verwacht beleid
Mogelijke uitkomsten van lopende of nog
op te starten besluitvormingsprocessen
(nieuw of ander beleid) onder invloed van
toekomstige ontwikkelingen en/of
relevante factoren

Doorwerking beleid

OV-netwerk
- Netwerkeigenschappen
- Centraliteit en verbondenheid
- Ontsluiting van locaties en van de regio
- Feitelijk gebruik en afwikkelingskwaliteit
(par. 3.4)

Verplaatsingsbehoeften
en mogelijkheden
- Actieruimte van het individu
gegeven het OV-systeem
(par. 3.4)

Ruimtelijke ordening
- Potentiële
bereikbaarheid van
locaties (nabijheid)
(par. 3.4)

Mate van bereikbaarheid
voorzieningen en werklocaties
middels het OV

Figuur 4.2: Conceptueel model/analysekader
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4.6 Toelichting op kernbegrippen
Om de centrale begrippen uit het voorgaande conceptueel model goed toe te kunnen passen is het
zinvol om deze begrippen toe te lichten om duidelijk te maken wat er in dit onderzoek onder wordt
verstaan. In de tabel hieronder is daaraan invulling gegeven. Hierbij is rekening gehouden met de
aard van dit onderzoek (kwalitatief) en het detailniveau van de analyse in het empirische gedeelte van
dit onderzoek. De indicatoren voor bereikbaarheid zijn in paragraaf 3.4.4 al uitgebreid toegelicht,
daarom zijn deze niet opgenomen in onderstaande tabel.
Begrip

Operationalisatie

Actoren

Alle partijen in de regio die op basis van hun kennis, bevoegdheden of hulpmiddelen
invloed hebben op:
- de locaties van voorzieningen of werk in de regio
- het aanbod en de organisatie van het openbaar vervoer in de regio
De relaties die er, gebaseerd op onderlinge afhankelijkheid, bestaan tussen actoren
in de regio omtrent besluitvorming over:
- de locaties van voorzieningen of werk in de regio
- het aanbod en de organisatie van het openbaar vervoer in de regio
Het geheel van de relaties tussen actoren die onderdeel zijn van arena‟s met
betrekking tot een bepaald vraagstuk of probleem. In dit onderzoek zijn deze
vraagstukken gerelateerd aan:
- de gevolgen van krimp voor de ruimtelijke ordening en de bereikbaarheid in de regio
- de gevolgen van krimp voor het OV in de regio
Reeksen van interacties tussen arena‟s binnen het netwerk. In dit onderzoek zal
worden gekeken naar interacties die van invloed zijn op de bereikbaarheid van
voorzieningen of werklocaties middels het OV.
Momenten van overleg, onderhandeling of besluitvorming tussen actoren in de regio,
over onderwerpen die van invloed zijn op de bereikbaarheid van voorzieningen of
werklocaties middels het OV. Daarbij zal worden gekeken naar onderwerpen omtrent:
- de locaties van voorzieningen of werk in de regio
- het aanbod en de organisatie van het openbaar vervoer in de regio
De invloed van politieke aspecten en het type regie op de besluitvormingsprocessen
in arena‟s. In dit onderzoek zal worden gekeken welke mogelijke gevolgen deze
invloeden hebben voor de verwachte besluiten in de toekomst.
De besluiten die worden genomen die van invloed zijn op de zes opgestelde
indicatoren voor bereikbaarheid, uitgesplitst naar reeds genomen besluiten
(vastgesteld beleid) en verwachte besluiten (mogelijke ander of nieuw beleid in de
toekomst)
Beleid dat is beschreven en vastgelegd in vigerende beleidsdocumenten, en dat van
invloed is op:
- de locaties van voorzieningen of werk in de regio
- het aanbod en de organisatie van het openbaar vervoer in de regio
Mogelijke uitkomsten van lopende of nog op te starten besluitvormingsprocessen. In
dit onderzoek zal worden gekeken naar besluitvormingsprocessen die van invloed
kunnen zijn op:
- de locaties van voorzieningen of werk in de regio
- het aanbod en de organisatie van het openbaar vervoer in de regio
Tevens zal rekening worden gehouden met de invloed van:
- mogelijke toekomstige contextuele ontwikkelingen (al dan niet gerelateerd aan het
optreden van krimp)
- evt. andere contextuele factoren (al dan niet gerelateerd aan het optreden van
krimp)

Wederzijdse
afhankelijkheid

Beleidsnetwerken

Beleidsspelen

Arena’s

Invloeden op
besluitvorming
Uitkomsten/besluitvorming

Bestaand (vastgesteld)
beleid

Verwacht beleid

Tabel 4.2: Toelichting op kernbegrippen
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5. Methodologie
In de hierna volgende hoofdstukken zullen de casussen voor de Achterhoek en Noord-Oost
Groningen worden uitgewerkt. Het is belangrijk om vooraf een duidelijk beeld te schetsen van de
gehanteerde onderzoeksstrategie en de gebruikte methoden voor dataverzameling. In het voorgaande
hoofdstuk is hier al even kort bij stilgestaan bij de toelichting op het conceptueel model, in dit
hoofdstuk zal de onderzoeksmethodologie uitgebreider worden toegelicht en zal ook worden
besproken welke keuzes er in dat kader tijdens het onderzoek zijn gemaakt.
5.1 Onderzoeksstrategie
Het is uiteraard van belang dat de onderzoeksstrategie past bij de doel- en vraagstelling van het
onderzoek. Dit onderzoek kenmerkt zich door een verkennend karakter, waarbij het optreden van een
specifiek fenomeen (krimp) wordt onderzocht op de mogelijke effecten voor de bereikbaarheid van
locaties van voorzieningen en werk per OV. Voor de regio Achterhoek zal dit worden gedaan door een
uitgebreide analyse van de invloed van bestaand beleid, aangevuld met verwachtingen van betrokken
actoren over mogelijke ontwikkelingen en nieuw of ander beleid in de toekomst. Daarbij zal de rol van
relevante factoren en besluitvormingsprocessen (die tijdens het empirisch onderzoek aan de orde
komen) worden meegenomen.
Vanuit de opzet van dit onderzoek, waarbij de nadruk dus ligt op de regio Achterhoek, is er voor
Noord-Oost Groningen uitsluitend gekeken naar de ervaringen die daar zijn met de effecten van krimp
op de bereikbaarheid per OV. Een uitgebreide analyse van huidig beleid en besluitvormingsprocessen
is daarvoor niet nodig en zal daarom ook niet worden uitgevoerd. Op die manier vormt de uitwerking
van de casus Noord-Oost Groningen slechts een vergelijkend kader waartegen de bevindingen in de
Achterhoek kunnen worden afgezet.
De krimpproblematiek en hieraan te relateren ontwikkelingen kenmerken zich daarnaast door een
aanzienlijke mate van onzekerheid. Daarop kunnen ook bepaalde contextuele factoren van invloed
zijn. De doelstelling is om vooruit te kijken naar de verwachte ontwikkelingen in de bereikbaarheid per
OV in de toekomst in de regio Achterhoek. Op basis hiervan kunnen kansen en bedreigingen worden
voorzien waarmee rekening kan worden gehouden bij verdere uitwerking van concrete en gerichte
maatregelen en oplossingen. Een intensieve onderzoeksmethodiek waarbij holistisch wordt gekeken
naar de situatie in de praktijk is hiervoor geschikt. Het uitvoeren van een enkelvoudige casestudy met
betrekking tot de situatie in de regio Achterhoek is daarom het meest passend om aan de doelstelling
van dit onderzoek te voldoen.
In de tabel hieronder zijn de kenmerken van een (enkelvoudige) casestudy opgenomen (Verschuren &
Doorewaard, 2007) met daarachter de wijze waarop die eigenschappen terugkomen in dit onderzoek:
Kenmerken (enkelvoudige) case study

In dit onderzoek

Een smal domein
Arbeidsintensief
De nodige diepte
Een selectieve steekproef
Een integraal beeld

Enkelvoudige casestudy voor de regio Achterhoek
Analyse van (beleids)documenten + interviews
Specifieke effecten op ruimtelijke ordening en OV in de regio
Keuze voor geïnterviewden gebaseerd op actoranalyse
Samenhang tussen uiteenlopende ontwikkelingen op het gebied
van demografie, ruimtelijke ordening en het OV in de gehele regio
Interviews/onderzoek in de regio Achterhoek
Informatie verkregen middels inhoudsanalyse van
(beleids)documenten en via interviews

Op locatie
Kwalitatieve gegevens en methoden

Tabel 5.1: Kenmerken (enkelvoudige) case study in het onderzoek

Daarnaast is het opstellen van een vergelijkend kader ten aanzien van de ontwikkelingen in NoordOost Groningen dus onderdeel van het onderzoek. Dit kan worden gezien als een zeer beperkte
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variant van een casestudy. De beperking zit in het karakter van het vergelijkend kader (het is vooral
beschrijvend van aard) en de omvang ervan. Het doel van dit vergelijkend kader is om kort te bekijken
welke uitwerking krimp in de praktijk kan hebben op de bereikbaarheid middels het OV en daarbij te
onderzoeken of de eventuele problemen en vraagstukken in Noord-Oost Groningen omtrent krimp en
bereikbaarheid te vergelijken zijn met de bevindingen die op dat vlak zijn gedaan in de regio
Achterhoek. Mochten er duidelijke overeenkomsten zijn tussen beide regio‟s, kan dit helpen bij het
trekken en onderbouwen van conclusies en bij het formuleren van aanbevelingen. Vanzelfsprekend
wordt daarbij rekening gehouden met de eventuele invloed van contextuele factoren die er zijn te
onderscheiden in de Achterhoek en Noord-Oost Groningen.
5.2 Dataverzameling en -analyse
Zoals reeds kort genoemd en beargumenteerd in de voorgaande paragraaf zal er gebruik worden
gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden: Inhoudsanalyse van (beleids)documenten en het
afnemen van diepte-interviews. Hieronder wordt toegelicht hoe deze methoden zijn toegepast in het
onderzoek met betrekking tot dataverzameling en de daarop volgende analyse van de verkregen
gegevens. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het onderzoek voor de regio
Achterhoek en dat voor regio Noord-Oost Groningen.
5.2.1 Casus Achterhoek
Door middel van inhoudsanalyse van relevante (beleids)documenten is enerzijds inzicht verkregen in
het bestaande beleid, anderzijds zijn een aantal documenten gebruikt om de bevindingen die zijn
gedaan op basis van afgenomen interviews te ondersteunen en/of aan te vullen. De interviews waren
namelijk vooral gericht op het verkrijgen van informatie en inzichten ten aanzien van verwachte
besluitvorming in de toekomst en mogelijk nieuw of ander beleid. Daarbij is ook getracht om informatie
te krijgen over het verloop van besluitvormingsprocessen en de rol daarbij van mogelijke toekomstige
ontwikkelingen en eventuele andere relevante factoren.
Het gebruik van meerdere databronnen bij het verzamelen van gegevens, zoals in dit onderzoek is
gedaan door het gebruik van zowel gegevens uit (beleids)documenten als gegevens verkregen via de
geïnterviewden, wordt triangulatie genoemd. Wanneer gegevens uit verschillende databronnen
worden vergeleken en overeenkomen, heeft dit een versterkend effect op de conclusies van het
onderzoek (Vennix, 2006). Hieronder zal worden toegelicht hoe de data uit (beleids)documenten en
interviews is verzameld en vervolgens is geanalyseerd.
Inhoudsanalyse van relevante (beleids)documenten
Aan het gebruik van documenten als gegevensbron zitten een aantal belangrijke voor- en nadelen.
Documenten zijn vaak in grote hoeveelheden aanwezig, waarbij er ook sprake kan zijn van een
aanzienlijke mate van diversiteit. Bovendien is het relatief eenvoudig om gegevens uit documenten te
gebruiken in het onderzoek. Ook is er bij het opstellen van de documenten waarschijnlijk geen
rekening gehouden met het feit dat ze als gegevensbron zouden dienen voor een specifiek onderzoek
(zoals deze thesis). Daarom komen de gegevens in principe niet voort uit reactief of uitgelokt gedrag
(Verschuren & Doorewaard , 2007).
Saunders, Lewis & Thornhill (2008) benoemen dat dit laatste ook een nadeel kan zijn, wanneer een
document is opgesteld met een bepaalde doelstelling die niet overeenkomt met het onderwerp van het
onderzoek waarvoor het gebruikt wordt, zijn de gegevens minder goed bruikbaar. Een ander nadeel is
volgens Saunders e.a. (2008) dat er geen werkelijke controle is op de manier waarop documenten tot
stand zijn gekomen en hoe de gegevens uit het document zijn verzameld. Met betrekking tot beide
nadelen is een kritische houding dus noodzakelijk.
Tot slot hebben documenten als voordeel dat ze voor langere tijd kunnen worden geraadpleegd,
waardoor onderzoeksresultaten op basis van documenten kritisch kunnen worden beoordeeld en
gecontroleerd door anderen (Saunders e.a., 2008).

46

Het generen van gegevens uit documenten wordt aangeduid met de term inhoudsanalyse. In veel
gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van een categorieënstelsel. Het gaat daarbij om het
benoemen van concrete aspecten die voortkomen uit de vraagstelling van het onderzoek, welke
vervolgens worden gebruikt bij het bekijken van de inhoud van documenten. Een dergelijk
categorieënstelsel kan uiteenlopen van een globale tot een zeer gedetailleerde lijst, met daarop een
aantal onderwerpen cq. aandachtspunten die voortkomen uit de vraagstelling van het onderzoek
(Verschuren & Doorewaard, 2007). Saunders e.a. (2008) spreken in relatie tot inhoudsanalyse tevens
over categorisatie en stellen dat bijvoorbeeld termen die voortkomen uit eigen gegevens of uit de
gebruikte theorie of literatuur hierbij kunnen worden gebruikt.
In het onderzoek voor de Achterhoek is de inhoudsanalyse als volgt uitgevoerd. Eerst is gezocht naar
relevante documenten die aansluiten bij het onderwerp van dit onderzoek. Meer concreet is dit
gedaan door publicaties te zoeken van actoren cq. organisaties zoals die zijn vastgesteld en benoemd
in hoofdstuk 2. Uiteraard betreft het publicaties van organisaties die in verband staan met regio
Achterhoek. Bij de selectie van relevante documenten is gekeken naar mogelijke verbanden met het
beleid voor:



de ruimtelijke ordening: locaties voor voorzieningen als onderwijs, zorg, winkelen en werk
het openbaar vervoer: visie op het OV-netwerk en het aanbod van de diverse typen OV

Ook zijn er vanzelfsprekend documenten geraadpleegd die ingaan op de demografische
ontwikkelingen in de regio. Tevens zijn enkele documenten verkregen naar aanleiding van de
afgenomen interviews, omdat tijdens het gesprek bleek dat deze relevant waren voor het onderzoek.
Bij het bestuderen van de documenten is vervolgens gelet op een aantal specifieke aspecten, waarbij
is uitgegaan van bevindingen die zijn opgedaan tijdens de verkenning van de krimpproblematiek
(hoofdstuk 2) en bij het opstellen van het analysekader (hoofdstukken 3 en 4). Hieronder zijn deze
aspecten waar naar is gezocht in de documenten weergegeven, waarbij onderscheid is gemaakt
tussen een viertal categorieën:
Demografische ontwikkelingen in de regio


Uitspraken en kwantitatieve data omtrent demografische ontwikkelingen:
- Ontwikkeling bevolkingsaantal: factoren en prognoses
- Ontwikkeling samenstelling bevolking: factoren en prognoses

Effecten op ruimtelijke ordening en mobiliteit:




Uitspraken over beleid omtrent locaties van maatschappelijke voorzieningen voor:
- onderwijs
- zorg
- evt. andere typen maatschappelijke voorzieningen
Uitspraken over het ruimtelijk-economisch beleid van de regio:
- locaties voor bedrijventerreinen
- locaties voor detailhandel (winkelvoorzieningen)

Het regionale openbaar vervoer:


Uitspraken over het OV-beleid op regionaal en lokaal niveau:
- Visie op het (regionale) OV-netwerk
- Beleid rondom trein- en busvervoer en aanvullend vervoer
- Invloed van krimp op OV in de regio
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Betrokkenheid van actoren bij ruimtelijke ordening en OV en onderlinge relaties:



Uitspraken over bevoegdheden en mogelijkheden tot sturing
Uitspraken over deelname aan besluitvormingsprocessen

Op deze manier is getracht een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de regio
en het huidige beleid rondom een aantal relevante thema‟s. Tevens is geprobeerd inzicht te krijgen in
de betrokkenheid en positionering van de verschillende actoren in het beleidsmatige speelveld in de
Achterhoek. Daarnaast bleek op basis van de eerste analyse van documenten dat de Regiotaxi, het
begrip „basismobiliteit‟ en de coöperatie Achterhoek Agenda 2020 een belangrijke rol vervulden in de
context van dit onderzoek. Naar aanleiding daarvan is gezocht naar aanvullende documentatie én
uitspraken over deze thema‟s in de reeds geraadpleegde documenten.
Afnemen van interviews bij betrokken actoren
Personen zijn in sociaalwetenschappelijk onderzoek vaak een belangrijke bron van data en informatie.
Dit komt door de grote diversiteit aan informatie die via personen kan worden verkregen en de relatief
korte tijd van informatieverzameling die dit vergt. Daarnaast biedt het raadplegen van personen de
mogelijkheid om gerichte vragen te stellen, afgestemd op de opzet van het onderzoek (Verschuren &
Doorewaard, 2007). De keuze om gebruik te maken van interviews past bij het verkennende karakter
van dit onderzoek. Volgens Saunders e.a (2008) bieden diepte-interviews in dat kader een goede
mogelijkheid om te onderzoeken welke ontwikkelingen er spelen en om nieuwe inzichten op te doen.
In relatie tot het type interviews geldt dat interviews kunnen worden ingedeeld in drie categorieën:




gestructureerde interviews
semi-gestructureerde interviews
ongestructureerde interviews
(Saunders e.a., 2008).

Saunders e.a. (2008) stellen dat bij verkennend onderzoek semi-gestructureerde en nietgestructureerde interviews het vaakst worden gehanteerd. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van
semi-gestructureerde interviews. Bij dit type interviews wordt vooraf een lijst met thema‟s en
onderwerpen opgesteld, met als doel deze tijdens het gesprek aan bod te laten komen. Deze lijst met
thema‟s en onderwerpen is tevens afgestemd op de geïnterviewde, waarbij bepaalde thema‟s zijn
toegevoegd dan wel weggelaten. Tijdens de interviews staat de volgorde waarin de vragen worden
gesteld niet vast en worden er eventuele aanvullende vragen gesteld (Saunders e.a., 2008).
De bovenstaande aanpak is in dit onderzoek gehanteerd. Er is met verschillende typen partijen
gesproken, waardoor er geen standaard vragenlijst kon worden gemaakt voor alle interviews.
Daarnaast kent het onderzoek een vrij brede focus, waarbij gekeken wordt naar vrijwel alle mogelijke
relevante factoren en ontwikkelingen rondom krimp en bereikbaarheid. Middels een semigestructureerd interview is ervoor gezorgd dat het interview wel een bepaalde inkadering heeft wat
betreft de gespreksonderwerpen, maar dat geïnterviewden wel de vrijheid hadden om waar nodig
andere relevante onderwerpen en inzichten in te brengen. Er zijn dan ook vooral open en uitdiepende
vragen gesteld. Tevens bood het de mogelijkheid om waar nodig andere vragen te stellen met
betrekking tot thema‟s die eerst geen onderdeel waren van de lijst met onderwerpen, maar tijdens het
interview wel relevant bleken te zijn.
Met betrekking tot de onderwerpen die tijdens het interview aan bod komen stellen Verschuren &
Doorewaard (2007) dat de vragenlijst wordt opgesteld op basis van de vraagstelling van het
onderzoek en de belangrijkste kernbegrippen. Dit vertoont dus grote overeenkomsten met de wijze
waarop de documenten zijn geanalyseerd. In bijlage 1 is de interviewguide opgenomen, waarmee
inzichtelijk wordt gemaakt welke vragen er over het algemeen zijn gesteld tijdens de interviews. Deze

48

vragen zijn voortgekomen uit de verkenning van de krimpproblematiek en het opgestelde
analysekader (zie hoofdstuk 2 t/m 4).
Op voorhand zijn, op basis van de probleemverkenning in het onderzoeksplan, de volgende
organisaties aangewezen als (mogelijke) gesprekspartner: gemeenten, provincies, vervoerders,
maatschappelijke organisaties en ondernemers. Uiteindelijk is er gesproken met de Regio Achterhoek,
de provincie Gelderland, de gemeente Bronckhorst, Arriva, de Kamer van Koophandel (als
vertegenwoordiger van de ondernemers) en Achterhoek VO (als vertegenwoordiger van de
maatschappelijke organisaties).
Van alle interviews is een geluidsopname gemaakt welke volledig (woordelijk) is uitgewerkt. Hierdoor
is het mogelijk geweest om alle informatie die is verkregen door middel van de interviews te gebruiken
in de analyse, waar nodig en relevant.
Met betrekking tot de analyse van de gegevens die verkregen zijn uit de interviews geldt dat veel van
de informatie snel konden worden verwerkt door het onder een bepaald thema te scharen. Dit is
gedaan aan de hand van de opgestelde arena‟s voor besluitvorming die er in de regio Achterhoek
bleken te zijn. In deze arena‟s worden specifieke thema‟s besproken die ook tijdens de interviews aan
bod zijn gekomen. Voorbeelden hiervan zijn het regionale busvervoer of de ontwikkelingen rondom
bepaalde typen voorzieningen in de regio. De gegevens verkregen uit de interviews zijn daarom
bestudeerd door:



te kijken op welk thema het antwoord van de geïnterviewde betrekking had en;
of dit kon worden gekoppeld aan één van de benoemde arena‟s.

In de meeste gevallen was dit goed mogelijk doordat de geïnterviewden zelf direct betrokken waren bij
de benoemde arena‟s. Ook bevatten de antwoorden van de geïnterviewden aanknopingspunten om
uitspraken te doen over het besluitvormingsproces in deze arena‟s en de factoren die daarbij een rol
spelen. Op deze manier is vervolgens per arena een analyse gemaakt van ontwikkelingen rondom
een bepaald thema dat raakvlakken heeft met ruimtelijke ordening, het OV en/of de koppeling tussen
deze beide aspecten. De uitkomsten van deze analyse zijn gebruikt bij het trekken van verdere
conclusies.
5.2.2 Casus Noord-Oost Groningen
Voor de uitwerking van de ervaringen die er in Noord-Oost Groningen zijn met de krimp en het OV is
gebruik gemaakt van een aantal documenten en een drietal interviews. In relatie tot de documenten is
gezocht naar gegevens over demografische ontwikkelingen in de regio en de ruimtelijke
ontwikkelingen die reeds optreden of zullen gaan optreden onder invloed van de krimp. Voor dit
laatste boden met name de recent opgestelde woon- en leefbaarheidsplannen uitkomst. Deze plannen
zijn bestudeerd door te zoeken naar uitspraken over veranderingen in de ruimtelijke spreiding van
verschillende typen voorzieningen. Tijdens de drie interviews is daarnaast vooral ingegaan op de
ervaringen van de betrokken organisaties (Provincie Groningen, OV-bureau Groningen-Drenthe en
vervoerder Qbuzz) ten aanzien van de ontwikkelingen in het regionale OV onder invloed van de krimp
en hun visie op toekomstige ontwikkelingen. Met de provincie is daarnaast ook gesproken over de
koppeling tussen ruimte en mobiliteit.
Wat betreft de opzet en verwerking van de interviews geldt dat dezelfde werkwijze is gehanteerd als
bij de interviews die zijn afgenomen in de regio Achterhoek (het bestuderen en categoriseren van
antwoorden naar bepaalde thema‟s), met als verschil dat er tijdens de analyse niet is gezocht naar de
koppeling met bepaalde arena‟s en besluitvormingsprocessen, maar dat er is gekeken naar de
ervaringen en opvattingen van de geïnterviewden in relatie tot:
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De invloed van krimp op de verschillende onderdelen van het OV:
- Treinvervoer
- Busvervoer
- Aanvullend vervoer
De gevolgen voor de bereikbaarheid van voorzieningen voor specifieke doelgroepen
De koppeling tussen ruimtelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in het OV (toekomstgericht)

5.3 Validiteit en betrouwbaarheid
Tot slot zal worden ingegaan op validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Deze twee aspecten
zijn belangrijk in relatie tot de uitvoering en de kwaliteit van het onderzoek. Hieronder zal worden
toegelicht hoe is getracht het onderzoek zo valide en betrouwbaar mogelijk te laten zijn.
Met betrekking tot validiteit kan er een onderscheid worden gemaakt tussen de interne en externe
validiteit. Interne validiteit gaat over de mate waarin de juiste data is gebruikt in relatie tot de
vraagstelling van het onderzoek en of de causale verbanden die in het onderzoek worden gelegd
correct zijn (Saunders e.a., 2008; Verschuren & Doorewaard, 2007). In dit onderzoek geprobeerd om
een zo goed mogelijke interne validiteit te bereiken door personen te interviewen die een directe
betrokkenheid hebben bij het onderwerp van onderzoek. Tevens is het probleem vanuit zoveel
mogelijk verschillende perspectieven benaderd, zodat de waarschijnlijkheid dat vrijwel alle mogelijke
invloedsfactoren ter sprake zijn gekomen groot is. Daarnaast zijn de gebruikte documenten afkomstig
van organisaties die direct betrokken zijn bij krimp en/of OV gerelateerde ontwikkelingen in de regio.
De externe validiteit het betrekking op de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten, de mate
waarin de resultaten toepasbaar zijn op andere onderzoekssituaties (Saunders e.a., 2008; Verschuren
& Doorewaard, 2007). Omdat dit onderzoek een enkelvoudige casestudy betreft (weliswaar met een
vergelijkende casus), zijn de resultaten in principe lastig te generaliseren naar andere gebieden. Dit
wordt enigszins ondervangen doordat specifieke contextuele factoren worden benoemd en worden
meegenomen in het onderzoek. Hierdoor kunnen er betere uitspraken worden gedaan over de mate
waarin de resultaten toepasbaar zijn in andere gebieden die vergelijkbare omstandigheden kennen.
Tot slot is de betrouwbaarheid van het onderzoek een belangrijk aspect om te benoemen en op te
reflecteren. De betrouwbaarheid geeft aan in welke mate de bevindingen van het onderzoek
consistent zijn en er dus bij herhaling van het onderzoek sprake zal zijn van dezelfde uitkomsten. De
onafhankelijkheid van de onderzoeker en het meetinstrument zijn daarbij belangrijke factoren
(Saunders e.a., 2008; Verschuren & Doorewaard, 2007).
Bij kwalitatief onderzoek is de betrouwbaarheid een lastig punt, omdat er tijdens het onderzoek
bevindingen worden gedaan die afhankelijk zijn van de interpretatie en opvattingen van de
onderzoeker. Omdat het vrijwel onmogelijk is om geheel onafhankelijk kwalitatief onderzoek uit te
voeren, is het van belang om dit te ondervangen door in ieder geval inzichtelijk te maken welke
keuzes er tijdens het onderzoek zijn gemaakt en welke interpretaties er worden gedaan. Dit is gebeurd
door het verloop van het onderzoek en de wijze waarop de analyse is uitgevoerd duidelijk te
beschrijven (zie paragraaf 5.2) en daarnaast de interviews volledig uit te werken, zodat bekend is
welke vragen er zijn gesteld en hoe de geïnterviewde hierop heeft geantwoord. Bij de verwerking van
de interviews in de casusanalyse is tevens aangegeven hoe bepaalde uitspraken zijn geïnterpreteerd.
In het verlengde daarvan geldt dat er natuurlijk ook sprake is van een bepaalde mate van subjectiviteit
bij de geïnterviewden. Uit de uitwerking van de gesprekken is grotendeels duidelijk geworden welke
interpretaties en standpunten geïnterviewden er in dat verband op na houden en tijdens het
onderzoek is daarom ook een kritische houding aangenomen tegenover de informatie die is verkregen
middels de interviews, bijvoorbeeld door uitspraken van verschillende geïnterviewden over eenzelfde
aspect of thema onderling te vergelijken en tegen elkaar af te zetten.
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6. Analyse: Krimp en bereikbaarheid in de Achterhoek
In dit hoofdstuk zal de casestudy voor de regio Achterhoek worden uitgewerkt. Hierbij vormt het
opgestelde analysekader op basis van de hoofdstukken 3 en 4 het uitgangspunt. Ter inleiding zal
eerst worden ingegaan op de gebiedskenmerken van de regio en de verwachte demografische
ontwikkelingen. Hierna zullen de belangrijkste actoren worden aangewezen, waarna er een analyse
zal worden opgesteld van het huidige beleid dat van invloed is op de bereikbaarheid van
voorzieningen en werklocaties per openbaar vervoer.
Vervolgens worden de bestaande netwerken van actoren in kaart gebracht, met daarbij ook aandacht
voor de onderlinge verbanden tussen deze actoren en de besluitvormingsprocessen binnen arena‟s
die te onderscheiden zijn. Deze arena‟s zullen afzonderlijk worden besproken, voornamelijk op basis
van de interviews, aangevuld met ondersteunende documentatie. Tot slot wordt in de conclusie
vastgesteld welke effecten het bestaande beleid in combinatie met de verwachte besluitvorming in de
toekomst heeft op de vastgestelde zes indicatoren voor bereikbaarheid.
6.1 Gebiedsbeschrijving
De regio Achterhoek wordt gevormd door het meest oostelijk gelegen deel van de provincie
Gelderland en bestaat uit de gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Oost-Gelre, Winterswijk, Aalten,
Oude-IJsselstreek, Doetinchem en Montferland. Onderstaande kaart (figuur 6.1) geeft de geografische
ligging van deze gemeenten en de positie ten opzichte van andere regio‟s weer (aan de hand van de
inzet van de gehele provincie Gelderland rechtsboven, met de Stadsregio Arnhem-Nijmegen als rood
gemarkeerd gebied).

Figuur 6.1: Kaart regio Achterhoek, met linksboven positie binnen de provincie Gelderland (Arbeidsmarkt Gelderland, z.j.).

De regio kent een robuuste ruimtelijke structuur, bestaande uit kleine en grotere kernen die verspreid
zijn over de regio waardoor zich een dorpenlandschap vormt. De invloed van de aanwezige
infrastructuur op de ruimtelijke structuur is beperkt. Doetinchem en Winterswijk zijn de
centrumgemeenten van de regio, waarbij Doetinchem als kern van groot belang is voor de
leefbaarheid van de regio. In Doetinchem is een groot aantal voorzieningen aanwezig, daarnaast
herbergt de stad een koopcentrum en biedt het werkgelegenheid in de dienstensector met een
regionaal verzorgende functie. In dat kader kan worden gesteld dat Doetinchem ook afhankelijk is van
de omliggende gemeenten wat betreft het economisch draagvlak voor veel voorzieningen (Regio
Achterhoek, 2012c). Deze ruimtelijke structuur lijkt het meest aan te sluiten bij de netwerkstructuur
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zoals geschetst in het theoretisch kader, met een aantal grotere kernen en verder een divers
dorpenlandschap.
In de regio is een tweedeling zichtbaar wat betreft de ruimtelijk-functionele verbanden. Het westelijke
deel van de regio, bestaande uit de gemeenten Montferland, Oude-IJsselstreek, Doetinchem en
Bronckhorst, hebben een grote onderlinge betrokkenheid op het gebied van dagelijkse pendel, de
woningmarkt, migratiecijfers en nabijheid. Dit gebied kent ook een sterke oriëntatie op de Stadsregio
Arnhem-Nijmegen. Voor de oostelijke gemeenten van de Achterhoek (Aalten, Winterswijk, Berkelland
en Oost-Gelre) is dat beeld veel minder sterk. Berkelland en Oost-Gelre laten daarbij met name een
oriëntatie op de steden in Overijssel zien, zoals Enschede en Hengelo (Regio Achterhoek, 2012c).
Interregionale verbindingen zijn dus van belang voor de regio.
Wat betreft de fysieke infrastructuur kenmerkt de regio zich door de aanwezigheid van de snelweg
A18, die vanuit de A12 tussen Arnhem en Duitsland (richting Oberhausen) aftakt richting Doetinchem
en Varsseveld en van daaruit verder gaat als N18 naar Enschede (Google Maps, z.j.). Daarnaast kent
de regio twee regionale spoorlijnen; Arnhem-Winterswijk (via Doetinchem) en Winterswijk-Zutphen
(ProRail, 2012).
6.2 Demografische ontwikkelingen
In 2010 telde de regio Achterhoek in totaal 300.490 inwoners (Provincie Gelderland, 2012). De
verwachting is dat dit aantal de komende decennia fors zal gaan krimpen. Om hier een beeld van te
geven is in onderstaande tabel het bevolkingsaantal per gemeente weergegeven voor de periode
2010 tot 2050.
Totaal inwoneraantal per gemeente
Gemeente
2010
2015
Aalten
27500
27618
Berkelland
44978
44523
Bronckhorst
37751
36931
Doetinchem
56108
56697
Montferland
35179
34693
Oost-Gelre
30026
30192
Oude IJsselstreek
39897
39460
Winterswijk
29051
28722
Totaal
300490
298836

2020
27906
43549
36171
56650
33914
29824
38955
28551
295520

2025
28595
42796
35452
55934
32851
29183
38031
28998
291840

2030
28709
41829
34656
54724
31809
28776
37159
29315
286977

2035
28346
40816
33791
53338
30915
28255
36341
29336
281138

2040
27702
39495
32948
51725
30175
27708
35445
28942
274140

2045
26987
38090
31878
49964
29674
27145
34339
28241
266318

2050
26184
36706
30644
48265
29402
26896
33362
27270
258729

Tabel 6.1: Ontwikkeling totaal aantal inwoners per Achterhoekse gemeente (Provincie Gelderland, 2012, eigen bewerking)

Uit deze tabel valt op te maken dat er in de regio reeds sprake is van lichte krimp, de bevolking zal
vanaf heden alleen nog maar dalen tot een aantal van circa 259.000 inwoners in 2050. Op het niveau
van de afzonderlijke gemeenten is dit niet veel anders, al maakt een aantal gemeenten op korte
termijn nog wel een periode van lichte groei door. In bijlage 2 is de toekomstige ontwikkeling van het
bevolkingsaantal per gemeente op kaart weergegeven.
Zoals al bleek uit het theoretisch kader is niet zozeer de ontwikkeling van het totaal aantal inwoners
van belang, maar juist de veranderingen die optreden in de samenstelling van de bevolking. Wanneer
er een onderscheid wordt gemaakt naar de groepen jongeren (0-24 jaar), de groep werkenden (25-65
jaar) en de groep ouderen (65+) wordt duidelijk dat er sprake zal zijn van ontgroening en vergrijzing.
Met name de vergrijzing is in de meeste gemeenten zeer sterk, zo blijkt uit figuur 6.2 op de volgende
pagina.
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Figuur 6.2: Ontwikkeling bevolkingssamenstelling per Achterhoekse gemeente (Provincie Gelderland, 2012, eigen bewerking).

In de grafiek hierboven is het aandeel van de drie eerder genoemde bevolkingsgroepen weergegeven.
Hieruit komt duidelijk naar voren dat de groep ouderen een groot aandeel gaat krijgen in de totale
bevolking, in sommige gemeenten loopt dit aandeel op tot bijna 40% in 2040.
De directe oorzaken van deze demografische ontwikkelingen zijn de negatieve natuurlijke groei die op
korte termijn in de regio zal optreden en het negatieve migratiesaldo (vertrekoverschot) waar een
aantal gemeenten mee te maken zal krijgen. Wanneer deze ontwikkelingen op het niveau van de
afzonderlijke gemeenten worden bekeken blijkt dat in Aalten voornamelijk het negatieve migratiesaldo
de aanleiding is voor krimp, terwijl Bronckhorst en Winterswijk juist te maken krijgen met krimp door
een negatieve natuurlijke groei. Voor Montferland, Oude IJsselstreek en Doetinchem is het vooral een
combinatie van ontwikkelingen, op korte termijn is een vertrekoverschot de oorzaak van de krimp,
terwijl op lange termijn de negatieve natuurlijke groei in deze gemeenten tot bevolkingsdaling leidt. Tot
slot hebben de gemeenten Berkelland en Oost-Gelre te maken met zowel een vertrekoverschot als
een negatieve natuurlijke groei over de gehele periode tot 2040 (Huiskamp, 2010).
6.3 Analyse bestaand beleid
In het vervolg van dit hoofdstuk zal de aandacht gevestigd zijn op de gevolgen van bovenstaande
demografische ontwikkelingen voor de bereikbaarheid van voorzieningen en werklocaties middels het
openbaar vervoer. In deze paragraaf zal eerst het huidige beleid op het gebied van ruimtelijke
ordening en openbaar vervoer worden geanalyseerd. Om dit te kunnen doen is het eerst noodzakelijk
om de actoren vast te stellen die bij dit beleid betrokken zijn. Het beleid van deze actoren kan
vervolgens als uitgangspunt worden genomen voor de analyse van de toekomstige ontwikkelingen.
6.3.1 Actoren
In hoofdstuk 2 zijn reeds een aantal actoren benoemd die van belang zijn voor dit onderzoek, te weten
de provincie, vervoerders, gemeenten & regio, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Hieronder zal worden besproken welke rol deze actoren in de regio Achterhoek vervullen.
Provincie Gelderland
De provincie Gelderland is een belangrijke actor in dit onderzoek. Naast het feit dat zij een rol speelt in
het strategisch ruimtelijk beleid is de provincie ook verantwoordelijk voor het stads- en streekvervoer
in Gelderland, met uitzondering van het gebied dat behoort tot de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Dit
houdt in dat de provincie concessies verleent aan vervoerders voor het regionale OV per trein en bus.
Tevens is de provincie in samenwerking met Gelderse gemeenten opdrachtgever voor de Regiotaxi
(Provincie Gelderland, z.j.).
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Gemeenten & Regio Achterhoek
De acht Achterhoekse gemeenten zijn in principe onafhankelijk van elkaar, maar werken op regionaal
niveau wel samen binnen de organisatie „Regio Achterhoek‟. Voor dit onderzoek is relevant dat de
Regio Achterhoek zich op dit moment vooral bezighoudt met de ontwikkelingen binnen de coöperatie
„Achterhoek Agenda 2020‟. Binnen deze coöperatie werken overheden, ondernemers en
(maatschappelijke) organisaties aan de toekomstige ontwikkeling van de regio, waarbij het optreden
van krimp een belangrijke plaats inneemt. Er wordt gewerkt aan regionale opgaven vanuit vier
werkplaatsen: Slim & Snel verbinden, Vitale Leefomgeving, Innovatieve & Duurzame Economie en
Kansrijk Platteland (Regio Achterhoek, 2011).
Met name de eerste twee werkplaatsen zijn voor dit onderzoek relevant. De werkplaats Slim & Snel
verbinden staat in het teken van de bereikbaarheid in de regio en richtte zich in eerste instantie op
verbetering van de spoorverbinding Arnhem-Winterswijk, de doortrekking van de A15, de
opwaardering van de N18 en de realisatie van een regiodekkend glasvezelnetwerk (Regio
Achterhoek, 2011). Recentelijk is daar de bereikbaarheid van voorzieningen als vijfde thema aan
toegevoegd (J. Wagemakers, persoonlijke communicatie, 14-9-2012; J. ten Have, persoonlijke
communicatie, 7-11-2012). De werkplaats Vitale Leefomgeving houdt zich onder andere bezig met de
ontwikkeling van het voorzieningenaanbod in de regio (Regio Achterhoek, 2011). Als aanbieder van
publieke voorzieningen spelen de afzonderlijke gemeenten bij deze tweede werkplaats een voorname
rol.
Tevens hebben de afzonderlijke gemeenten middels het ruimtelijke ordeningsbeleid invloed op de
locaties voor bedrijventerreinen en zijn de gemeenten zoals reeds genoemd gezamenlijk met de
provincie opdrachtgever voor de Regiotaxi.
Vervoerder: Arriva
Arriva is de belangrijkste vervoerder in de regio Achterhoek. Sinds december 2010 verzorgt Arriva het
busvervoer in de regio als onderdeel van de concessie Achterhoek-Rivierenland, die loopt tot eind
2020. Daarnaast is Arriva sinds december 2012 de spoorvervoerder op de trajecten ArnhemWinterswijk en Winterswijk-Zutphen. Op een gedeelte van het traject Arnhem-Winterswijk, tussen
Arnhem en Doetinchem, rijdt naast Arriva ook een trein van Hermes/Breng, in opdracht van de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen (KpVV, 2012).
Ondernemers: Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel (KvK) vervult in de context van dit onderzoek een voorname rol wanneer
het de positie van de ondernemers betreft. Binnen de werkplaats Slim & Snel verbinden neemt de KvK
zitting in het bestuur en heeft het tevens de rol van procesmanager (Regio Achterhoek, 2012a). Dit
komt mede doordat de economische bereikbaarheid een belangrijke plaats inneemt binnen de
werkplaats. Daarnaast spelen de afzonderlijke ondernemers in de regio uiteraard een rol aangaande
winkelvoorzieningen en werklocaties. Ook in dat verband heeft de Kamer van Koophandel een
belangrijke positie, als schakel tussen overheid en ondernemers (J. ten Have, persoonlijke
communicatie, 7-11-2012).
Maatschappelijke organisaties
De rol van maatschappelijke organisaties moet, in relatie tot bereikbaarheid, vooral worden gezocht in
de (locatie)keuzen die zij maken ten aanzien van de voorzieningen die zij aanbieden. In dat
perspectief is in hoofdstuk 2 al benoemd dat onderwijs- en zorginstellingen een belangrijke rol spelen
in krimpgebieden. Wederom is het handig om dit te relateren aan de Achterhoek Agenda 2020,
waarbij de belangrijkste maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd in de werkplaats Vitale
Leefomgeving in het kader van herbezinning op de hoeveelheid voorzieningen in de regio. Dit gebeurt
in samenwerking met de Achterhoekse gemeenten (Regio Achterhoek, 2011).
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6.3.2 Ruimtelijk beleid
Op basis van de actoranalyse kan worden gesteld dat de provincie, gemeenten en de Regio
Achterhoek ten aanzien van het ruimtelijk beleid een voorname rol spelen, de gebruikte documenten
voor de onderstaande analyse van het ruimtelijk beleid zijn dan ook vooral afkomstig van deze
organisaties. Ook zal er een publicatie worden besproken van de KvK, gericht op het ruimtelijkeconomisch beleid voor winkelvoorzieningen. Het ruimtelijk beleid rondom maatschappelijke
voorzieningen is onderdeel van de documenten van de Regio Achterhoek.
De volgende documenten vormen de basis van de analyse:






Streekplan Gelderland 2005
Gelderland in 2040: Kansen voor de Gelderse regio‟s
Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek
Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020
Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid regio Achterhoek

In sommige gevallen wordt er in deze documenten al kort een link gelegd naar de bereikbaarheid
middels het OV. Het beleid voor het OV zal echter in de volgende subparagraaf uitgebreider worden
besproken.
In het streekplan Gelderland 2005 (tegenwoordig aangeduid met de term structuurvisie) staan de
uitgangspunten van het provinciaal ruimtelijk beleid. Het streekplan gaat uit van een periode van tien
jaar (Provincie Gelderland, 2005b) en daardoor is de inhoud van het plan enigszins achterhaald, maar
wel nog steeds van kracht.
Het streekplan is in relatie tot het ruimtelijk beleid voor de Achterhoek voornamelijk gebaseerd op de
ambities uit de Regionale Structuurvisie voor de Achterhoek uit 2004. In deze visie werd nog
uitgegaan van verdere groei, er wordt bijvoorbeeld gesproken over het vaststellen van zoekgebieden
voor uitbreiding van dorpen en kernen en verdere versterking van het regionale voorzieningenaanbod.
In het streekplan van de provincie wordt verder gesteld dat Doetinchem haar belangrijke regionale
centrumfunctie mag doorzetten en intensiveren op het gebied van wonen, werken en voorzieningen.
Argumentatie hierbij is dat de stad goed bereikbaar is per openbaar vervoer (Provincie Gelderland,
2005b).
Ook gaat de provincie in het streekplan kort in op het aspect bereikbaarheid in het algemeen (dus niet
specifiek voor de regio Achterhoek). Hierover is in het streekplan opgenomen dat de ruimtelijke
inrichting steeds minder is gericht op „nabijheid‟ en meer op bereikbaarheid (Provincie Gelderland,
2005b). Deze opvatting komt in diverse andere documenten terug die hieronder zullen worden
besproken.
Een recenter document van de provincie Gelderland dat deels ingaat op het ruimtelijk beleid betreft
het kansenboek „Gelderland in 2040: Kansen voor de Gelderse regio‟s‟. Dit document is uitgebracht in
2010 en bevat daarom een veel actuelere blik op de opgaven waar de regio Achterhoek voor staat. De
eerste belangrijke constatering is dat in dit document het optreden van krimp in de Achterhoek wordt
aangewezen als belangrijke factor ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de regio. De provincie
stelt dat het verdwijnen van voorzieningen één van de effecten is die zullen optreden in de
Achterhoek. Daaraan wordt wel toegevoegd dat dit mede wordt beïnvloedt door aspecten als de trage
groei van de economie, bezuinigingen, schaalvergroting en maatregelen op het gebied van efficiency.
De krimp heeft daarbij een versterkende en versnellende invloed (Provincie Gelderland, 2010). Meer
specifiek ziet de provincie een daling van leerlingenaantallen in het basisonderwijs en door het feit dat
ouderen langer thuis wonen, wordt er gesproken over het clusteren van zorgvoorzieningen op
strategische locaties en de bereikbaarheid ervan op een slimmere manier te organiseren. Volgens de
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provincie kunnen niet alle voorzieningen voortbestaan en gaat het vooral om een goede
bereikbaarheid van geconcentreerde voorzieningen (Provincie Gelderland, 2010).
Op regionaal niveau worden deze opvattingen van de provincie gedeeld. Dit blijkt uit de nieuwe
regionale structuurvisie die in 2012 is vastgesteld door de Achterhoekse gemeenteraden, ter
vervanging van de regionale structuurvisie uit 2004, die als kader heeft gediend voor het eerder
besproken provinciale streekplan. In de nieuwe regionale structuurvisie staan de speerpunten voor het
ruimtelijk beleid van de regio tot 2020. Het optreden van de krimp is één van de drie redenen voor de
actualisatie van de structuurvisie, naast ontwikkelingen rondom energietransitie en de gevolgen van
klimaatverandering en veranderingen in de landbouw en het landelijk gebied (Regio Achterhoek,
2012c)
In de regionale structuurvisie is in verband met het dalende bevolkingsaantal opgenomen dat er niet
meer wordt gezocht naar nieuwe locaties voor stedelijke functies. Ook de leefbaarheid in kleine
kernen is een belangrijk thema. De gemeenten constateren in overeenstemming met de provincie dat
het voorzieningenniveau afneemt onder invloed van het marktmechanisme. Zij voegen hieraan toe dat
de omvang van kernen in de regio in dat verband een groot nadeel is, terwijl de spreiding van
voorzieningen over de regio juist als voordeel kan worden gezien ten aanzien van de bereikbaarheid
ervan (Regio Achterhoek, 2012c).
De ruimtelijke strategie die wordt geschetst is gericht op het proberen te sturen van ontwikkelingen op
het gebied van het voorzieningenaanbod en daarbij negatieve effecten te bestrijden. In de grotere
kernen wordt in dat kader een volwaardig voorzieningenniveau nagestreefd. Daarbij benoemen de
gemeenten dat in tijden van een inzakkende vraag het veel lastiger is om ruimtelijke ontwikkelingen te
regisseren. Het beleid zal namelijk veel meer faciliterend van aard moeten zijn in relatie tot sociaal en
economisch gewenste ontwikkelingen. Ook stellen de gemeenten dat regionale afstemming van groot
belang zijn, maar dat dit met name moet gebeuren bij de verdere uitwerking van de structuurvisie
(Regio Achterhoek, 2012c).
Zoals tijdens de actoranalyse reeds kort aan de orde is gekomen vindt deze afstemming vooral plaats
in de coöperatie Achterhoek Agenda 2020. In de startnotitie van deze Achterhoek Agenda 2020 zijn
een aantal opgaven opgenomen waar de regio voor staat en hoe hierop beleid moet worden gemaakt.
In relatie tot het voorzieningenaanbod wordt benoemd dat het aanbod van zorgvoorzieningen op dit
moment weliswaar op een goede manier verspreid is over de regio, maar dat het aanbod wel vrij
beperkt is vergeleken bij het provinciaal gemiddelde. Bovendien leidt het optreden van krimp en
vergrijzing tot een daling van bijvoorbeeld het aantal huisartsen. In het algemeen stelt de regio daarbij
de vraag hoe de spreiding en concentratie van zorgvoorzieningen in de toekomst kan worden
georganiseerd (Regio Achterhoek, 2012b).
In relatie tot onderwijs wordt in de startnotitie gesteld dat met name de bereikbaarheid van
basisonderwijs onder druk komt te staan onder invloed van ontgroening en de daaruit voortkomende
afname van leerlingenaantallen (Regio Achterhoek, 2012b), zoals de provincie ook al constateerde in
het kansenboek (Provincie Gelderland, 2010). De kleine scholen zitten nu al onder de grens van 100
leerlingen en een aantal basisscholen zal te maken krijgen met leerlingenaantallen onder de 50. In de
startnotitie is opgenomen dat nog niet duidelijk is hoe hier in de verschillende gemeenten op zal
worden geanticipeerd (Regio Achterhoek, 2012b).
Ook ten aanzien van andere voorzieningen, zowel commercieel als niet-commercieel, wordt in de
startnotitie benoemt dat de demografische veranderingen van invloed gaan zijn op het draagvlak voor
deze voorzieningen en de kwalitatieve wensen die worden gesteld aan het aanbod ervan. Ook andere
ontwikkelingen, zoals de trend tot schaalvergroting in de detailhandel en de opkomst van digitaal
winkelen, dragen bij aan de toenemende druk op het aanbod van voorzieningen (Regio Achterhoek,
2012b).
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Om meer grip te krijgen op ontwikkelingen rondom clustering en opheffing van voorzieningen in
dorpen, is het beleid er in eerste instantie op gericht om meer inzicht te krijgen in de huidige situatie
en de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Dit zal worden gedaan door middel van „fact finding‟,
waarbij wordt vastgesteld hoe de huidige situatie is in relatie tot de beschikbaarheid, bereikbaarheid
en het niveau van de voorzieningen en welk voorzieningenaanbod in de toekomst gewenst zal zijn. In
het vervolg daarop moeten partijen elkaar weten te vinden in relatie tot onderlinge samenwerking.
Opvallend en interessant is dat in de startnotitie wordt gesteld dat er op dit moment, onder invloed van
emoties van bewoners en het verwachtingspatroon, nog teveel een gevoel van vrijblijvendheid heerst
rondom regionale samenwerking en planning op dit gebied (Regio Achterhoek 2012b).
In ruimtelijk-economisch opzicht is zojuist al genoemd dat ook commerciële voorzieningen te maken
krijgen met een druk op het aanbod. Uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van de KvK, als
agenda voor de toekomst van het detailhandelsbeleid in de regio, is gebleken dat door een afnemend
draagvlak vanwege de krimp én verdergaande schaalvergroting vooral het winkelaanbod in de kleine
centra onder druk staat. Op dit moment is dit al zichtbaar in de vorm van aanzienlijke leegstand in de
centra van Neede, Groenlo, Lichtenvoorde, ‟s-Heerenberg en Hengelo. Daarnaast heeft de
Achterhoekse winkelmarkt een lage concentratiegraad, waardoor winkeliers geen voordeel hebben
van elkaars nabijheid (DTNP, 2012).
Van belang is dat in de agenda wordt gevraagd om regie door de overheid, met het oog op een
gezonde en toekomstbestendige winkelstructuur in de regio. Er wordt erkent dat de overheid
weliswaar niet kan en mag sturen op economische aspecten aangaande de kwaliteit van de
winkelvoorzieningen, maar dat de ruimtelijke ordening wel een instrument is waarmee gestuurd kan
worden op het bestaan van kansrijke winkelgebieden. Vanwege de problemen met lokale regie
(concurrentie tussen buurgemeenten) wordt in de agenda ingezet op provinciale en regionale regie. In
de agenda is opgenomen dat het beleid rondom winkelvoorzieningen erop gericht moet zijn om
compacte locaties te creëren waar een voldoende „kritische massa‟ aan potentiële bezoekers
aanwezig is om te zorgen voor kwaliteit en attractiviteit. Dit betekent uiteraard dat concentratie van
winkelvoorzieningen op een beperkt aantal kansrijke locaties nodig is en dat er daarbij duidelijke
keuzes moeten worden gemaakt. Hierdoor wordt de winkelstructuur meer duurzaam, zo wordt in het
rapport gesteld (DTNP, 2012).
Tot slot zijn ook bedrijventerreinen een belangrijke ruimtelijk-economische component. Uit de
regionale structuurvisie van de Achterhoekse gemeenten blijkt dat er met betrekking tot de regionale
planning van bedrijventerreinen geen nieuwe zoekgebieden voor uitbreiding worden aangewezen.
Ook wordt benoemd dat er in regionaal verband afspraken zijn gemaakt over de verdere ontwikkeling
van het „Bedrijvenpark A18‟ bij Doetinchem en bedrijvenpark „Laarberg‟ in Groenlo en tevens over de
ontwikkelingen op het Europese bedrijventerrein in ‟s-Heerenberg.
6.3.3 OV-beleid
In relatie tot het huidige OV-beleid in de regio kan eenzelfde overzicht worden opgesteld zoals
hierboven is gedaan voor het ruimtelijk beleid. Uit de actoranalyse bleek dat hierbij voornamelijk moet
worden gekeken naar publicaties van de provincie als OV-autoriteit. Uiteraard wordt er in de regio
door de gemeenten ook meegedacht over bereikbaarheid via het OV en hebben de gemeenten een
rol bij het aanbieden van de Regiotaxi. Daarom bevat de analyse ook enkele publicaties van de Regio
Achterhoek.
De hierna volgende analyse van het huidige OV-beleid is gebaseerd op de volgende documenten:





Provinciaal Verkeer en Vervoerplan-2
Herijking Netwerknota Verbinden en ontsluiten: Het openbaarvervoerbeleid van de provincie
Gelderland herijkt
Nota Uitwerking Herontwerp Regiotaxi
Regionaal Actieprogramma Verkeer en Vervoer 2007 Achterhoek
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Gelderland in 2040: Kansen voor de Gelderse regio‟s
Eindrapportage „Achterhoek Duurzaam Mobiel‟
OV-agenda 2020 (voor de regio Achterhoek)
Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020

In 2004 heeft de provincie Gelderland na overleg met gemeenten, Rijk en maatschappelijke
organisaties het verkeer- en vervoersbeleid geformuleerd in het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan-2
(PVVP-2). Hieruit blijkt dat er ten aanzien van het OV wordt uitgegaan van een drielagig OV-systeem,
bestaande uit het Snelnet, Regionet en de Regiotaxi. Het Snelnet bestaat daarbij uit het stelsel van
snelle en comfortabele trein- en busverbindingen tussen de grotere stedelijke concentraties in de
provincie. Het Regionet is gericht op de ontsluiting van gebieden die buiten de stedelijke concentraties
vallen. Tot slot is er de Regiotaxi (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer), dat geldt als alternatief voor
het OV in delen van de provincie en/of op tijdstippen waarop het OV beperkt aanwezig of geheel
afwezig is (Provincie Gelderland, 2004).
In het PVVP-2 is tevens een regioparagraaf opgenomen waarin specifiek voor de regio Achterhoek
wordt ingegaan op het verkeer- en vervoerbeleid. Er wordt gesteld dat de regio te maken heeft met
relatief grote afstanden tot voorzieningen- en werkgelegenheidscentra, waardoor er sprake is van een
grote afhankelijkheid van de auto. De treinverbindingen Arnhem-Winterswijk en Winterswijk-Zutphen
vormen samen met de Snelnet-busverbindingen de dragers van het netwerk. Het Regionet vervult in
aanvulling daarop een voorname rol voor de basismobiliteit en voor scholieren. Ook de Regiotaxi
vervult in relatie tot de basismobiliteit een belangrijke sociale functie, zo stelt de provincie. Het beleid
voor de regio Achterhoek in het PVVP-2 is erop gericht om de kernen Doetinchem, Groenlo en
Winterswijk goed bereikbaar te houden, omdat dit belangrijke centra zijn voor voorzieningen,
werklocaties en de aansluiting op het OV-netwerk. Om deze centra bereikbaar te houden wordt
ingezet op het verbeteren van de ketenmobiliteit, zodat reizigers goede overstapmogelijkheden
hebben op knooppunten (Provincie Gelderland, 2004).
Het provinciale OV-beleid wordt uitgebreider weergegeven in de herijkte Netwerknota Verbinden en
Ontsluiten uit 2006. Hierin is de Netwerknota uit 1999 geactualiseerd. Het OV-beleid wordt daarbij
gebaseerd op drie pijlers: het optimaliseren van de sociale bereikbaarheid, verbetering van de
bereikbaarheid van economische centra en een regisserende rol van de provincie als het de
ontwikkeling, aanbesteding en monitoring van het OV betreft (Provincie Gelderland, 2006)
In relatie tot sociale bereikbaarheid gaat de provincie uit van het eerder genoemde systeem van
Snelnet, Regionet en Regiotaxi. Dit systeem moet een goede basismobiliteit garanderen om ervoor te
zorgen dat mensen, zeker wanneer zij weinig verplaatsingsmogelijkheden hebben, deel kunnen
nemen aan het maatschappelijk leven. Ook investeringen in de toegankelijkheid van het OV moeten
bijdragen aan de sociale bereikbaarheid. Samenwerking met de gemeenten wordt daarbij benadrukt,
omdat beide partijen (financieel) belang hebben bij verdere integratie van de Regiotaxi met het
reguliere OV (Provincie Gelderland, 2006).
De provincie stelt dat de invoering van de Regiotaxi ervoor heeft gezorgd dat de basismobiliteit in de
hele provincie is gegarandeerd. In bijlage 3 is de visie van de provincie op basismobiliteit door middel
van een aantal afbeeldingen weergegeven. In de herijkte Netwerknota is opgenomen dat, vanuit de
netwerkvisie van de provincie, de Regiotaxi in de meest gewenste situatie zou functioneren als vooren natransport naar en van reguliere OV-verbindingen (optie 2 in de bijlage). Omdat het de vraag is of
dit systeem ook optimaal zal worden benut door normaal mobiele personen wordt er echter uitgegaan
van een invloedsgebied van 2,5 kilometer van reguliere OV-verbindingen. Binnen dit gebied wordt aan
normaal mobiele personen geen aanvullend OV (lees: Regiotaxi) geboden (Provincie Gelderland,
2006).
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Overigens is voorafgaand aan de herijking van de Netwerknota het beleid voor de Regiotaxi in 2005
opnieuw uitgewerkt in verband met de stijgende kosten als gevolg van toenemend gebruik. In de
heruitwerking zijn financiële beheersbaarheid en integratie met het reguliere OV dan ook belangrijke
thema‟s. Er wordt uitgegaan van een duidelijke scheiding van verantwoordelijk tussen de gemeenten
en de provincie. De provincie is de aanbestedende en contracthoudende partij, waarbij de gemeenten
zones inkopen voor de Regiotaxi-ritten die Wvg-vervoer (tegenwoordig Wmo-vervoer) betreffen
(Provincie Gelderland, 2005a).
Met het oog op de toekomst van het OV in de regio constateert de provincie in het reeds eerder
besproken kansenboek uit 2010 dat er in het openbaar vervoer een dalende trend zichtbaar is in
reizigersaantallen, waarbij de provincie stelt dat het nastreven van een regionaal dekkend OV-netwerk
niet langer het doel is (Provincie Gelderland, 2010). Op regionaal niveau wordt er in de
Eindrapportage „Achterhoek Duurzaam Mobiel‟ uit 2010 een beeld geschetst van het gewenste
Achterhoekse OV-netwerk in de toekomst. Het anticiperen op de krimp en het inspelen op de
economische samenhang worden daarbij benoemd als de twee opgaven. Het netwerk zou gebaseerd
moeten zijn op doorstroomassen die zowel binnen de regio als richting omliggende gebieden snelle
verbindingen vormen. Dit netwerk functioneert in samenhang met aanvullend vervoer en anticipeert op
mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Regionale voorzieningen vormen een onderdeel van het
voorgestelde netwerk (XTNT, 2010).
Het meest actuele document dat ingaat op de toekomst van het OV in de regio Achterhoek is de OVagenda 2020 voor de Achterhoek die is opgesteld in 2011. In deze agenda wordt gesteld dat een
goede bereikbaarheid en mobiliteitsmogelijkheden noodzakelijk zijn voor een aantrekkelijke en
leefbare regio Achterhoek. Het OV is in dat kader één van de middelen. Een vitale leefomgeving en
snelle verbindingen vormen daarbij de twee uitgangspunten. In de OV-agenda worden drie prioriteiten
geformuleerd in relatie tot bereikbaarheid (INNO-V, 2011).
Ten eerste wordt er ingezet op een sterke verbetering van de spoorverbinding tussen Arnhem en
Doetinchem. Deze verbinding wordt van groot belang geacht als ruggengraat van het Achterhoekse
OV-systeem en als aansluiting op omliggende economische centra. In dat kader wordt door de regio
gestreefd naar volledig dubbel spoor tussen Arnhem en Doetinchem door middel van
spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Doetinchem. Dit is volgens de regio nodig om de toekomstige
groei in reizigersaantallen op het traject te faciliteren en daarnaast de betrouwbaarheid te garanderen.
Op het traject tussen Doetinchem en Winterswijk pleit de regio alleen voor spoorverdubbeling als
onderzoek een meerwaarde aantoont (INNO-V, 2011).
De aandacht voor het spoor tussen Arnhem en Winterswijk kent al een wat langere geschiedenis. In
het PVVP-2 uit 2004 werd namelijk al gesteld dat de treinverbinding tussen Doetinchem en Arnhem
van essentieel belang is voor de aansluiting op het nationale OV-netwerk en dat deze verbinding
daarom ook in de toekomst betrouwbaar moest zijn (Provincie Gelderland, 2004). Dit heeft
geresulteerd in een onderzoek naar de betrouwbaarheidsprestatie van de spoorverbinding op het
gehele traject tussen Arnhem en Winterswijk. Op basis daarvan is gebleken dat er maatregelen nodig
waren om de performance van de spoorlijn te verbeteren, onder andere met betrekking tot de
infrastructuur en de bereikbaarheid van stations. Deze maatregelen vormden vervolgens een
onderdeel van het Regionaal Actieprogramma Verkeer en Vervoer Achterhoek uit 2007 (Provincie
Gelderland & Regio Achterhoek, 2007). Het belangrijkste thema dat op dit moment leeft is dus een
eventuele verdubbeling van het traject, zoals blijkt uit de Achterhoekse OV-agenda (INNO-V, 2011).
Terugkomend bij die OV-agenda is het realiseren van snelle verbindingen vanuit de Achterhoek naar
diverse omliggende steden als Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Apeldoorn en Enschede een tweede
prioriteit. Deze steden bieden werkgelegenheid, universiteiten en hogescholen waar Achterhoekers
toegang tot moeten kunnen hebben. Het vergroten van de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen in
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het algemeen is de derde prioriteit, waarbij ook de bereikbaarheid van middelbare scholen binnen de
regio zelf wordt meegerekend (INNO-V, 2011).
Tot slot komt het OV ook aan bod in de startnotitie van de Achterhoek Agenda 2020. In deze
startnotitie is het verhogen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer aangemerkt
als doelstelling van het beleid. Door middel van bereikbaarheidsprojecten moet de woon-, werk- en
voorzieningenkwaliteit in de regio op peil worden gehouden en worden verbeterd. De regio heeft
daarbij als uitgangspunt dat de bereikbaarheid van deze voorzieningen in dat verband belangrijker is
dan de afstand tot de voorzieningen (Regio Achterhoek, 2012b).
6.3.4 Hoofdlijnen bestaand beleid
Kijkend naar mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen kan op basis van de documenten worden
vastgesteld dat er overeenstemming bestaat over het feit dat het aantal voorzieningen in de regio af
zal nemen. De rol van de krimp en de veranderende samenstelling van de bevolking is daarbij per
type voorziening meer of minder bepalend. Het afnemen van onderwijsvoorzieningen is bijvoorbeeld
direct te relateren aan de afname van leerlingenaantallen als gevolg van de krimp, maar op het gebied
van zorg- en winkelvoorzieningen heeft de krimp vooral een versnellend en versterkend effect op
trends die landelijk optreden, zoals schaalvergroting. Met betrekking tot zorg dreigt er vooral een
huisartsentekort.
In relatie tot het voorgenomen beleid is gebleken dat er wordt gedacht aan concentratie van
voorzieningen, maar dat de manier waarop dit moet worden georganiseerd nog niet duidelijk is. In de
eerste plaats lijkt er vooral behoefte te zijn aan meer inzicht in de situatie rond bijvoorbeeld onderwijs
en zorgvoorzieningen. Met betrekking tot detailhandel wordt gevraagd om regie vanuit de regionale en
provinciale overheid om te zorgen voor een aantal sterke centra waar winkelvoorzieningen zich
kunnen concentreren. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over verdere concentratie van bedrijvigheid
op een drietal bedrijventerreinen in Doetinchem, Groenlo en ‟s-Heerenberg.
Op basis van het geanalyseerde OV-beleid ontstaat er een beeld dat de toekomst van het OV in de
Achterhoek vooral gericht moet zijn op maatwerk door middel van het bereikbaar houden van
belangrijke centra en andere locaties binnen de regio. De Regiotaxi zal daarbij een belangrijke rol
moeten vervullen voor de mobiliteit op plaatsen waar het zogenaamde Snelnet en Regionet niet in
goede verbindingen voorzien. Dit is zeker het geval wanneer er dus niet langer wordt gestreefd naar
een regiodekkend netwerk, zoals door de provincie in het Kansenboek wordt gesteld. Tot slot wordt de
waarde van het spoor tussen Arnhem en Winterswijk diverse malen benadrukt, in verband met de
functie als ruggengraat voor het regionale OV-netwerk en de aansluiting op het nationale OV-netwerk.
6.4 Besluitvorming in arena’s
Uit de voorgaande analyse van betrokken actoren en het huidige beleid kan worden vastgesteld dat er
een aantal belangrijke thema‟s zijn. Met betrekking tot het OV zijn dit de treinverbindingen in de regio,
waarbij met name Arnhem-Winterswijk van belang lijkt, en daarnaast zijn er ook ontwikkelingen in het
reguliere busvervoer en het aanvullende vervoer dat de Regiotaxi biedt. In het ruimtelijke domein gaat
het vooral om de toekomst van maatschappelijke voorzieningen als onderwijs en zorg en daarnaast
zijn ook ontwikkelingen rond winkelvoorzieningen en bedrijventerreinen interessant om mee te nemen
in de analyse.
Door de bovengenoemde thema‟s te combineren met een aantal betrokken actoren kunnen er zeven
arena‟s worden benoemd die van belang zijn voor de analyse tijdens dit onderzoek. Deze arena‟s zijn
in de tabel hieronder schematisch weergegeven. Via de arena‟s Slim & Snel verbinden en Vitale
Leefomgeving wordt aangehaakt bij de Achterhoek Agenda 2020. Er dient te worden benadrukt dat
deze indeling in arena‟s een vereenvoudiging is van de werkelijkheid. Het dient voornamelijk als doel
om in het vervolg van de analyse uitspraken te kunnen doen over mogelijke ontwikkelingen rondom de
onderwerpen die zich ondergebracht in deze arena‟s.
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Arena

Actoren

Overleg, onderhandeling en/of
besluitvorming over:
Ontwikkeling, exploitatie en monitoring
van de treinverbindingen ArnhemWinterswijk en Winterswijk-Zutphen.

Treinvervoer regio
Achterhoek

Provincie Gelderland
Arriva
Hermes/Breng (wordt niet
meegenomen in analyse)

Busvervoer regio
Achterhoek

Provincie Gelderland
Arriva

Regiotaxi Gelderland

Provincie Gelderland
Achterhoekse gemeenten

Slim & Snel verbinden

Regio Achterhoek (gemeenten)
Ondernemers (KvK)

Vitale Leefomgeving

Regio Achterhoek (gemeenten)
Maatschappelijke organisaties

Detailhandel Achterhoek

Achterhoekse gemeenten
Ondernemers (KvK)

Ontwikkeling, exploitatie en monitoring
van het busvervoer binnen de
concessie Achterhoek-Rivierenland.
Ontwikkeling, exploitatie en monitoring
van de Regiotaxi Gelderland in de regio
Achterhoek.
O.a.: verbetering van de bereikbaarheid
van en binnen de Achterhoek over de
weg en middels het OV.
O.a. herbezinning op de hoeveelheid
voorzieningen onderwijs en zorg in de
regio (in relatie tot krimp).
Ontwikkeling van lokale winkelcentra
(inclusief RO-beleid).

Bedrijventerreinen
Achterhoek

Achterhoekse gemeenten
Ondernemers (KvK)

Ontwikkeling bedrijventerreinen in de
regio (inclusief RO-beleid)

Tabel 6.2: Arena‟s rondom krimp en bereikbaarheid in de Achterhoek

De hiervoor beschreven arena‟s kunnen in een groter verband worden geplaatst door te kijken naar de
onderlinge relaties en verbanden tussen de arena‟s. Uit het theoretisch kader bleek dat meerdere
arena‟s gezamenlijk een beleidsspel kunnen vormen en daarnaast kunnen meerdere arena‟s
onderdeel uitmaken van een overkoepelend beleidsnetwerk. In figuur 6.3 op de volgende pagina is dit
uitgewerkt voor de situatie rondom krimp en bereikbaarheid (middels het OV) in de regio Achterhoek.
Een dergelijke schematische weergave is behulpzaam bij het structureren van de bevindingen.
De figuur in tot stand gekomen door te kijken naar de positionering van arena‟s binnen twee
beleidsnetwerken:




De drie arena‟s „Treinvervoer Achterhoek‟, „Busvervoer Achterhoek‟ en „Regiotaxi Gelderland‟
behoren tot het overkoepelende beleidsnetwerk „Openbaar Vervoer‟. De arena‟s in dit netwerk
zijn van invloed op het OV-aanbod in de Achterhoek, maar vallen niet direct binnen de
invloedssfeer van de regio, al is de Regiotaxi wel voor een belangrijk deel een zaak van de
Achterhoekse gemeenten. Daarom bevindt deze arena zich op de grens van het
beleidsnetwerk.
Ontwikkelingen in de andere vier arena‟s „Slim & Snel verbinden‟, „Vitale Leefomgeving‟,
„Detailhandel Achterhoek‟ en „Bedrijventerreinen Achterhoek‟ gelden specifiek voor de regio
Achterhoek en vallen ook direct binnen de invloedssfeer van de regio.
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Figuur 6.3: Schematische weergave van arena‟s, beleidsspelen en beleidsnetwerken rondom krimp en bereikbaarheid in de
regio Achterhoek

Naast de indeling in twee beleidsnetwerken vallen er ook drie beleidsspelen te onderscheiden doordat
arena‟s onderling met elkaar verbonden zijn of invloed op elkaar uitoefenen rondom een bepaald
thema:





De drie arena‟s met betrekking tot het OV vormen uiteraard een beleidsspel dat bepalend is
voor het totale OV-aanbod in de regio en de samenhang binnen het OV-netwerk.
De drie arena‟s die van invloed zijn op het OV vormen gezamenlijk met de arena‟s „Vitale
Leefomgeving‟, „Slim & Snel verbinden‟ en „Detailhandel Achterhoek‟ een beleidsspel rondom
de sociale bereikbaarheid in de Achterhoek (de bereikbaarheid van onderwijs-, zorg- en
winkelvoorzieningen middels het OV)
Tot slot vormen de arena‟s „Slim & Snel verbinden‟, „Treinvervoer Achterhoek‟ (met name
Arnhem-Winterswijk) en „Busvervoer Achterhoek‟ in combinatie met de arena
„Bedrijventerreinen Achterhoek´ een beleidsspel rondom de economische bereikbaarheid van
de Achterhoek (economisch belang van spoor- en wegverbindingen binnen de regio). Daarbij
moet blijken of ook het busvervoer daadwerkelijk een rol speelt in de economische
bereikbaarheid, in het kader van busverbindingen naar bedrijventerreinen.

Op basis van de voorgaande uiteenzetting van actoren, arena‟s, beleidsspelen en beleidsnetwerken
zal hieronder verder worden ingegaan op de besluitvormingsprocessen die binnen de verschillende
arena‟s plaatsvinden. Hierbij zal worden gekeken naar mogelijke uitkomsten van
besluitvormingsprocessen en de factoren die hierop van invloed zijn. Ook zal het regie-aspect mee
worden genomen om te beoordelen in hoeverre actoren in staat zijn om daadwerkelijk te sturen op
specifiek beleid of ontwikkelingen.
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6.4.1 Treinvervoer Achterhoek
Zoals reeds gesteld kent de regio twee spoorlijnen; Arnhem-Winterswijk en Winterswijk-Zutphen. Op
werkdagen bieden beide verbindingen een frequentie van twee keer per uur, met uitzondering van het
traject tussen Arnhem en Doetinchem, waar gedurende het grootste deel van de dag met een
frequentie van vier keer per uur gereden wordt (Arriva, z.j.).
Zoals al bleek uit de analyse van het bestaande beleid speelt met name de verbinding ArnhemWinterswijk speelt een belangrijke rol in de bereikbaarheid van de Achterhoek per spoor. Uiteraard
heeft dit voornamelijk te maken met de verbinding die het traject biedt naar het stedelijk gebied van
Arnhem, Nijmegen en verder richting de Randstad. In bijlage 4 is dit inzichtelijk gemaakt, waaruit
tevens blijkt dat de treinverbinding tussen Arnhem en Winterswijk het grootste potentieel heeft
aangaande de bereikbaarheid van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen vanaf de stations. Daarbij
geldt wel dat stationslocaties in het algemeen nog beter zouden kunnen worden benut.
Uit figuur 6.4 wordt duidelijk dat er vooral veel in- en uitstappers zijn op de stations Doetinchem,
Zevenaar en Duiven en, in iets mindere mate, op de stations Didam, Aalten en Winterswijk. De
baanvakbelasting (het aantal reizen per werkdag, de „blauwe vlakken‟ in de afbeelding) is veruit het
grootst op het traject Doetinchem-Arnhem. De belangrijkste reisrelaties zijn Arnhem-Doetinchem,
Arnhem-Zevenaar en Arnhem-Duiven, deze reisrelaties vormen elk ongeveer 10% van het totaal
(INNO-V, 2012).

Figuur 6.4: Aantal in- en uitstappers per werkdag per station en baanvakbelasting (Inno-V, 2012)

Voor de komende jaren wordt er ondanks de krimp nog een groei in reizigerskilometers verwacht op
het traject Arnhem-Winterswijk. Voor het traject Arnhem-Doetinchem is die groei geprognosticeerd op
86% in 2020 in vergelijking met het aantal reizigerskilometers in 2006, voor Doetinchem-Winterswijk
en overigens ook Winterswijk-Zutphen is de verwachte groei met respectievelijk 42% en 30% een stuk
lager (Ministerie van Verkeer & Waterstaat, 2008).
Vervoerder Arriva constateert in dat verband dat mensen vaker voor de trein kiezen, er is sprake van
een zogenaamde „treinbonus‟. Daarbij ziet Arriva vooral de frequentie van de trein als belangrijke
factor. Wanneer een trein twee keer per uur rijdt, kan deze fungeren als „backbone‟ van het netwerk.
Omdat belangrijke bestemmingsgebieden zich in de Achterhoek aan de uiteinden van het traject
bevinden, kunnen de tussenliggende stations daar ook van mee profiteren (K. den Otter, persoonlijke
communicatie, 29-10-2012).
Op basis van het bestaande beleid was al duidelijk geworden dat vanuit de regio Achterhoek de wens
bestond om het spoor eventueel in zijn geheel te verdubbelen tot aan Winterswijk, als dat een
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meerwaarde zou blijken te hebben. Inmiddels is die wens teruggebracht tot dubbelspoor op het traject
Arnhem-Doetinchem. Vanuit de Regio Achterhoek wordt daarbij nogmaals benadrukt dat verdubbeling
op dit traject nodig is om de toekomstige vraag te faciliteren, maar daarnaast ook kan bijdragen aan
het verhogen van de reissnelheid door een sneltrein mogelijk te maken, zeker wanneer er ook nog
extra stations bij zullen komen op het traject, zoals Zevenaar-Oost. Wel is het een lastig proces,
omdat er zeven partijen bij betrokken zijn (Rijk, ProRail, NS, Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Provincie,
Arriva en Hermes/Breng) die uiteenlopende belangen kunnen hebben. Vanuit de werkplaats Slim &
Snel verbinden wordt getracht om vanuit de regio invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen rondom
de spoorlijn (J. Wagemakers, persoonlijke communicatie, 14-9-2012).
Uit de lange termijn verkenning voor Arnhem-Winterswijk, die begin 2012 is afgerond, is gebleken dat
eerst de basis voor het traject op orde moet worden gemaakt, voordat er extra stations kunnen komen
of er met hogere frequenties kan worden gereden (INNO-V, 2012; J. Wagemakers, persoonlijke
communicatie, 14-9-2012). De provincie beschouwt de verbinding Arnhem-Winterswijk als een
belangrijke drager van de mobiliteit in de Achterhoek en erkent dat de lijn qua robuustheid en
reissnelheid moet verbeteren. Tussen Doetinchem en Winterswijk ziet de provincie in
overeenstemming met de Regio Achterhoek geen reden om het spoor te verdubbelen, onder andere
omdat het niet zeker is dat het op dat traject tot reizigersgroei zal leiden. Op het traject ArnhemDoetinchem wordt door de provincie wel een sterke groei voorzien en hier zal waarschijnlijk ook
worden geïnvesteerd in (gedeeltelijk) dubbel spoor (C. Bieker, persoonlijke communicatie, 12-102012).
Uit de bovenstaande informatie blijkt dat de krimp slechts een beperkte rol speelt wanneer het de
vervoersvraag op het spoor betreft. Het belang van de spoorlijn lijkt met name te zitten in het
ontsluiten van de regio middels het bieden van een goede en snelle verbinding naar het stedelijk
gebied van Arnhem en verder. De regie is hierbij voor het grootste deel in handen van de provincie, zij
heeft zowel inhoudelijk als procesmatig de leiding over de verdere ontwikkeling van de lijn. De
provincie stelt dat de regio Achterhoek nog veel meer in dat proces moet worden meegenomen (C.
Bieker, persoonlijke communicatie, 12-10-2012).
Het grote aantal betrokken actoren werd vanuit de Regio Achterhoek al benoemd als één van de
barrières in de besluitvorming. De provincie lijkt in dit proces over de grootste realisatiemacht te
beschikken, maar moet dan wel zelf bereid zijn tot het doen van investeringen. Uit het gesprek met de
provincie bleek dat er in dat kader een groot aantal afwegingen wordt gemaakt aangaande nut en
noodzaak van verdubbeling (C. Bieker, persoonlijke communicatie,12-10-2012). Daarbij maakt de
provincie als regisseur op dit moment in eerste instantie voornamelijk gebruik van communicatieve
instrumenten als overleg en gezamenlijk onderzoek, zo blijkt uit de uitgevoerde
langetermijnverkenning (zie Inno-V, 2012).
Op basis van eigen interpretatie is het goed voor te stellen dat mogelijke kansen voor nieuw beleid en
maatregelen zich op korte termijn voor zouden kunnen doen. De problemen lijken met de nieuwe
vervoerder Arriva en het nieuwe materieel nog niet voorbij, waardoor de discussie over mogelijke
maatregelen weer oplaait (De Gelderlander, 2013). Ook zijn veel partijen actief in deze discussie
betrokken, zo moet de provincie in de loop van dit jaar met een voorstel komen voor een
langetermijnvisie (C. Bieker, persoonlijke communicatie, 12-10-2012) terwijl de lokale politiek in de
Achterhoek de druk opvoert (De Gelderlander, 2013). Tot slot mag worden verondersteld dat ook de
nieuwe vervoerders Arriva en Hermes/Breng gebaat zullen zijn bij een verbetering van de
infrastructuur, al zal Arriva daar zelf niet in gaan investeren vanwege het ontbreken van voldoende
rendement (K. den Otter, persoonlijke communicatie, 29-10-2012).
6.4.2 Busvervoer Achterhoek
Aangaande het busvervoer in de regio spelen met name de provincie en Arriva een rol. In de
Achterhoek is eind 2010 de nieuwe concessie voor het busvervoer ingegaan. Hierin is vanuit de
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provincie aan de vervoerder Arriva voorgeschreven dat er in de avonduren meer busvervoer moest
zijn (K. den Otter, persoonlijke communicatie, 29-10-2012). Vanuit de provincie werd dit mede
ingegeven door de wens dat minder mensen gebruik zouden gaan maken van de Regiotaxi in
diezelfde avonduren (C. Bieker, persoonlijke communicatie, 12-10-2012).
De provincie ziet op dit moment drie grote discussies rondom het busvervoer (C. Bieker, persoonlijke
communicatie, 12-10-2012):




De bezuinigingen op het BDU
De discussie over de basismobiliteit
De invloed van de krimp

Door de bezuinigingen zal de provincie niet in staat zijn om alle onderdelen van het huidige netwerk
overeind te houden. In dat kader zal de provincie keuzes moeten gaan maken op welke onderdelen zij
gaat bezuinigen (C. Bieker, persoonlijke communicatie, 12-10-2012). Zowel de provincie als Arriva
benoemt dat er op dit moment wordt gekeken naar het functioneren van het huidige netwerk en waar
het eventueel mogelijk is om te snijden in bepaalde lijnen. Arriva ziet daarbij dat er sprake is van
overbediening in de avonduren en ook in de weekenden (K. den Otter, persoonlijke communicatie, 2910-2012). Bij het maken van keuzes over het wel of niet in stand houden van lijnen wordt er uiteraard
een financiële afweging gemaakt, die samenhangt met de vraag vanuit de markt (K. den Otter,
persoonlijke communicatie, 29-10-2012; C.Bieker, persoonlijke communicatie, 12-10-2012).
Arriva hanteert daarbij als uitgangspunt dat het busvervoer vanuit het zogenaamde „visgraatmodel‟
(zie netstructuur in paragraaf 3.3) aantakt op het spoor, wat zij dus als de drager van het OV-netwerk
zien. Daarbij is het standpunt van Arriva dat er een balans moet zijn tussen het systeemdenken en het
marktdenken, waarbij er dus niet alleen wordt gekeken naar waar vanuit het model een lijn zou
moeten rijden, maar ook naar de vervoersbehoefte die er is op die lijn. Het netwerk in de Achterhoek
vormt in dat kader al een combinatie van systeem- en marktdenken, waarbij voor de trein het
systeemdenken wint met een vaste frequentie van (minimaal) twee keer per uur en waar er bij het
busvervoer nadrukkelijk naar de markt wordt gekeken (K. den Otter, persoonlijke communicatie, 2910-2012).
De bezuinigingsdiscussie hangt ook samen met de discussie over de basismobiliteit, waarbij de vraag
wordt gesteld in hoeverre er, met uitzondering van de sterke OV-lijnen, vervoer moet worden geboden
op plekken waar dat minder of niet rendabel is (C. Bieker, persoonlijke communicatie, 12-10-2012).
Deze discussie wordt ook gevoerd in de regio Achterhoek zelf, waarbij er vanuit de Achterhoek
Agenda 2020 en een aantal gemeenten naar dit vraagstuk wordt gekeken, op verzoek van de
provincie. Over het algemeen heerst daarbij de opvatting dat er niet moet worden gekeken naar wat er
al is, maar naar wat er nodig is (J. ten Have, persoonlijke communicatie, 7-11-2012). De discussie
over de basismobiliteit raakt in grote mate het beleid rond de Regiotaxi, daarom zal hier in de
volgende subparagraaf verder op worden ingegaan.
In relatie tot de derde discussie, de invloed van de krimp op het busvervoer, stelt Arriva dat het maken
van keuzes van belang is:
“Wat betreft de krimp, dat is gewoon lastige materie, over hoe je dat nou aanpakt. Ik heb wel het
gevoel dat je keuzes moet maken, als je overal met de kaasschaaf langs gaat heb je volgens mij geen
goed product meer”.
(K. den Otter, persoonlijke communicatie, 29-10-2012)
De grote lijnen moeten daarbij volgens Arriva in stand gehouden worden, voor de andere lijnen geldt
er gewoon geaccepteerd moet worden dat er geen vraag is en dat er dus niet met lege bussen moet
worden gereden. Arriva kijkt in dat verband over het algemeen positief naar vraagafhankelijke
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systemen, in de Achterhoek bestaat er een vraagafhankelijk systeem in de vorm van de belbus. Het
voordeel is dat het niet hoeft te rijden als er geen reizigers zijn, maar dat het wel aangeboden wordt.
Hierbij noemt Arriva de belbus met vaste tijden het meest handig, omdat het daarbij mogelijk is om
een koppeling te maken met de dienstregeling van de trein. Als vangnet functioneert de belbus goed
(K. den Otter, persoonlijke communicatie, 29-10-2012).
Met betrekking tot het busvervoer zal er dus sprake zijn van een toenemende druk op het aanbod,
onder invloed van de combinatie van bezuinigingen, de discussie over de basismobiliteit en de krimp.
Ook hier ligt de regie in handen van de provincie. In eerste instantie zoekt zij daarbij de samenwerking
en afstemming met Arriva, aan wie de provincie direct opdracht geeft. De concessie vormt daarbij
uiteraard een belangrijk instrument van de provincie, deze biedt mogelijkheden om tussentijds bij te
sturen (C. Bieker, persoonlijke communicatie, 12-10-2012). Uit de gesprekken met Arriva en de
provincie is naar voren gekomen dat deze twee partijen onderling actief samenwerken, de
ontwikkelingen in het busvervoer monitoren en op basis daarvan tussentijds wijzigingen doorvoeren,
grotendeels op geleide van marktontwikkelingen (C. Bieker, persoonlijke communicatie, 12-10-2012;
K. den Otter, persoonlijke communicatie, 29-10-2012). De rol van de regio (en dus de gemeenten) lijkt
met name aanwezig rondom de discussie over de basismobiliteit.
Wanneer wordt gekeken naar de huidige dekking van het buslijnennet in de Achterhoek (bijlage 5)
blijkt dat er op dit moment al plaatsen in de regio zijn waar het Regionet niet toegankelijk is binnen 2,5
kilometer. Op basis van de bevindingen mag worden verwacht dat voornamelijk lijnen die behoren tot
dit Regionet verder onder druk komen te staan. Dit treft dan vooral het busvervoer rondom de kleinere
kernen, waar zich minder potentiële reizigers zullen bevinden. Dit zou kunnen leiden tot een grotere
afhankelijkheid van aanvullende vervoersdiensten zoals de Regiotaxi.
6.4.3 Regiotaxi Gelderland
Zoals al kort aan bod is gekomen in de vorige subparagraaf loopt er op dit moment een discussie over
de basismobiliteit. In het kader van die discussie wordt onder andere het functioneren van de
Regiotaxi bekeken, dit vervoer kost de provincie en maatschappelijk Nederland veel geld (C. Bieker,
persoonlijke communicatie, 12-10-2012). Er wordt in samenwerking met de gemeenten een aantal
opties bekeken ten aanzien van het bieden van vervoer in de toekomst. De gemeente Bronckhorst
benoemt dat één van de opties die wordt overwogen betrekking heeft op het verbeteren van het
huidige systeem en daarbij te zoeken naar kansen om de Regiotaxi beter te benutten en mogelijk een
combinatie te bedenken tussen de Regiotaxi en de buurtbus. Een andere optie is om terug te gaan
naar een basisnetwerk voor het OV, wat door de provincie overeind wordt gehouden en waarbij
gemeenten meer ruimte en financiële ondersteuning krijgen om op lokaal niveau maatwerk te leveren.
De verwachting is dat de keuze op deze laatste optie zal vallen en dat dit in gemeentelijk of regionaal
verband zal worden uitgeprobeerd. Gemeenten zullen in dat geval dus, via de provincie, middelen
gaan ontvangen vanuit het BDU (C. Beijer, persoonlijke communicatie, 26-10-2012).
Het is niet verassend dat er nog eens goed wordt gekeken naar de Regiotaxi. Zoals al bleek uit de
analyse van het huidige beleid financieren de gemeenten en de provincie gezamenlijk de Regiotaxi.
De gemeente Bronckhorst stelt dat op dit moment 80% van de ritten Wmo-vervoer betreft en dus ten
laste komt van de gemeenten en dat 20% regulier OV-gebruik is, wat voor rekening komt van de
provincie. De beheerskosten worden 50/50 verdeeld tussen gemeenten en provincie, wat dus een
gunstige deal is voor de gemeenten. Daarnaast ontvangen de gemeenten nog steeds subsidie vanuit
de provincie op de Wmo-ritten, omdat de Regiotaxi wordt gezien als vervanger voor het OV. De
subsidie geldt in dat kader als compensatie voor het ontbreken van OV. In totaal worden er per jaar
4,2 miljoen zones afgelegd met de Regiotaxi in de Achterhoek, het kan in dat verband als een succes
worden gezien (C. Beijer, persoonlijke communicatie, 26-10-2012). De provincie speelt dus een
belangrijke rol bij het overeind houden van de Regiotaxi. In de twee figuren op de volgende pagina
wordt de kostenstructuur van de Regiotaxi ter verduidelijking schematisch weergegeven:
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Figuur 6.5: Kostenstructuur Regiotaxi Wmo-geindiceerden
(Provincie Gelderland, 2005a)

Figuur 6.6: Kostenstructuur Regiotaxi overige-reizigers
(Provincie Gelderland, 2005a)

Deze opzet van het systeem levert een aparte situatie op. Gemeenten willen graag mensen vanuit het
Wmo-vervoer in het reguliere OV-deel van de Regiotaxi hebben, zodat de gemeenten minder Wmoritten hoeft te financieren. De provincie krijgt hierdoor dus meer kosten doordat het OV-deel van het
gebruik van de Regiotaxi dan groeit. Dit heeft tot gevolg dat beide partijen het gebruik van de
Regiotaxi niet zullen gaan stimuleren. Daar komt bij dat de Regiotaxi in de huidige situatie al veel geld
kost en dat de verwachting is dat de subsidie van de provincie op het Wmo-deel van gemeenten eraf
zal gaan (C. Beijer, persoonlijke communicatie, 26-10-2012). In het algemeen geldt dus dat beide
partijen geen belang hebben bij een verdere toename van het aantal reizigers. Hierdoor staat de
toekomst van het systeem onder druk, in het licht van de mogelijke toename van het aantal potentiële
reizigers voor de Regiotaxi door het wegvallen van reguliere busverbindingen.
Ook Arriva staat stil bij de rol van de Regiotaxi. Wat betreft de Regiotaxi ziet Arriva de flexibiliteit van
het systeem als belangrijkste voordeel, reizigers worden gebracht naar specifieke bestemmingen, wat
voor de doelgroep van de Regiotaxi gewenst is. De speling van een kwartier die er bestaat in
vertrektijden is wel een nadeel van de Regiotaxi. Arriva beschouwt de Regiotaxi net als
vraagafhankelijke systemen als de belbus voornamelijk als vangnet, de mensen voor wie het bedoeld
is weten het vervoer te vinden. Een verdere stimulering van het gebruik door het bekender te maken
vindt Arriva dan ook niet nodig (K. den Otter, persoonlijke communicatie, 29-10-2012).
Wel ziet Arriva de huidige ontwikkelingen rondom de Regiotaxi. Aansluitend bij het streven naar
innovatie in het OV zoals dat is opgenomen in de Netwerknota van de provincie (Provincie Gelderland,
2006) heeft Arriva in het bestek van de concessie de ontwikkelrol gekregen en daarmee ook de
opdracht om de markt op te zoeken. In dat kader kijkt Arriva ook naar gemeenten en het vervoer dat
zij aanbieden, waaronder Wmo-vervoer. Arriva constateert daarbij dat het opmerkelijk is dat sommige
busjes van bijvoorbeeld het doelgroepenvervoer parallel rijden aan lijndiensten, terwijl de lijndiensten
juist veel toegankelijker zijn gemaakt. In dat kader is Arriva van mening dat er nog wel een slag
gemaakt kan worden met betrekking tot indicatiestelling en het integreren van vervoer (K. den Otter,
persoonlijke communicatie, 29-10-2012).
Het is duidelijk geworden dat de huidige situatie rondom de Regiotaxi een knelpunt vormt binnen het
OV-aanbod, terwijl juist mag worden verwacht dat de rol van de Regiotaxi groter zal worden door
enerzijds het wegvallen van buslijnen en anderzijds door het vergrijzen van de bevolking en de
mogelijke toename van de vraag naar Wmo-vervoer die daaruit voorkomt. De regie over mogelijke
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ontwikkelingen en maatregelen wordt gedeeld door de provincie en de deelnemende gemeenten, al
lijkt de provincie over veel macht te beschikken door de financiële bijdrage die zij levert. Over het
algemeen lijken beide partijen het erover eens dat er een ander systeem moet komen, zoals blijkt uit
de plannen die er zijn om gemeenten mogelijk meer maatwerk op lokaal niveau te laten gaan leveren.
Het ziet er naar uit dat de provincie daarbij bereid is de gemeenten financieel te ondersteunen. Ook
Arriva kijkt naar mogelijke kansen voor een andere aanpak door bijvoorbeeld verschillende
vervoersvormen met elkaar te integreren en indicatiestelling anders te laten verlopen, zodat het
reguliere OV reizigers kan overnemen van het aanvullende- en/of doelgroepenvervoer. Een duidelijke
oplossing lijkt op dit moment echter nog niet voorhanden.
6.4.4 Slim & Snel verbinden
Binnen de regio Achterhoek wordt ook actief nagedacht over de verbetering van de bereikbaarheid
van en binnen de regio. De werkplaats Slim & Snel verbinden van de Achterhoek Agenda 2020 biedt
hiervoor een platform. De rol van deze werkplaats in relatie tot het spoor Arnhem-Winterswijk is reeds
besproken in de betreffende paragraaf 6.4.1. De regio levert vanuit de werkplaats input voor dat
proces en is gesprekspartner (J. Wagemakers, persoonlijke communicatie, 14-9-2012).
Met betrekking tot de economische bereikbaarheid wordt in eerste instantie niet zozeer het OV van
belang geacht. Verbindingen over de weg staan dan ook hoog op de agenda in de werkplaats. Naast
het belang voor de economische ontwikkeling van de regio, zoals naar voren kwam in de gesprekken
met de Regio Achterhoek en de Kamer van Koophandel, is ook gebleken dat deze aandacht voor
verbindingen over de weg in verband kan worden geplaatst met de aanstaande krimp, op economisch
vlak krijgt de ontsluiting van de regio in dat verband nog meer belang (J. ten Have, persoonlijke
communicatie, 7-11-2012; J. Wagemakers, persoonlijke communicatie, 14-9-2012).
De doortrekking van de A18 via het huidige tracé van de N18 zou een corridor kunnen vormen binnen
de Achterhoek en daarnaast een directe verbinding betekenen met Enschede. Vanuit de Achterhoek
is hier actief een lobby voor gevoerd, waarbij met name is ingezet op het opwaarderen van de weg
naar een volwaardige A18 op het traject Groenlo-Enschede. De verwachting is dat opwaardering van
dit deel van het traject daadwerkelijk plaats zal gaan vinden. De lobby voor eventuele opwaardering
van het resterende deel N18 tussen Groenlo en Varsseveld zal in een later stadium worden gevoerd
(J. ten Have, persoonlijke communicatie, 7-11-2012; J. Wagemakers, persoonlijke communicatie, 1409-2012).
Een ander project met betrekking tot het autoverkeer is de doortrekking van de A15. Dit zou voor de
Achterhoek, via de A12, een verbinding betekenen richting Nijmegen en eventueel Rotterdam (zie ook
bijlage 6). De Achterhoek is hier niet direct bij betrokken omdat de ontwikkeling buiten de regio
plaatsvindt, maar een eventuele doortrekking zal van invloed zijn op de bereikbaarheid van de regio.
Enerzijds is het de vraag wat het voor invloed heeft op de verkeersstromen binnen de regio door de
verkeersaantrekkende werking van de nieuwe verbinding (J. Wagemakers, persoonlijke communicatie
14-09-2012). Anderzijds betekent doortrekking van de A15 een bruikbare verbinding voor
exporterende bedrijven vanuit de Achterhoek richting Rotterdam en vice versa (J. ten Have,
persoonlijke communicatie, 7-11-2012).
Terugkerend bij het OV is het interessant dat er aan de werkplaats Slim & Snel verbinden, zoals al
kort genoemd, dus een vierde thema is toegevoegd: de bereikbaarheid van voorzieningen. Hierbij
wordt de link gelegd tussen ontwikkelingen in het aanbod van OV en de verwachte ontwikkelingen in
het voorzieningenaanbod. Wanneer lijnen verdwijnen heeft dat gevolgen voor de voorzieningen die
zich nabij die wegvallende lijnen bevinden. Als gemeenten of andere organisaties de keuze gaan
maken om voorzieningen te concentreren, zal het vervoersysteem daarop moeten worden afgestemd.
Het gaat dus om de nabijheid van voorzieningen versus de bereikbaarheid van voorzieningen (J.
Wagemakers, persoonlijke communicatie, 14-9-2012).
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De gemeente Bronckhorst erkent dat voorzieningen weg zullen gaan uit de kleine kernen en stelt dat
het daarom gaat om de bereikbaarheid van de voorziening:
“Als die voorziening goed en makkelijk bereikbaar is, is het ook voor iedereen beschikbaar. Als het om
leefbaarheid gaat, denken heel veel mensen dat het dorp die voorzieningen allemaal zelf moet
hebben, maar dat is dus niet zo.”
(C. Beijer, persoonlijke communicatie, 26-10-2012).
Het is duidelijk dat hier een sterke relatie ligt met de ruimtelijke component van bereikbaarheid,
waarbij de ontwikkeling van het voorzieningenaanbod onder invloed van de krimp een belangrijke rol
speelt. In de gemeente Bronckhorst zal bijvoorbeeld een aantal basisscholen gaan sluiten. Dit brengt
vervolgens de vraag voort hoe hierop gaat worden gereageerd en of de school per fiets te bereiken
blijft. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van barrières en belemmeringen als het moeten oversteken van
drukke wegen of het moeten afleggen van grote afstanden, waardoor er meer autobewegingen
kunnen ontstaan omdat kinderen vaker worden gebracht. Een andere mogelijkheid is dat er meer
vraag komt naar leerlingenvervoer, dat wordt georganiseerd door de gemeente. Er kan namelijk
aanspraak worden gemaakt op leerlingenvervoer wanneer de afstand tot de school groter is dan 6
kilometer en het is aannemelijk dat dergelijke afstanden ontstaan wanneer scholen sluiten of fuseren
(C. Beijer, persoonlijke communicatie, 26-10-2012). Hetzelfde kan wellicht ook worden gesteld voor de
afstand tot zorg. Wanneer deze toeneemt, ligt het voor de hand dat de vraag naar Wmo-vervoer ook
groter zal worden.
Het project waarbij de link tussen ontwikkelingen in het voorzieningenaanbod en de bereikbaarheid
ervan wordt gelegd, moet nog nader worden geformuleerd. Hierbij zal de samenwerking worden
gezocht met de werkplaats Vitale Leefomgeving, waarin wordt nagedacht over de toekomstige
ontwikkelingen rondom de voorzieningen in de regio (J. Wagemakers, persoonlijke communicatie, 149-2012). Binnen de werkplaats Slim & Snel verbinden wordt er in dat kader vanuit gegaan dat de
ruimtelijke ontwikkelingen in eerste instantie bepalend zijn voor de ontwikkeling in het
vervoersaanbod:
“Op het moment dat wij een goed plaatje hebben van waar de voorzieningen en het werk zitten,
kunnen wij daarin meedenken over hoe je dat op de beste manier bereikbaar kan houden”
(J. ten Have, persoonlijke communicatie, 7-11-2012).
De werkgroep Vitale Leefomgeving is daarbij dus in principe „leading‟, waarbij er vanuit Slim & Snel
verbinden wordt meegedacht over het bereikbaar houden van die voorzieningen (J. ten Have,
persoonlijke communicatie, 7-11-2012).
6.4.5 Vitale Leefomgeving
In de werkplaats Vitale Leefomgeving vindt op dit moment een herbezinning plaats over het aanbod
van voorzieningen in de regio. Hierbij wordt er een voorzieningenatlas voor de Achterhoek ontwikkeld.
Deze voorzieningenatlas moet in beeld brengen welke voorzieningen er zijn en tot welke situatie in
2020 dat leidt (H. van der Esch, persoonlijke communicatie, 3-12-2012). Dit sluit dus aan bij het
voornemen van de regio uit de startnotitie voor Achterhoek 2020, om in eerste instantie aan „fact
finding‟ te doen rondom de ontwikkeling van het voorzieningenaanbod in de regio.
Met betrekking tot het onderwijs in de regio geldt dat er in het basisonderwijs reeds sprake is van
krimp. In de gemeente Bronckhorst worden, zoals al genoemd, de ruimtelijke effecten hiervan
inmiddels zichtbaar. In het oostelijke deel van de gemeente zullen vijf (plattelands)basisscholen
sluiten, waardoor er slechts één basisschool open blijft in een gebied van een aanzienlijke omvang (C.
Beijer, persoonlijke communicatie, 26-10-2012). In tegenstelling tot het basisonderwijs heeft de krimp
het voortgezet onderwijs (VO) nog niet bereikt, maar het VO zal wel te maken krijgen met 30% minder
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leerlingen in 2030. Daarbij komt dat veel VO scholen de enige zijn in een plaats of regio, waardoor de
krimp nog meer effect heeft. De kaart met daarop alle middelbare scholen in de regio (opgenomen in
bijlage 7) bevestigt dit beeld, op een enkele uitzondering na zijn er uitsluitend middelbare scholen in
de grotere kernen. Het oprichten van één grote stichting voor voortgezet onderwijs is dan ook vooral
gebeurd vanwege de krimp, om op die manier het voortgezet onderwijs in de regio zo dekkend, divers,
thuisnabij en kleinschalig mogelijk te laten zijn (H. van der Esch, persoonlijke communicatie, 3-122012).
Wat betreft het zorgaanbod dreigt in de Achterhoek een tekort aan huisartsen, zo bleek uit de analyse
van het huidige beleid. Een aanzienlijk deel van de huisartsen nadert de pensioengerechtigde leeftijd,
waardoor het aantal huisartsen bij gebrek aan nieuwe aanwas zal dalen (zie bijlage 8). Deze aanwas
is in veel gevallen een probleem, bijvoorbeeld omdat het voor kan komen dat de partner van
potentiële nieuwe huisartsen niet in de regio werkt of kan werken. In dat geval is de Achterhoek voor
(nieuwe) huisartsen geen interessante regio om zich te vestigen of gevestigd te zijn (J. Wagemakers,
persoonlijke communicatie, 14-09-2012). Rondom de ziekenhuizen zijn er voorlopig geen concrete
ontwikkelingen te verwachten. Er is al eens geopperd om het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem te
laten fuseren met het ziekenhuis in Winterswijk op een centrale locatie in de regio (J. ten Have,
persoonlijke communicatie, 7-11-2012), maar het recente voornemen van het Slingeland Ziekenhuis
om nieuw te gaan bouwen op een vrijkomende locatie bij het station in Doetinchem (Slingeland
Ziekenhuis, 2012) laat zien dat een fusie voorlopig niet aan de orde is.
Vanuit de werkplaats Vitale Leefomgeving is de stelling dat afstemming tussen de verschillende
betrokken organisaties over de toekomstige ontwikkelingen rond het voorzieningenaanbod van belang
is, ook al is dat lastig. Het is niet mogelijk om hier direct op te sturen, omdat iedere organisatie
zeggenschap heeft over zijn eigen keuzes. Naar de visie van de werkplaats zal er daarom vooral een
cultuur van samenwerken moeten ontstaan, waar bij het nemen van beslissingen met elkaar wordt
overlegd en waarbij iedereen bereid is om over oplossingen na te denken die elkaars belangen
dienen. Daarbij hoeven de eigen belangen niet te worden opgegeven. Een belangrijke voorwaarde
daarbij is dat mensen elkaar goed liggen. In de Achterhoek is in dat kader een veelbelovende start
gemaakt, veel bestuurders hebben aandacht voor het onderwerp en zijn bereid mee te denken (H. van
der Esch, persoonlijke communicatie, 3-12-2012).
De gemeente Bronckhorst schetst dat het inderdaad lastig is om te sturen op ontwikkelingen.
Schoolbesturen nemen bijvoorbeeld zelf beslissingen over het sluiten van scholen en dus ook welke
locatie daarbij wel open blijft. Deze zal vervolgens bereikbaar moeten worden gemaakt. In Bronckhorst
wordt er in ruimtelijk opzicht wel gekeken naar het creëren van verzorgingsgebieden, waarbij
voorzieningen worden geconcentreerd in de vijf grotere kernen. Het vervoer zou hier vervolgens weer
op kunnen worden afgestemd. Een mogelijke beperking zou echter kunnen zijn dat mensen nog altijd
een vrije keuze hebben of ze vervolgens ook gebruik maken van een voorziening binnen „hun‟
verzorgingsgebied of dat ze toch kiezen voor een voorziening op grotere afstand. Dit kan bijvoorbeeld
spelen op het gebied van zorg (C. Beijer, persoonlijke communicatie, 26-10-2012).
Achterhoek VO stelt dat bereikbaarheid, naast onderwijskwaliteit en exploiteerbaarheid, één van de
factoren is die worden afgewogen, wanneer het gaat om het maken van keuzes over het wel of niet
open houden van scholen. Op dit moment zijn er bij toeval veel VO scholen gelegen in de buurt van
treinstations. Op dit moment is dat nog niet zo relevant omdat weinig leerlingen met de trein komen,
maar bij eventuele beslissingen in de toekomst zou de ligging van scholen een factor kunnen zijn bij
het maken van afwegingen over het open houden of sluiten van een school, mits de betreffende
leerlingen gebruik maken van de trein. Grootschalige concentratie van onderwijsvoorzieningen op één
locatie is in ieder geval niet gewenst (H. van der Esch, persoonlijke communicatie, 3-12-2012).
Er kan niet worden verwacht dat er in de Achterhoek een duidelijke hiërarchie in kernen en
bijbehorende voorzieningen zal ontstaan. De regio Achterhoek kent namelijk acht gemeenten die
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verantwoording moeten afleggen aan de eigen bevolking, kwesties rondom bijvoorbeeld het al dan
niet sluiten van zwembaden laten zien dat dit niet altijd samengaat met het regionale belang (H. van
der Esch, persoonlijke communicatie, 3-12-2012).
De KvK stelt dat een aantal gemeenten in de regio wel op het punt zijn gekomen dat er keuzes
moeten worden gemaakt aangaande het voorzieningenaanbod. Deze keuzes zijn echter heel lastig,
omdat ook emotionele processen een rol spelen omtrent het wel of niet behouden van voorzieningen
in dorpen. De KvK wil dan ook nog niet direct de conclusie trekken dat concentratie van voorzieningen
daadwerkelijk plaats zal gaan vinden:
“Heel langzaam zie je wel dat je moet gaan kiezen welke gebieden kansrijk zijn en waar
mogelijkheden liggen. Dan kom je misschien wel tot de conclusie, en die wil ik zelf nu nog niet trekken,
dat je tot een aantal locaties komt waar je concentratie van je voorzieningen en misschien ook wel
werk gaat laten plaatsvinden. (……….) Wij proberen ook juist om mensen van belangenverenigingen
of vanuit industriële kringen het besef bij te brengen dat zij even een stapje hoger gaan nadenken om
in te zien dat het voor de regio als totaal beter is om bepaalde keuzes te maken.”
(J. ten Have, persoonlijke communicatie, 7-11-2012).
Het bovenstaande bevestigt dat de regie over het voorzieningenaanbod in handen is van veel
verschillende actoren, waardoor het niet mogelijk is om direct te sturen op de ontwikkeling van een
bepaalde voorzieningenstructuur. Door gebruik te maken van gezamenlijke beeldvorming, zoals dat
gebeurt bij de voorzieningenatlas, wordt er gewerkt aan het delen van kennis en het creëren van een
gezamenlijk beeld. De rol van de werkgroep Vitale Leefomgeving kan dan ook het best worden
geschaard onder de positie van de visionaire of faciliterende regisseur, die probeert invloed uit te
oefenen door andere partijen te mobiliseren en te enthousiasmeren, ontwikkelingen te coördineren en
samenwerking te organiseren.
In het algemeen staat daarbij de toekomstbestendigheid van de regio centraal in de werkplaats Vitale
Leefomgeving. Wanneer dat ertoe leidt dat afstanden groter worden, betekent dat niet dat de regio
minder vitaal wordt, zolang voorzieningen maar goed bereikbaar blijven (H. van der Esch, persoonlijke
communicatie, 3-12-2012).
6.4.6 Detailhandel Achterhoek
Op de ontwikkelingen in de detailhandel kan kort en krachtig worden ingegaan. In 2012 is in dit
verband de al eerder besproken „Agenda voor het detailhandelsbeleid voor de regio Achterhoek‟
opgesteld, in opdracht van de KvK. Uit de analyse die voor deze agenda is uitgevoerd is gebleken dat
alle Achterhoekse gemeenten te maken hebben met een leegstand die groter is dan de
frictieleegstand (5%), variërend van 5,6% in Winterswijk tot 16,0% in Berkelland. Op het niveau van de
winkelcentra hebben Doetinchem en Winterswijk de sterkste positie (DTNP, 2012).
In het gesprek met de KvK is bevestigd er sprake is van leegstand van winkelpanden in de meeste
lokale centra. Vanuit de KvK wordt daarbij benadrukt dat de oplossing voor leegstand ligt in het
onderbrengen van nieuwe functies in leegstaande panden (J. ten Have, persoonlijke communicatie, 711-2012). Indirect wordt hiermee aangegeven dat leegstand door het verdwijnen van
winkelvoorzieningen wordt gezien als een vaststaand feit en dat er vooral op zal worden geanticipeerd
in plaats van dat het wordt bestreden.
De conclusie is dan ook dat winkelvoorzieningen zich waarschijnlijk steeds meer zullen concentreren
in de grotere kernen. De KvK stelt dat er in dat verband al snel zal worden uitgekomen bij Doetinchem
en Winterswijk, al ligt Winterswijk in dat verband wel relatief afgelegen en is daarnaast ook minder
goed bereikbaar (J. ten Have, persoonlijke communicatie, 7-11-2012). De regionale functie van
Doetinchem zal dus waarschijnlijk verder gaan toenemen.
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6.4.7 Bedrijventerreinen Achterhoek
Tot slot zal nu de arena die zich richt op het bedrijventerreinenbeleid worden besproken. Uit het
gesprek dat is gevoerd bij de KvK bleek dat ontwikkelingen op het gebied van de regionale economie
reeds zichtbaar zijn. Veel Achterhoekse bedrijven, waaronder enkele gerenommeerde
ondernemingen, vallen om. Op dit moment kan echter worden verondersteld dat de crisis van grote
invloed is op deze ontwikkelingen. Op de langere termijn zal de krimp wel effect hebben op de
regionale economie, met name in relatie tot ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat
er een tekort aan arbeidskrachten, vooral vaklieden, zal ontstaan. Dit komt mede doordat industrie en
bouw sterk oververtegenwoordigd zijn in de regionaal-economische structuur. Er zal veel behoefte zijn
aan personeel voor werk op MBO-niveau. Ook verlaten studerende jongeren de regio en keren deze
slechts gedeeltelijk terug, waardoor ook aan de bovenkant van de arbeidsmarkt problemen kunnen
optreden (J. ten Have, persoonlijke communicatie, 7-11-2012).
In ruimtelijk opzicht is het interessant dat er afspraken zijn gemaakt over de toekomst van de
bedrijventerreinen in de regio. Dit is reeds aan bod gekomen bij de analyse van huidige ruimtelijk
beleid. De KvK geeft hierop een nadere toelichting en benoemt dat er op subregionaal niveau in
clusters van gemeenten is besloten om in te zetten op de verdere ontwikkeling van de regionale
bedrijventerreinen en daarmee verdere ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen af te zwakken.
Concreet is tussen de gemeenten Montferland, Doetinchem, Oude IJsselstreek en Bronckhorst
afgesproken om gezamenlijk in te zetten op „Bedrijvenpark A18‟ bij Doetinchem, de andere vier
gemeenten in Oost-Achterhoek (Aalten, Winterswijk, Oost-Gelre en Berkelland) ontwikkelen
gezamenlijk „Bedrijvenpark Laarberg‟ in Groenlo aan de N18. Voor zowel Bedrijvenpark A18 als
Bedrijvenpark Laarberg is in het kader van bovenstaande maatregelen sprake van een gezamenlijke
exploitatie (J. ten Have, persoonlijke communicatie, 7-11-2012).
Aangezien deze bedrijventerreinen zich langs het (toekomstige) tracé van de A18/N18 bevinden krijgt
ontwikkeling van deze verbinding meer prioriteit voor de regionale economie. De KvK zegt hierover het
volgende:
“We moeten die werkgelegenheid in de regio overeind houden. Dat moet je op de beste plek doen, en
de beste plek is dan bijvoorbeeld het A18 Bedrijvenpark, dat gewoon direct vanaf de A18 bereikbaar
wordt.”
(J. ten Have, persoonlijke communicatie, 7-11-2012)
De opwaardering/doortrekking van de A18 is vooral ingegeven vanuit dit economische motief. Over de
exacte invloed van deze ontwikkeling kan echter geen duidelijke uitspraak worden gedaan. Volgens
de KvK zal een aantal ontwikkelingen zich wel concentreren rondom de nieuwe corridor en draagt het
er in ieder geval aan bij dat bedrijven niet vertrekken vanwege een slechte bereikbaarheid. De
ontwikkeling zal niet in aanzienlijke mate nieuwe bedrijvigheid aantrekken, maar een goede
bereikbaarheid is wel van belang voor het stimuleren van eventuele nieuwe ontwikkelingen (J. ten
Have, persoonlijke communicatie, 7-11-2012).
Conclusie van deze subparagraaf is dat bedrijvigheid zich zal concentreren op de grotere
bedrijventerreinen, waarbij de bereikbaarheid over de weg een belangrijke factor is. De betekenis van
het openbaar vervoer voor de bereikbaarheid van werklocaties in niet helemaal duidelijk geworden.
De provincie noemt in dat verband dat er vanuit het bedrijfsleven wel vragen komen over het
openbaar vervoer, maar dat wellicht afspraken over carpoolen of het opzetten van een fietsplan
effectiever zouden kunnen zijn. Een buslijn verbinden met een bedrijventerrein is in de meeste
gevallen niet zinvol, omdat een groot deel van de reizigers daar geen behoefte aan heeft. Bovendien
bieden bedrijventerreinen vaak goede parkeergelegenheden (C. Bieker, persoonlijke communicatie,
12-10-2012).
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6.5 Conclusie: Effecten op de bereikbaarheid
Op basis van voorgaande analyse kunnen er conclusies worden getrokken over de wijze waarop de
bereikbaarheid van en binnen de regio zich (mogelijk) zal gaan ontwikkelen. Dit zal worden gedaan
aan de hand van de bevindingen uit het theoretisch kader en de daarbij opgestelde indicatoren voor
de ontwikkeling van de OV-bereikbaarheid in krimpgebieden.
6.5.1 Potentiële bereikbaarheid van locaties (nabijheid)
In ruimtelijk opzicht is de nabijheid van locaties relevant. De regio kenmerkt zich op dit moment reeds
door de concentratie van veel voorzieningen in de grotere kernen, waarbij Doetinchem en Winterswijk
een belangrijke regionale functie vervullen. Op basis van de bevindingen mag worden gesteld dat
deze concentratie van voorzieningen de komende jaren verder toe zal nemen. De invloed van de
krimp loopt daarbij uiteen. Op het gebied van onderwijs is krimp de belangrijkste factor voor
schaalvergroting, door een afname van leerlingenaantallen worden basisscholen te klein om deze
overal overeind te houden. De eerste scholen in het basisonderwijs sluiten inmiddels al de deuren. In
het voortgezet onderwijs zal deze ontwikkeling over enkele jaren plaats gaan vinden. Met betrekking
tot zorg komt met name de nabijheid van huisartsen onder druk te staan, omdat een groot deel van de
huisartsen de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken en er sprake is van opvolgingsproblematiek.
Over het algemeen geldt dat het lastig is om te voorspellen waar de eventuele concentratie van deze
maatschappelijke voorzieningen zal gaan plaatsvinden, omdat de zeggenschap hierover sterk
verdeeld is.
In economisch opzicht is dit beter aan te geven. De gemeenten in de Achterhoek kunnen sturen op
locaties voor bedrijvigheid (op bedrijventerreinen) en hebben dat ook al actief gedaan, door
gezamenlijk in te zetten op de verdere ontwikkeling van twee regionale bedrijventerreinen. Daarnaast
wordt het aanbod van detailhandel gereguleerd door de markt. Het is daarbij echter relatief goed te
voorspellen dat onder invloed van een combinatie van factoren, waar de krimp er één van is,
winkelvoorzieningen zich zullen concentreren in de grotere kernen met Winterswijk en vooral
Doetinchem als belangrijkste en meest kansrijke centra. Regie op regionaal en provinciaal niveau lijkt
daarbij wel vereist.
6.5.2 Eigenschappen van het OV-netwerk
Het OV-netwerk in de regio is grofweg opgebouwd uit drie elementen; het spoor, het reguliere
busvervoer (met daarbij een onderscheid tussen het Snelnet en het Regionet) en aanvullende
diensten in de vorm van de belbus en de Regiotaxi.
Voor het spoor geldt dat het aanbod eerder zal verbeteren dan verslechteren. Uit het gesprek met
Arriva bleek dat de frequentie het meest bepalend is voor de aantrekkelijkheid van de treindienst. Met
een standaarddienst van twee keer per uur en op het drukke traject Arnhem-Doetinchem vier keer per
uur kan het regionale spoor goed fungeren als drager van het OV-netwerk. Eventuele infrastructurele
verbeteringen op het traject Arnhem-Doetinchem (dubbelspoor) kunnen wellicht leiden tot verdere
frequentieverhoging en/of het bieden van een sneltrein als aanvulling op het bestaande aanbod van
stoptreinen.
Met betrekking tot het reguliere busvervoer staat het aanbod onder druk door een combinatie van
bezuinigingen, de discussie over de basismobiliteit en de krimp. Omdat de provincie en Arriva het
aanbod van busvervoer afstemmen op marktontwikkelingen, is het aannemelijk dat het aanbod af zal
nemen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van het wegvallen van lijnen of het laten rijden van
belbussen ter vervanging van vaste lijndiensten. Het ligt voor de hand dat dit met name kleinere lijnen
zal betreffen die niet of minder rendabel zijn en behoren tot het Regionet. Daarnaast is het eventueel
voor te stellen dat frequenties zullen afnemen, al is dit niet ter sprake gekomen.
Tot slot staat ook de Regiotaxi ter discussie. Dit vervoer functioneert goed en biedt kwaliteit, maar het
systeem brengt wel grote financiële lasten met zich mee. In de regio wordt er door de provincie en de
gemeente nagedacht over een andere opzet van het Regiotaxi systeem. Op basis van de gesprekken

73

is de meest waarschijnlijke optie dat er een verschuiving op zal treden naar meer maatwerk op lokaal
niveau. Omdat onzeker is tot welke uitkomsten dat gaat leiden, is het lastig om uitspraken te doen
over de toekomst van de Regiotaxi.
6.5.3 Ontsluiting van locaties en van de regio middels het OV-netwerk
De regio wordt middels het OV voornamelijk ontsloten door de spoorverbinding richting Arnhem vanuit
Doetinchem en Winterswijk. Daarbij kan worden gesteld dat deze verbinding naar het stedelijk gebied
van Arnhem e.v. te weinig snelheid en ook onvoldoende betrouwbaarheid biedt om de ontsluitende
functie goed te kunnen vervullen. Mogelijke ontwikkelingen hierin zijn onzeker, omdat de
besluitvorming over spoorverdubbeling en nieuwe stations onvoorspelbaar is vanwege het grote
aantal betrokken partijen. Op lokaal niveau zal de ontsluiting van de afzonderlijke kernen middels het
OV waarschijnlijk verslechteren. Dit hangt samen met de hiervoor geschetste ontwikkelingen in het
aanbod van het reguliere busvervoer. Een gevolg zou kunnen zijn dat inwoners van kleine kernen
vaker aangewezen zullen zijn op de Regiotaxi, de belbus of zelfs eigen vervoer om bestaande OVverbindingen of knooppunten te bereiken.
6.5.4 Centraliteit en verbondenheid van locaties binnen het OV-netwerk
Het OV-netwerk is zodanig opgebouwd dat het spoor de „backbone‟ van het netwerk vormt. In dat
kader is het opmerkelijk dat stationslocaties op dit moment nog niet optimaal worden benut (zie bijlage
4). Aan de andere kant is gebleken dat het lastig is om ruimtelijke ontwikkelingen te sturen omdat
diverse actoren zelfstandig beslissingen nemen die niet altijd gebaseerd zijn op overwegingen waarin
de bereikbaarheid voorop staat. Voor sommige voorzieningen, zoals het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs, hoeft een stationslocatie ook niet per definitie interessant te zijn, omdat
leerlingen niet met de trein reizen. Toch is het goed voor te stellen dat het voor andere voorzieningen
zou kunnen gelden dat een goede bereikbaarheid per spoor een meerwaarde kan zijn, bijvoorbeeld op
het gebied van zorg- en winkelvoorzieningen. Overigens geldt het bovenstaande uiteraard niet alleen
voor het spoor, maar kan het wellicht ook aantrekkelijk zijn om voorzieningen te concentreren bij
busknooppunten.
De ontwikkeling van deze indicator zal afhankelijk zijn van de mate waarin clustering van
voorzieningen plaatsvindt en op welke locatie dat vervolgens gebeurd. Alleen in het geval van
clustering op knooppunten is het mogelijk een efficiënt OV-netwerk in te richten dat centraal gelegen
locaties goed met elkaar verbindt (zie ook paragraaf 3.3.2).
6.5.5 Feitelijk gebruik en afwikkelingskwaliteit van het OV-netwerk
Het feitelijk gebruik van het OV en de ontwikkeling daarin verschilt per modaliteit. De trein kent een
voldoende tot hoge bezettingsgraad en de prognoses wijzen op verdere groei. De krimp lijkt hier dus
nauwelijks van invloed. In het busvervoer zal de krimp wel merkbaar zijn omdat de zogenaamde
„treinbonus‟ hier ontbreekt, een daling van de bevolking leidt op basis van de bevindingen ook tot een
daling van de vraag. Tot slot heeft de Regiotaxi ondanks de vangnet-functie een grote groep
gebruikers met 4,2 miljoen zones per jaar voor de Achterhoek. Kijkend naar de afwikkelingskwaliteit is
deze onvoldoende bij de trein tussen Arnhem en Winterswijk door een beperkte betrouwbaarheid.
Over de afwikkelingskwaliteit van bus en Regiotaxi zijn geen gegevens verkregen.
6.5.6 Actieruimte van het individu gegeven het beschikbare OV-netwerk
Deze indicator vormt een optelsom van de ontwikkelingen die zijn geschetst onder de voorgaande
indicatoren. De ontwikkelingen in het OV en de ruimtelijke nabijheid van locaties zijn bepalend voor de
mate waarin individuen in staat zijn om zich te verplaatsen middels het OV-netwerk om op die manier
deel te kunnen nemen aan activiteiten op specifieke locaties. Daarbij is het van belang te kijken naar
bepaalde doelgroepen van het OV, wat vooral jongeren, ouderen en mindervaliden zijn. Ook forensen
kunnen hierbij worden meegenomen.
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Het gebrek aan een goede regionale ontsluiting en de waarschijnlijke afname van het reguliere
busvervoer en de Regiotaxi beperken de verplaatsingsmogelijkheden van deze groepen. Meer
concreet biedt de verbinding per spoor naar het stedelijk gebied onvoldoende snelheid en
betrouwbaarheid waardoor dit niet aantrekkelijk is voor dagelijks gebruik door studenten en forensen.
De mogelijke afname van het busvervoer is met name van invloed op de ontsluiting van kleinere
kernen. Het mag worden verwacht dat jongeren die naar het voortgezet onderwijs dienen te reizen
daardoor worden beperkt in hun mobiliteit, zeker in combinatie met een mogelijke toename van de
fysieke afstanden naar voortgezet onderwijs. Ook inwoners van kleinere kernen die afhankelijk zijn
van het OV om winkel- of zorgvoorzieningen te bereiken zullen waarschijnlijk een beperking in hun
verplaatsingsmogelijkheden ervaren. Tot slot raakt de discussie over de basismobiliteit en de
Regiotaxi de groep ouderen en mindervaliden. De druk op de Regiotaxi is zorgwekkend, omdat dit
juist een vangnet vormt en daarnaast ook belangrijk is voor een steeds ouder wordende bevolking die
wellicht niet meer in staat is om met het reguliere OV te reizen. Omdat het nog onzeker is tot welke
uitkomsten dit leidt, kan er geen uitspraak worden gedaan over de mogelijkheden die deze groepen
zullen houden middels het OV-netwerk.
6.5.7 „Overall‟ conclusie ontwikkeling indicatoren
Samenvattend biedt onderstaand schema een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit dit
hoofdstuk. Tevens is daarbij een richtinggevende score toegekend aan de verschillende indicatoren.
Deze score is op basis van eigen interpretatie tot stand gekomen.
Indicator

Toelichting

Nabijheid van locaties

Concentratie van voorzieningen in grotere kernen, met name op het
gebied van detailhandel en onderwijs. Nabijheid van zorgvoorzieningen
ook onder druk. Tevens concentratie werkgelegenheid op beperkt
aantal bedrijventerreinen.
Frequentie trein voldoende tot goed, eventuele verdere verhoging in de
toekomst (en/of sneltrein). Aanbod regulier busvervoer zal afnemen,
meer vraagafhankelijke diensten of wegvallende lijnen. Regiotaxi ook
onder druk, maar onduidelijkheid over exacte uitwerking in de toekomst.
Trein biedt goede verbinding naar omliggende regio‟s, maar relatief
lage snelheid en betrouwbaarheid beperken ontsluitende functie.
Verbeteringen zijn onzeker. Ontsluiting van kernen binnen de regio
onder druk door afnemend OV-aanbod (zie hierboven). Mogelijk grotere
afhankelijkheid van belbus, Regiotaxi of wellicht zelfs eigen vervoer.
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn lastig te voorspellen en lijken daarnaast
leidend te zijn voor bereikbaarheid i.p.v. andersom. Op dit moment ook
onvoldoende benutting stationslocaties. Mogelijke sturing op ruimtelijk
beleid zal bepalend zijn voor ontwikkeling van deze indicator.
Trein kent hoge bezettingsgraad en prognoses wijzen op verdere groei.
Afwikkelingskwaliteit op dit moment onvoldoende. Busvervoer zal
minder reizigers gaan trekken. Regiotaxi trekt veel reizigers in huidige
situatie.
Regionale OV-ontsluiting per trein biedt onvoldoende mogelijkheden
voor forensen en studenten. Daarnaast beperkte
vervoersmogelijkheden inwoners kleine kernen door afname ontsluiting
per bus. Druk op Regiotaxi zal mogelijk mobiliteit van ouderen gaan
hinderen. Ontwikkelingen in het busvervoer en de Regiotaxi in
combinatie met toenemende afstanden naar voorzieningen kunnen de
verplaatsingsmogelijkheden per OV van jongeren (scholieren),
mindervaliden en ouderen beperken.

Eigenschappen OVnetwerk

Ontsluiting van en
binnen de regio middels
OV-netwerk.

Centraliteit en
verbondenheid locaties
binnen het OV-netwerk
Feitelijk gebruik en
afwikkelingskwaliteit van
het OV-netwerk
Actieruimte van het
individu gegeven het
beschikbare OV-netwerk

Score
(--, -, +/-, +, ++)
-

+ (Trein)
- (Bus en
Regiotaxi)
-

+/-

+/-

-

Tabel 6.3: Ontwikkeling bereikbaarheid op basis van analyse a.d.h.v. indicatoren
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6.6 Aanvullende bevindingen
Tijdens de gesprekken zijn er diverse oplossingsrichtingen aan bod gekomen om het dreigende verlies
aan mobiliteit per OV op lokaal niveau op te vangen. De provincie ziet bijvoorbeeld burgerinitiatieven
cq. zelfgeorganiseerd vervoer als één van de mogelijkheden om het wegvallen van de buslijnen te
ondervangen en is bereid dat soort initiatieven waar nodig financieel eenmalig te ondersteunen om het
zo te helpen opzetten. Op dit moment heeft de provincie al een aantal van deze projecten lopen (C.
Bieker, persoonlijke communicatie, 12-10-2012). Arriva kijkt ook met een positieve blik naar dergelijke
initiatieven en ziet het niet als concurrentie, omdat het juist reizigers aan kan leveren voor de grotere
stromen; de reguliere lijndiensten van Arriva (K. den Otter, persoonlijke communicatie, 29-10-2012).
De gemeente Bronckhorst wil in dat kader ook kijken naar initiatieven als de „noabertaxi‟, waarbij
burgers gebruik maken van elkaars auto d.m.v. carpoolen cq. meerijden. Bronckhorst benadrukt
echter dat dit moet worden gezien als aanvulling op het systeem en niet als vervanger van andere
vormen van vervoer. De gemeente kan dit faciliteren, maar moet niet de rol van trekker op zich nemen
(C. Beijer, persoonlijke communicatie, 26-10-2012).
In relatie tot voor- en natransport kijkt de provincie ook nadrukkelijk naar de rol van de knopen rond de
stations, waarbij de inzet is om het voor reizigers makkelijker te maken om bijvoorbeeld per fiets of
auto het station te bereiken en van daaruit verder te reizen met de trein. Ook op busknopen zouden er
mogelijkheden kunnen liggen voor de fiets als voor- of natransport. Zeker voor de doelgroep ouderen,
die in krimpgebieden groeit, zou dit een bijdrage kunnen leveren aan de mobiliteit, omdat het bezit van
elektrische fietsen met een grotere actieradius toeneemt (C. Bieker, persoonlijke communicatie, 1210-2012).
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7. Ter vergelijking: Krimp en bereikbaarheid in Noord-Oost Groningen
Nu duidelijk is hoe de situatie zich in de regio Achterhoek kan gaan ontwikkelen, zal in dit hoofdstuk
worden gekeken naar de ervaringen rondom krimp en bereikbaarheid in de regio Noord-Oost
Groningen. Dit hoofdstuk geldt voornamelijk ter vergelijking en wellicht ook als ondersteuning voor de
bevindingen die zijn gedaan in de regio Achterhoek. Eerst zal de regio Noord-Oost Groningen kort
worden beschreven waarbij uiteraard zal worden ingegaan op de recente demografische en de
(verwachte) ruimtelijke ontwikkelingen. Vervolgens zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de
bereikbaarheid in de regio en de rol en organisatie van het OV. Dit is grotendeels gebaseerd op de
gesprekken die er zijn gevoerd met de provincie Groningen, het OV-Bureau Groningen-Drenthe en de
vervoerder Qbuzz.
7.1 Gebiedsbeschrijving
Zoals al bleek uit hoofdstuk 2 is de regio Noord-Oost Groningen, naast Parkstad Limburg en ZeeuwsVlaanderen, één van de eerste gebieden in Nederland waar al enige tijd sprake is van een structurele
daling van het bevolkingsaantal. Meer in detail speelt krimp op regionale schaal vooral in de regio
Eemsdelta en Oost-Groningen. Deze twee gebieden worden dan ook onderzocht en geplaatst onder
de noemer Noord-Oost Groningen. Op onderstaande kaart is de provincie Groningen weergegeven.
Er is een onderscheid zichtbaar tussen het stedelijk gebied van de stad Groningen, de suburbane
gemeenten daaromheen en de gemeenten met een landelijk karakter aan de rand van de provincie.

Figuur 7.1: Gebiedsindeling stedelijk, suburbaan en landelijk Groningen (Bureau PAU & Bureau Louter, 2010)

Het meest noordelijke gedeelte van het onderzoeksgebied wordt gevormd door de regio Eemsdelta.
Deze regio bestaat uit de vier gemeenten Delfzijl, Loppersum, Eemsmond en Appingedam. Het
overige deel van het onderzoeksgebied is de regio Oost-Groningen, bestaande uit de gemeenten
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Bellingwedde, Menterwolde, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en de nieuwe gemeente
Oldambt (samenvoeging van de gemeenten Scheemda, Reiderland en Winschoten).
Uit figuur 7.1 blijkt dat Noord-Oost Groningen kan worden onderscheiden van het overige deel van de
provincie wat betreft het karakter van het gebied. Waar de stad Groningen en de omliggende
gemeenten een stedelijk dan wel suburbaan karakter hebben, kunnen alle gemeenten aan de noordoostelijke zijde van de provincie worden geschaard onder de noemer „landelijk gebied‟.
Binnen het gebied zijn een aantal grotere kernen aan te wijzen waar voorzieningen zich concentreren.
De kern Winschoten heeft op regionaal niveau een belangrijke functie in relatie tot werkgelegenheid
en voorzieningen in het algemeen. Op het gebied van onderwijs vervullen Appingedam, HoogezandSappemeer, Haren en Stadskanaal een voorname functie, vooral ten aanzien van middelbaar- en
hoger onderwijs. Voorzieningen voor zorg en welzijn concentreren zich voornamelijk in de as
Groningen-Haren-Tynaarlo-Assen en daarnaast in de kern Winschoten. Binnen de gehele provincie
vormen Groningen en Assen de belangrijkste werkgelegenheidscentra (Bureau PAU & Bureau Louter,
2010).
Het gebied heeft vier regionale spoorlijnen, te weten Groningen – Roodeschool (richting het meest
noordelijke punt: Eemshaven), Groningen – Delfzijl, Groningen – Nieuweschans en sinds 2011 de
spoorlijn Groningen-Veendam als aftakking van de verbinding Groningen-Nieuweschans (ProRail,
2012).
7.2 Demografische ontwikkelingen
Het bevolkingsaantal neemt in Noord-Oost Groningen al structureel af sinds 2004 (Boschman e.a.,
2010). De gemeenten Delfzijl en Winschoten zijn in dat kader het meest opvallend, in deze twee
gemeenten is het bevolkingsaantal de laatste 30 jaar met respectievelijk 20% en 13% gedaald
(Dijkstal & Mans, 2009).
De komende jaren zullen zowel de regio Eemsdelta als de regio Oost-Groningen te maken krijgen met
sterke krimp. Voor de regio Eemsdelta geldt dat het bevolkingsaantal in 2025 naar verwachting met
16% gedaald zal zijn ten opzichte van het aantal in 2008 (van 55.800 naar 46.700 inwoners). Voor
Oost-Groningen is de verwachte krimp relatief iets minder sterk met een daling van 9% van het aantal
inwoners, het inwoneraantal daalt van 151.900 in 2008 naar 138.900 in 2025 (Dijkstal & Mans, 2009).
In absolute zin is die daling uiteraard wel groter.
Wat betreft de samenstelling van de bevolking blijkt duidelijk dat met name Oost-Groningen zeer
weinig jongeren kent en daarnaast ook relatief weinig inwoners heeft in de categorie tot 44 jaar,
waardoor er minder aanwas (geboorten) is te verwachten. De trend tot ontgroening is dus reeds
ingezet. Op het gebied van vergrijzing vallen voornamelijk gemeenten aan de grens met Duitsland op,
het aantal 65 tot 79-jarigen is in veel van die gemeenten 15% of meer van de totale bevolking, het
aandeel 80-plussers is met ongeveer 5% of meer ook aanzienlijk groter in vergelijking met de rest van
de provincie. De komende jaren zal deze vergrijzing verder doorzetten (Bureau Pau & Bureau Louter,
2010).
7.3 (Verwachte) ruimtelijke ontwikkelingen
In zowel de regio Eemsdelta als in Oost-Groningen is men zich bewust van de mogelijke gevolgen van
bovenstaande demografische ontwikkelingen op de situatie in beide gebieden. Dat blijkt vooral uit de
woon- en leefbaarheidsplannen die recentelijk voor beide regio‟s zijn opgesteld.
7.3.1 Typologie in kernen
Opvallend is dat in beide woon- en leefbaarheidsplannen een duidelijke typering in kernen wordt
gehanteerd. Deze typering geeft indirect ook een ontwikkelperspectief aan. In het leefbaarheidsplan
voor Oost-Groningen worden de verschillende kernen in het gebied onderverdeeld in vier categorieën
(stedelijk gebied, centrumdorpen, basisdorpen en woondorpen/landelijk gebied), waarbij de hiërarchie
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wordt bepaald door het voorzieningenniveau dat in de kernen geboden wordt. Geconstateerd wordt
dat de stedelijke kernen en de woondorpen nieuwe inwoners trekken. Dorpen die tussen deze beide
extremen in vallen staan onder druk, waarschijnlijk door een gebrek aan een duidelijke identiteit
(KAW, 2011). In het woon- en leefbaarheidsplan voor de Eemsdelta wordt een onderscheid gemaakt
tussen regionale centra, centrumdorpen en woondorpen (Enno Zuidema Stedebouw & Weusthuis
Associatie, 2012).
7.3.2 Ontwikkelingen in het voorzieningenaanbod
In zowel de Eemsdelta als in Oost-Groningen is er sprake van druk op het aanbod van
winkelvoorzieningen. De krimp heeft daarbij een versterkend effect op de invloed van processen
als schaalvergroting en een toename van de kwaliteitseisen. In beide regio‟s geldt dat de
winkelvoorzieningen zich concentreren in de belangrijkste „winkelkernen‟, verdunning treedt vooral op
in de kleinere dorpen en op locaties die net buiten de centra gelegen zijn (KAW, 2011; Enno Zuidema
Stedebouw & Weusthuis Associatie, 2012).
Op het gebied van onderwijs is er voornamelijk sprake van druk op het aanbod van basisonderwijs.
Oost-Groningen kent bijna 100 basisscholen, waarvan er de komende jaren 6 zullen verdwijnen omdat
deze onder de opheffingsnorm zakken. Wanneer echter wordt gekeken naar handhaving van het
huidige, gemiddelde leerlingenaantal van 120 leerlingen per school, dan zullen 20 basisscholen
moeten sluiten. Tevens zijn er ook nog diverse andere ontwikkelingen in het basisonderwijs die zullen
leiden tot verdere schaalvergroting. Daardoor zal het aantal scholen dat zal gaan sluiten waarschijnlijk
hoger zijn dan de genoemde 20 basisscholen (KAW, 2011). In de Eemsdelta zal eenzelfde
concentratie van het basisonderwijs gaan optreden (Enno Zuidema Stedebouw & Weusthuis
Associatie, 2012).
Voor het voorgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) geldt dat er reeds
clustering heeft plaatsgevonden in de regio Delfzijl-Appingedam (Enno Zuidema Stedebouw &
Weusthuis Associatie, 2012). In Oost-Groningen werken VMBO en MBO scholen nu al aan nieuwe
onderlinge verbindingen en samenwerkingsvormen, al zal de invloed van de krimp pas na 2020 echt
zichtbaar worden (KAW, 2011).
Wat betreft voorzieningen voor zorg en welzijn is er sprake van een groeiende vraag naar bepaalde
typen zorg. Ook blijkt het in beide regio‟s lastig om tijdig en voldoende opvolgers te vinden voor
huisartsen en tandartsen. Daar komt bij dat huisartsen zich steeds meer vestigingen in
groepspraktijken waardoor er op termijn alleen nog huisartsen gevestigd zullen zijn in de grotere
kernen. Uit een onderzoek naar de toekomst van de ziekenhuizen in de regio bleek tevens dat het, om
de kwaliteit van de zorg op peil te houden, nodig is om onderling specialismen te verdelen (KAW,
2011; Enno Zuidema Stedebouw & Weusthuis Associatie, 2012). Inmiddels is duidelijk geworden dat
de ziekenhuizen in zowel Delfzijl als Winschoten zullen sluiten en er een nieuw ziekenhuis zal worden
gebouwd bij Scheemda-West aan de A7, in de buurt van Winschoten (RTV Noord, 2012).
7.4 Effecten op de bereikbaarheid en het regionale OV
Bovenstaande ontwikkelingen hebben gevolgen voor de bereikbaarheid binnen de regio en zijn tevens
van invloed op de rol en het belang van verbindingen met omliggende gebieden, waaronder dus het
gebied rond Groningen (stad) en Assen. In de hieronder volgende analyse zal worden gekeken naar
de bevindingen die er tijdens de interviews zijn gedaan met betrekking tot ruimtelijke en
vervoerkundige aspecten. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de rol van de geschetste
veranderingen in de samenstelling van de bevolking.
7.4.1 Ruimtelijke aspecten
De hiervoor beschreven ontwikkelingen, die nu of in de nabije toekomst zullen gaan optreden, zorgen
voor een beeld van de regio waarbij er een sterke mate van hiërarchie bestaat tussen kernen wat
betreft het voorzieningenaanbod en het ontwikkelperspectief. Voor zowel Oost-Groningen als de
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Eemsdelta zijn er kernen te benoemen die de komende jaren nog nadrukkelijker een belangrijke
functie gaan hebben voor de regio als geheel. Ook de verbinding naar het gebied Groningen-Assen
lijkt verder aan belang te winnen.
Vanuit het OV-bureau en de provincie Groningen wordt onderschreven dat op dit moment de discussie
rondom nabijheid van voorzieningen vooral speelt rondom de basisscholen en dat daar al de eerste
ontwikkelingen zichtbaar zijn (A. Sijpkes, persoonlijke communicatie, 5-11-2012) en dat er plannen zijn
om basisscholen te fuseren (F. Bouma, persoonlijke communicatie, 23-11-2012). Mede in het kader
daarvan is er een onderzoek uitgevoerd vanuit de Rijksuniversiteit Groningen naar de relatie tussen
OV en bevolkingsverandering in de Eemsdelta, waarbij onder andere is gekeken naar de toekomstige
bereikbaarheid van basisscholen. Hieruit bleek dat er door fusies van basisscholen zal moeten worden
nagedacht over andere vervoersopties, omdat afstanden niet meer of lastig te voet of per fiets kunnen
worden afgelegd (F. Bouma, persoonlijke communicatie, 23-11-2012; Rijksuniversiteit Groningen,
2012).
Het koppelen van locatiekeuzen voor voorzieningen aan het bereikbaarheidsaspect blijkt in de praktijk
lastig. Vanuit de provincie wordt gesteld dat voor onderwijs bijvoorbeeld zou kunnen gelden dat
scholen bij de keuze om te fuseren in eerste instantie kijken naar onderwijskundige motieven en de
organisatie van het verkeer en vervoer beschouwen als iets dat daarna nog moet worden geregeld (F.
Bouma, persoonlijke communicatie, 23-11-2012). In dat kader wordt vanuit het OV-bureau gesteld dat
er pas kan worden gekeken naar aanpassing van het OV-aanbod als duidelijk is welke ontwikkelingen
er plaatsvinden. Daarbij is het wel belangrijk om goed voorbereid te zijn op dergelijke ontwikkelingen
en dus al ideeën te hebben over mogelijke manieren om te kunnen anticiperen (A. Sijpkes,
persoonlijke communicatie, 5-11-2012). De provincie Groningen benoemt dat vanuit het perspectief
van verkeer en vervoer het uiteraard het meest gewenst zou zijn dat clustering en herspreiding van
locaties nadrukkelijk zou worden gekoppeld aan het vervoersnetwerk, in plaats van dat er moet
worden geanticipeerd op ruimtelijke ontwikkelingen die vanuit het oogpunt van bereikbaarheid niet of
minder gewenst zijn. De provincie zegt hierover het volgende:
“Het is een beetje het verhaal van de kip en het ei, ga je eerst clusteren en heb je dan een
bereikbaarheidsprobleem waar je op moet inspringen, of zeg je: dit kunnen we aanbieden, dit zouden
logische locaties zijn en ga je alsjeblieft hier vestigen.”
(F. Bouma, persoonlijke communicatie, 23-11-2012)
Deze uitspraak gaat vooral uit van het belang van het OV. De realiteit is echter dat het voor kan
komen dat er vanuit verkeer en vervoer zal moeten worden aangehaakt bij ruimtelijke ontwikkelingen.
In Groningen is er een provincie-brede werkgroep ingesteld, waarbij het contact met andere
beleidsterreinen de mogelijkheid biedt om te anticiperen op mogelijke locatiekeuzen voor
voorzieningen (F. Bouma, persoonlijke communicatie, 23-11-2012).
Kijkend naar het lokale niveau stelt het OV-bureau dat gesprekken met gemeenten meestal specifiek
over het vervoer gaan en dat er op die manier niet gesproken wordt over andere ontwikkelingen,
omdat de verantwoordelijkheid daarvoor bij andere ambtenaren ligt (A. Sijpkes, persoonlijke
communicatie, 5-11-2012).
7.4.2 Vervoerkundige aspecten
Het spoor is de „backbone‟ van het regionale OV-netwerk en vormt de verbinding richting de stad
Groningen. Daarnaast wordt de regio ontsloten door hoogfrequent busvervoer in de vorm van de
Qliners. De ontsluiting van de kernen binnen de regio heeft betrekking op de vervoervoorziening die er
is voor de kriskras-verplaatsingen van mensen. Mede ingegeven door bezuinigingen blijft deze
ontsluiting een punt van aandacht, het is lastig om een vervoervoorziening aan te bieden voor
bijvoorbeeld de kriskras-bewegingen van ouderen en jongeren, omdat deze vanuit alle windrichtingen
naar een centrumdorp toe komen. Het probleem is daarbij dat het niet of nauwelijks mogelijk is om
voor dusdanig dunne stromen een bus in te stellen (F. Bouma, persoonlijke communicatie, 23-11-
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2012). De afzonderlijke onderdelen van het vervoersnetwerk zullen hieronder uitgebreider worden
besproken.
7.4.2.1 Spoor
De provincie heeft de directe verantwoordelijkheid voor de spoorlijnen in de regio en stelt dat deze
lijnen goed lopen. De verbinding Groningen-Leeuwarden en de regionale lijn GroningenNieuweschans zijn druk bezette lijnen die tevens hoogfrequent rijden (twee tot vier keer per uur). Op
dit moment laten de reizigersaantallen op deze trajecten een sterke groei zien en de verwachting is
dat deze groei zal doorzetten (F. Bouma, persoonlijke communicatie, 23-11-2012).
De Quickscan naar de markt en capaciteit voor gedecentraliseerde spoorlijnen bevestigt het beeld dat
de verbinding Groningen-Nieuweschans te maken zal krijgen met een sterke reizigersgroei, de
prognose is dat het aantal reizigerskilometers in 2020 met 90% gestegen zal zijn ten opzichte van
2006, dat betekent dus bijna een verdubbeling van het aantal reizigerskilometers in 14 jaar tijd. De
treinverbinding tussen Groningen en Leeuwarden zal te maken krijgen met een toename van het
aantal reizigerskilometers met 61%. De andere twee lijnen in de regio (Groningen-Roodeschool en
Groningen-Delfzijl) laten tevens een groei zien, al is die groei met 51% wat minder sterk dan de
andere twee spoorlijnen (Ministerie van Verkeer & Waterstaat, 2008). De provincie Groningen
constateert in dat verband een zogenaamd treineffect, als er ergens een trein gaat rijden genereert
dat direct meer reizigers. In de praktijk is dat ook gebleken bij de nieuwe verbinding naar Veendam,
waar het aantal in- en uitstappers hoger is dan verwacht (F. Bouma, persoonlijke communicatie, 2311-2012).
7.4.2.2 Busvervoer
Kijkend naar het huidige lijnennet van de regio (bijlage 9) kan worden gesteld dat het busnetwerk zich
op dit moment kenmerkt door een groot aantal verbindende lijnen en enkele tussenliggende
busverbindingen. De verbindende lijnen takken daarbij met name aan op de grotere stations als
Groningen, Assen, Delfzijl en Winschoten. In het algemeen benoemt de regionale busvervoerder
Qbuzz dat het vervoer in dunbevolkt gebied voornamelijk spitswerk is en dat er daarnaast vooral
scholieren en in mindere mate forensen gebruik maken van het busnetwerk. Voor de komende jaren
verwacht Qbuzz dat, door de afname van het aantal jongeren, het gebruik van het busvervoer af zal
nemen en dat het busvervoer zich zal concentreren op bepaalde corridors, wat dan „zware lijnen‟
zullen worden (E. van der Zee, persoonlijke communicatie, 19-11-2012).
De bezuinigingen op het OV worden door zowel het OV-bureau, dat het busvervoer aanbesteedt, als
door Qbuzz aangemerkt als een belangrijke factor voor het afnemen van het aanbod van vervoer. In
krimpgebieden behoren het strekken van lijnen (waarbij reizigers aan de rand van het dorp zullen
moeten opstappen) of het laten uitvallen van lijnen tot de mogelijke maatregelen (E. van der Zee,
persoonlijke communicatie, 19-11-2012). Het OV-bureau ziet dat de bezuinigingen met name tot
effecten leiden aan de onderkant van de markt:
“Grote bussen worden kleine bussen, kleine bussen gaan rijden als lijnbelbus en als de lijnbelbus er
niet meer uitkomt blijft alleen nog de Regiotaxi over, maar het zichtbare OV op straat is dan allang
weg.”
(A. Sijpkes, persoonlijke communicatie, 5-11-2012).
Qbuzz is van mening dat vooral ouderen die het OV niet dagelijks gebruiken problemen zullen gaan
ervaren. Er zal voor deze doelgroep meer in de daluren gereden moeten worden, wat lastig is in
combinatie met het karakter van een netwerk dat voornamelijk spitsvervoer kent. Daarom zou Qbuzz
graag willen dat de spitspieken worden afgebouwd, bijvoorbeeld door spreiding van schooltijden (E.
van der Zee, persoonlijke communicatie, 19-11-2012).
Een ander punt is dat ouderen die weinig gebruik maken van het OV vaak tussen het Wmo-vervoer en
het reguliere OV inzitten. Door de krimp wordt deze doelgroep steeds groter, waardoor er meer vraag
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zal zijn naar vervoer voor ouderen. Vanuit het OV-bureau wordt er daarom nu getracht om ouderen te
bewegen om minder gebruik te maken van Wmo-vervoer als de Regiotaxi en meer gebruik te maken
van het reguliere OV. De Regiotaxi vormt namelijk een dure oplossing voor het OV-bureau, maar het
moet wel aangeboden worden als vangnet voor gebieden waar weinig of geen vervoer is. Het
bewegen van ouderen om meer gebruik te maken van regulier OV is ook voor gemeenten interessant,
omdat zij in dat geval kunnen besparen op de Wmo-budgetten die zij gedeeltelijk aanwenden om het
Wmo-vervoer te financieren. Het OV-bureau biedt daarom nu een voorlichtingstraject aan voor Wmoambtenaren om beter duidelijk te maken hoe het OV werkt en in welke mate het toegankelijk is voor
ouderen, zodat deze ambtenaren beter in staat zijn om ouderen, indien mogelijk, te indiceren voor
regulier OV. In krimpgebieden, waar vergrijzing sterk speelt, is dat een belangrijke ontwikkeling (A.
Sijpkes, persoonlijke communicatie, 5-11-2012).
De provincie Groningen geeft daarbij aan dat bovengenoemd project ook aansluit bij de investeringen
die worden gedaan in het verbeteren van de toegankelijkheid van het OV, bijvoorbeeld middels het
ophogen van haltes. Landelijk speelt zelfs de discussie om eventueel een deel van het Wmo-budget
te gebruiken om het reguliere OV in stand te houden of zelfs uit te breiden. Dit is echter alleen te
verantwoorden als de bezettingsgraad van die betreffende lijnen dan ook hoog genoeg wordt
(financieel rendabel) en/of het OV daardoor de sociale functie beter kan vervullen (F. Bouma,
persoonlijke communicatie, 23-11-2012).
Terugkomend op de invloed van de bezuinigingen en de krimp, streeft Qbuzz ernaar om zoveel
mogelijk te blijven ontsluiten door het vervoer op een andere manier in te richten en lijnen zoveel
mogelijk in stand te houden, ook vanuit de sociale functie die lijnen kunnen hebben. Het „op maat
maken‟ van het systeem wint het daarbij van het systeemdenken (E. van der Zee, persoonlijke
communicatie, 19-11-2012). Wanneer het niet meer mogelijk blijkt om bestaande lijnen in stand te
houden kijken Qbuzz en het OV-bureau naar andere mogelijkheden om de knopen van het netwerk
bereikbaarheid te houden en te maken. De oplossing hiervoor ligt onder andere in kleinschalige
vervoersystemen (A. Sijpkes, persoonlijke communicatie, 5-11-2012; E. van der Zee, persoonlijke
communicatie, 19-11-2012).
7.4.2.3 Kleinschalig (vraagafhankelijk) vervoer
Het kleinschalige vervoer dat deels vraagafhankelijk rijdt wordt op dit moment uitgevoerd door zes
taxibedrijven, zij vormen de regiovervoerders. Uniek aan dit systeem is dat het kleinschalige OV, het
leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer worden gecombineerd. Het OV-bureau Groningen-Drenthe is
gezamenlijk met de deelnemende gemeenten opdrachtgever voor dit vervoer, waarbij de geldstromen
wel gescheiden blijven. Dat betekent dat gemeenten het leerlingenvervoer en de Wmo-ritten
financieren en het OV-bureau het OV-deel voor haar rekening neemt. Aanleiding voor het integreren
van het vervoer is geweest dat de verschillende vormen van vervoer in sommige gevallen achter
elkaar aanreden en daarnaast vertonen kleinschalig OV, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer
overeenkomsten, zo speelt het op regionale schaal, de verplaatsingspatronen zijn uiteenlopend, de
klanten en de chauffeurs zijn veelal dezelfde en ook het materiaal kent overeenkomsten (Broer, 2010).
Hierdoor biedt integratie bepaalde schaalvoordelen.
Vanuit het OV-bureau wordt aangegeven dat deze integratie niet direct verband houdt met de krimp,
maar dat er wel een relatie ligt met krimp, omdat kleinschalig OV zich vaak bevindt in
plattelandsgebieden, juist die gebieden waar krimp optreedt (A. Sijpkes, persoonlijke communicatie, 511-2012). Vervoerder Qbuzz is kritisch op het systeem en stelt dat de combinatie met andere
vervoersvormen als leerlingenvervoer en Wmo-vervoer ertoe leidt dat het systeem dus niet alleen als
OV kan rijden en dat daarmee de stiptheid een probleem vormt. De betrouwbaarheid van het
kleinschalige vervoer is van groot belang, het vertrouwen van de reiziger in het systeem is bepalend
voor het gebruik en het functioneren ervan. Qbuzz ondersteunt daarom de taxibedrijven door de
dienstregeling op te stellen en tussentijds aan te passen op de vervoersvraag (E. van der Zee,
persoonlijke communicatie, 19-11-2012).
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De provincie Groningen kijkt samen met haar partners naar mogelijkheden om het kleinschalige OV te
verbeteren. In de huidige situatie komt het voor dat kleinschalig vervoer grote afstanden aflegt en
mensen daarbij heen en terug vervoert. Vanuit het knopenmodel zou het wellicht logischer en
efficiënter zijn als het kleinschalig vervoer enkel het voor- en natransport zou doen naar de
dichtstbijzijnde knoop (F. Bouma, persoonlijke communicatie, 23-11-2012). Het OV-bureau stelt in dat
kader dat mogelijkheden om het kleinschalig vervoer beter en efficiënter te organiseren, uiteindelijk bij
kunnen dragen aan het bieden van meer vervoer, waardoor bijvoorbeeld de bereikbaarheid van
voorzieningen in krimpgebieden positief kan worden beïnvloedt (A. Sijpkes, persoonlijke
communicatie, 5-11-2012).
Tot slot bestaat ook de mogelijkheid voor burgers om zelf vervoer te organiseren op lokaal niveau.
Gevraagd naar het aanbod en de mogelijkheden voor zelfgeorganiseerd vervoer, waarbij middels
burgerinitiatieven op lokaal niveau in vervoer wordt voorzien, geeft Qbuzz aan dat er op dit moment
geen aanbod is van zelfgeorganiseerd vervoer in Noord-Oost Groningen. Uit ervaringen in andere
gebieden is wel gebleken dat het burgerinitiatief vaak behoefte heeft aan ondersteuning vanuit de
vervoerder, door deze partijen bijvoorbeeld te ondersteunen op het vlak van registratie en
administratie. Op die manier kan de vervoerder tevens de lokale partijen meekrijgen en daarmee ook
een bepaalde mate van regie voeren over het aanbod en de organisatie van het vervoer. Qbuzz ziet
dit als een proces waarin op een voorzichtige manier moet worden gehandeld om de steun van lokale
initiatiefnemers te behouden (E. van der Zee, persoonlijke communicatie, 19-11-2012).
7.5 Conclusie
Uit de gevoerde gesprekken en de woon- en leefbaarheidsplannen blijkt dat de eerste effecten op het
gebied van voorzieningen en de ruimtelijke spreiding nu pas beginnen op te treden in Noord-Oost
Groningen. Toch is het nuttig geweest om dit vergelijkend kader onderdeel te maken van het
onderzoek, omdat er een aantal bevindingen zijn gedaan die de conclusies uit de analyse van de
situatie in de regio Achterhoek ondersteunen en aanvullen. Daarbij moet met name worden gedacht
aan het regie-aspect rondom de koppeling tussen ruimtelijke ontwikkelingen en bereikbaarheid en de
mogelijke maatregelen aangaande de organisatie van het OV zelf. Deze aspecten zullen hieronder
verder worden toegelicht.
In het algemeen komt, wat betreft de wijze waarop op krimp zal worden geanticipeerd, het beeld naar
voren dat de provincie en het OV-bureau grotendeels afhankelijk zijn van de ruimtelijke ontwikkelingen
die gaan optreden. Vanuit de provincie wordt hier op dit moment beleid voor gemaakt. De afdeling
verkeer en vervoer is vertegenwoordigd binnen de provinciale werkgroep die zich bezig houdt met de
krimp. Het doel van de werkgroep is voornamelijk het zoveel mogelijk afstemmen van ontwikkelingen
vanuit de verschillende beleidsterreinen en daarbij tevens samen op te trekken. Hierbij wordt onder
andere gedacht aan het anticiperen op ontwikkelingen middels een proactieve houding, het denken in
scenario‟s kan in dat verband behulpzaam zijn bij het creëren van mogelijke praktische oplossingen
(F. Bouma, persoonlijke communicatie, 23-11-2012).
Kijkend naar het OV groeien in Noord-Oost Groningen de reizigersaantallen op het spoor en de
verwachting is dat deze groei aan zal houden. De regionale spoorlijnen betekenen in Groningen de
verbinding naar de stad Groningen, waar bovenregionale voorzieningen zijn geconcentreerd. Op
lokaal niveau staat de ontsluiting wel onder druk. De verwachting is dat de combinatie van
bezuinigingen en krimp zal leiden tot het verdwijnen van vervoersmogelijkheden aan de onderkant van
de markt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de lijnbelbus niet meer rendabel is en uit de dienstregeling
wordt gehaald en er daardoor, met uitzondering van de Regiotaxi, geen (openbaar) vervoer meer
wordt aangeboden. De dichtheid van het netwerk alsmede het aanbod en de frequentie van het
vervoer komen daarmee onder druk te staan.
Op welke manier de mogelijkheden die het vervoersysteem biedt voor specifieke doelgroepen zich
gaan ontwikkelen, is met weinig zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk dat in eerste instantie de
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bezuinigingen hier een grote invloed op hebben en dat voornamelijk de onderkant van de markt wordt
getroffen, waar de vraag naar en de rendabiliteit van lijnen bepalend is voor het wel of niet in stand
houden ervan. Het wegvallen van de vraag door het optreden van krimp versterkt dit proces. In dat
kader zullen er innovatieve oplossingen moeten worden bedacht om de toenemende afstanden te
overbruggen, waar in Groningen een eerste stap in is gezet door de integratie van kleinschalig OV,
leerlingenvervoer en Wmo-vervoer.
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8. Conclusies en aanbevelingen
Ter afsluiting van het onderzoek zullen in dit hoofdstuk de belangrijkste conclusies worden getrokken.
Ook zal kritisch worden gereflecteerd op het onderzoek, met daarbij onder andere aandacht voor de
rol van het gehanteerde theoretisch kader en de wijze waarop het onderzoek is opgezet en
uitgevoerd. Tot slot zullen er aanbevelingen worden gedaan voor de praktijk en voor verder
onderzoek.
8.1 Conclusies
Aan het begin van dit onderzoek is de volgende centrale vraag geformuleerd:
“Hoe kan het optreden van bevolkingskrimp van invloed zijn op de bereikbaarheid van voorzieningen
en werklocaties middels het openbaar vervoer, welke mogelijke toekomstige ontwikkelingen kunnen er
in dat kader op basis van bestaand beleid én persoonlijke verwachtingen van stakeholders* worden
voorzien in de regio Achterhoek en welke factoren en besluitvormingsprocessen spelen daarbij een
rol?”
In deze paragraaf zal deze vraag zo volledig mogelijk worden beantwoord op basis van alle
bevindingen die zijn gedaan tijdens het onderzoek.
Verkennende bevindingen
Uit de eerste verkenning van de problematiek rondom het optreden van krimp in hoofdstuk 2 bleek dat
een dalend bevolkingsaantal kan leiden tot concentratie van voorzieningen als gevolg van een
afnemend draagvlak en schaalvergroting. Ook veranderingen in de samenstelling van de bevolking
(ontgroening en vergrijzing) zijn daarbij een belangrijke factor. Door concentratie van voorzieningen
bleek het waarschijnlijk dat de fysieke afstand tot bijvoorbeeld onderwijs-, zorg- en/of
winkelvoorzieningen toeneemt. Ook concentratie van bedrijvigheid zal kunnen plaatsvinden als gevolg
van scherpe keuzes rondom uitbreiding van het aanbod en/of herstructurering van bedrijventerreinen.
Tevens bleek uit de probleemverkenning dat het OV in de dunbevolkte krimpgebieden vooral een rol
in de marge vervult, maar dat een goed OV-aanbod wel van belang blijft voor specifieke doelgroepen
zoals jongeren, ouderen en mindervaliden. De combinatie van krimp en de toename van het
autogebruik zullen het OV-aanbod echter verder onder druk zetten.
Wanneer beide ontwikkelingen worden gecombineerd is het logisch om te verwachten dat krimp leidt
tot een verminderde bereikbaarheid van voorzieningen en eventueel ook werklocaties middels het OV.
In het vervolg van het onderzoek is meer in detail naar deze veronderstellingen gekeken door een
uitgebreide analyse van mogelijke toekomstige ontwikkelingen op dit gebied in de krimpende regio
Achterhoek.
Bevindingen in de Achterhoek
De analyse van het bestaande beleid in de Achterhoek wees uit dat er weliswaar consensus bestaat
over het feit dat de regio te maken zal krijgen met een afname van onderwijs-, zorg- en
winkelvoorzieningen, maar dat de exacte uitwerking daarvan nog niet is vastgelegd in bepaalde
beleidskaders. Rondom winkelvoorzieningen bleek wel dat er behoefte is aan sturing via de ruimtelijke
ordening om op die manier een beperkt aantal kansrijke centra te creëren. Daarnaast werd duidelijk
dat er in relatie tot de regionale economie vooral wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van een
tweetal regionale bedrijventerreinen. In relatie tot het OV is vastgesteld dat het OV-netwerk in de regio
in principe is opgebouwd uit drie lagen: het Snelnet, het Regionet en de Regiotaxi als aanvullende
vervoersdienst met vooral een sociale functie. De spoorverbinding vanuit de regio richting Arnhem
bleek daarnaast van belang voor de aansluiting op het nationale OV-netwerk en als verbinding naar
omliggende stedelijke gebieden.
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Een daling in reizigersaantallen zorgt er echter voor dat het streven naar een regiodekkend OVnetwerk in de Achterhoek wordt losgelaten en tevens is duidelijk geworden dat verdubbeling van het
spoor tussen Doetinchem en Arnhem als noodzakelijk wordt beschouwd om de toekomstige
reizigersgroei op dat traject te kunnen faciliteren.
Op basis van een actoranalyse en een analyse van besluitvormingsprocessen rondom ruimtelijke en
vervoerkundige ontwikkelingen in de regio is vervolgens meer inzicht verkregen in mogelijke
toekomstige ontwikkelingen. In dat kader is er gesproken met de provincie Gelderland, de gemeente
Bronckhorst, de Regio Achterhoek, vervoerder Arriva, de Kamer van Koophandel (mede als
vertegenwoordiger van het bedrijfsleven) en Achterhoek VO (mede als vertegenwoordiger van
maatschappelijke organisaties).
Op basis van het bestaande beleid en de analyse van de verschillende besluitvormingsprocessen is
vervolgens beoordeeld hoe de bereikbaarheid middels het OV zich zal ontwikkelen. Dit is gedaan aan
de hand van de indicatoren die voort zijn gekomen uit het theoretisch kader:







Potentiële bereikbaarheid van locaties (nabijheid)
Eigenschappen (aanbod) van het OV-netwerk in de regio
Mate van centraliteit en verbondenheid van locaties in de regio binnen het OV-netwerk
Ontsluiting van de regio als geheel en van locaties binnen de regio middels het OV-netwerk
Feitelijk gebruik en afwikkelingskwaliteit van het OV-netwerk in de regio
Actieruimte van het individu gegeven het OV-netwerk

Naar aanleiding van de beoordeling die is gedaan over de ontwikkeling van deze indicatoren mag
worden verwacht dat de bereikbaarheid van voorzieningen in de regio middels het OV zal afnemen.
Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van ruimtelijke en vervoerkundige ontwikkelingen.
Enerzijds is er sprake van een afnemende nabijheid van voorzieningen, wat met name op het gebied
van onderwijs- en winkelvoorzieningen nadrukkelijk het geval lijkt te zijn. Ook de nabijheid van
huisartsenzorg staat onder druk. Anderzijds lijken de mogelijkheden om deze toenemende afstanden
te overbruggen door gebruik te maken van het OV minder te worden.
Uit de gesprekken met de provincie en Arriva is namelijk duidelijk geworden dat het aanbod van
reguliere busverbindingen onder druk staat, door een combinatie van bezuinigingen, de discussie over
basismobiliteit en de krimp. De provincie kijkt kritisch naar haar uitgaven en Arriva is van mening dat
de kwaliteit van het netwerk gebaat is bij duidelijke keuzes. Het ligt in de lijn der verwachting dat
hierdoor met name kleinere buslijnen zullen vervallen of worden omgezet in vraagafhankelijke
diensten, wat gevolgen heeft voor de ontsluiting van kleinere kernen en de dichtheid van het netwerk
in het algemeen.
Kijkend naar de netwerkopbouw die in de provincie wordt gehanteerd zou vervolgens de Regiotaxi als
aanvullende of vervangende vervoersdienst moeten functioneren. Door de huidige kostenstructuur
van het Regiotaxi leidt een verdere groei van het aantal reizigers echter tot toenemende financiële
lasten voor provincie en gemeenten, waardoor er wordt gekeken naar alternatieven. Uit de
gesprekken met de provincie en gemeenten is daarbij gebleken dat het denkbaar is dat de provincie
een deel van haar taken en middelen overdraagt aan gemeenten om op lokaal niveau maatwerk te
leveren. Dit zal nodig zijn om in de mobiliteit van een aantal specifieke doelgroepen te voorzien, zoals
scholieren die te maken krijgen met toenemende afstanden naar onderwijsinstellingen of ouderen die
gebruik willen maken van winkel- of zorgvoorzieningen en daarbij afhankelijk zijn van Wmo-vervoer of
andere vormen van voor- en natransport (omdat zij niet in staat zijn om de afstand naar reguliere OVverbindingen zelfstandig te overbruggen).
Het leveren van vervoerkundig maatwerk op lokaal niveau biedt tevens meer mogelijkheden om op
specifieke ruimtelijke ontwikkelingen te anticiperen, bijvoorbeeld rondom veranderingen in het
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voorzieningenaanbod. Over het algemeen heerst in de regio de opvatting dat bereikbaarheid van
voorzieningen daarbij belangrijker is dan nabijheid. Binnen de coöperatie „Achterhoek Agenda 2020‟
wordt getracht om die bereikbaarheid te realiseren door middel van afstemming tussen het
voorzieningenaanbod en het vervoersnetwerk. Het blijkt echter lastig om die afstemming tot stand te
laten komen. Dit heeft voornamelijk te maken met verdeelde regie en zeggenschap in het ruimtelijke
domein, waar maatschappelijke organisaties zelf beslissingen nemen over concentratie van hun
voorzieningen. Voor commerciële voorzieningen geldt dat toekomstige ontwikkelingen beter te
voorspellen zijn op basis van kennis over de werking van de markt, maar ook hier is regie vereist om
tot concentratie van (winkel)voorzieningen op gunstige locaties te komen. Op basis van het
voorgaande kan het terecht worden genoemd dat ruimtelijke ontwikkelingen door de diverse partijen
als leidend worden gezien in de afstemming met het vervoersnetwerk. Dit zorgt er echter wel voor dat
het niet zeker is dat concentratie van voorzieningen gaat plaatsvinden op locaties die gunstig zijn ten
aanzien van het vervoersnetwerk, zoals busknooppunten of treinstations.
Bevindingen in Noord-Oost Groningen
Aansluitend op de bevindingen in de Achterhoek heeft het onderzoek in Noord-Oost Groningen ook
geleidt tot een aantal belangrijke inzichten. Opvallend daarbij is het grote aantal overeenkomsten dat
op basis van de korte verkenning kan worden vastgesteld. Net als in de Achterhoek is in Noord-Oost
Groningen de ruimtelijke uitwerking van krimp onzeker, zeker als het gaat om de toekomstige locatie
van voorzieningen. Wel zal eveneens de afstand tot belangrijke voorzieningen als onderwijs, zorg en
winkels toenemen. Het OV-netwerk in de regio kenmerkt zich daarbij door een veelgebruikt
spoorwegnet waar een verdere groei wordt voorzien. Het busvervoer zal wel afnemen in hoeveelheid
en kwaliteit door een combinatie van bezuinigingen en krimp. Dit uit zich in het strekken of wegvallen
van lijnen of het omzetten van reguliere diensten naar vraagafhankelijke diensten. Dit beeld komt dus
in grote mate overeen met de resultaten van het onderzoek in de Achterhoek.
Bijzonder is wel dat in Noord-Oost Groningen het kleinschalig vervoer een integratie vormt van
regulier OV, Wmo-vervoer en leerlingenvervoer. Dit leidt tot een betere efficiëncy, maar ook tot een
verminderde kwaliteit in de uitvoering. Ook wordt er getracht om ouderen in de regio meer gebruik te
laten maken van het reguliere OV. Voorlichting rondom de indicatiestelling door gemeenten speelt
hierbij een belangrijke rol. Deze bevindingen vormen een aanvulling op de constateringen die zijn
gedaan in de Achterhoek en zullen worden meegenomen bij het formuleren van aanbevelingen.
Aanvullende constateringen
Tot slot nog een tweetal specifieke constateringen. Ten eerste blijkt uit het onderzoek in beide regio‟s
dat het spoor weinig „hinder‟ ondervindt van de krimp, de reizigersaantallen op de regionale
spoorverbindingen zullen in zowel de Achterhoek als Noord-Oost Groningen fors blijven groeien.
Arriva en de provincie Groningen benoemen dit respectievelijk met de term „treinbonus‟ of „treineffect‟.
Uiteraard speelt ook mee dat in beide regio‟s het spoor de belangrijkste OV-verbinding vormt naar het
stedelijk gebied.
Een tweede constatering is dat het OV in de praktijk niet direct in verband wordt gebracht met de
bereikbaarheid van bedrijventerreinen. De provincie Gelderland acht een goede OV-bereikbaarheid
van bedrijventerreinen weinig zinvol en ziet meer kansen voor carpoolen of fietsvoorzieningen. Ook
binnen de regio Achterhoek wordt er in relatie tot de regionale bedrijventerreinen vooral gekeken naar
verbindingen over de weg, de ligging aan de A18/N18 wordt in dat kader van groot belang geacht.
Hierdoor focust de voorgaande conclusie zich voornamelijk op de bereikbaarheid van voorzieningen.
8.2 Kritische reflectie
Voordat er wordt overgegaan tot het formuleren van enkele aanbevelingen voor de praktijk en voor
verder onderzoek zal eerst kritisch worden gereflecteerd op de bevindingen die zijn gedaan en de
wijze waarop deze bevindingen tot stand zijn gekomen. Ook wordt daarnaast gekeken naar de rol van
het theoretisch kader en tot welke inzichten het onderzoek in dat verband heeft geleid.
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8.2.1 Reflectie op bevindingen en wijze van onderzoek
Bij de bevindingen van dit onderzoek kunnen een aantal kanttekeningen worden geplaatst. In de
eerste plaats lijkt het erop dat krimp vooral een proces is dat gestaag verloopt, waarbij effecten
geleidelijk optreden en de precieze oorzaken van ontwikkelingen vaak een combinatie van factoren
betreffen. Ontwikkelingen in de bereikbaarheid kunnen dan ook, nu en in de toekomst, niet enkel
worden gezien als direct effect van de krimp. In dit onderzoek uitte zich dat in het bijzonder door de
grote invloed van de bezuinigingen en de discussie over basismobiliteit op het OV-aanbod. Deze
factoren zijn dan ook volledig onderdeel geworden van het onderzoek en de conclusies, maar zijn niet
direct te relateren aan het optreden van krimp.
Met betrekking tot de gehanteerde onderzoeksstrategie is duidelijk geworden dat de beoogde rol van
het onderzoek in Noord-Oost Groningen niet helemaal passend was, omdat de (ruimtelijke) effecten
van krimp nog niet nadrukkelijk zichtbaar zijn in de regio. Tevens zijn er daarom op het gebied van
maatregelen ten aanzien van de bereikbaarheid nog geen concrete stappen gezet die voortkomen uit
het optreden van krimp. Wel staat het onderwerp in de regio op de agenda en wordt er nagedacht
over mogelijke maatregelen. Aan de andere kant waren er ook een aantal ontwikkelingen in NoordOost Groningen die interessant bleken voor dit onderzoek, zoals de integratie van het kleinschalig
vervoer en het voorlichtingstraject voor Wmo-ambtenaren. Daarmee is het onderzoek in Noord-Oost
Groningen alsnog van waarde geweest en gebruikt als onderbouwing voor de bevindingen die zijn
gedaan in de Achterhoek en bij het formuleren van aanbevelingen.
Ten aanzien van de conclusies moet tot slot worden vermeld dat de bevindingen over mogelijke
toekomstige ontwikkelingen vooral op basis van de gevoerde gesprekken tot stand zijn gekomen.
Omdat het grotendeels nog onzeker is welke exacte gevolgen de krimp zal hebben en op welke
manier de bereikbaarheid zich daardoor zal ontwikkelen, zijn de conclusies dan ook vooral gebaseerd
op de persoonlijke verwachtingen en opvattingen van de geïnterviewden. Zij zijn echter wel deskundig
en direct betrokken bij het onderwerp en zaten bovendien grotendeels op één lijn, wat de waarde van
de uitkomsten verhoogd, ondanks mogelijke subjectiviteit bij de geïnterviewden. Bovendien kon er
diverse malen een link worden gelegd tussen het bestaande beleid en de uitspraken van de
geïnterviewden.
8.2.2 Theoretische reflectie
Het theoretisch kader bestond uit twee aspecten. Ten eerste is er gebruik gemaakt van inzichten met
betrekking tot bereikbaarheid en de wijze waarop de mate van bereikbaarheid kan worden
beoordeeld. Ook is daarbij in het bijzonder stilgestaan bij de rol van de ruimtelijke ordening en het OV.
Uit de verschillende definities en opvattingen ten aanzien van bereikbaarheid kwam overwegend naar
voren dat personen in staat moeten zijn zich te verplaatsen. Het overwinnen van een zekere mate van
verplaatsingsweerstand speelt daarbij een belangrijke rol. Onder andere aspecten met betrekking tot
ruimtegebruik en vervoersmogelijkheden kunnen daarbij een rol spelen, net als individuele aspecten
en de beschikbare en benodigde tijd. In dit onderzoek is met name rekening gehouden met de eerste
drie aspecten vanwege de relatie met de verwachte effecten in krimpgebieden, het tijdselement is
vanwege de opzet van het onderzoek niet verder uitgewerkt en zou ook een andere type en tevens
meer concrete gegevens vereisen.
Op basis van het theoretisch kader bleek dat de ruimtelijke ordening zich steeds meer ontwikkelt tot
een netwerkstructuur, waarbij economische veranderingen ervoor zorgen dat steden en dorpen zich
steeds dynamischer ontwikkelen. Dit vormt de tegenhanger van de hiërarchische structuur zoals die
bekend is van Christaller. De bevindingen in dit onderzoek laten zien dat de ontwikkelingen in
krimpgebieden elementen bevatten die samenhangen met beide structuren. Enerzijds past het denken
in draagvlak voor voorzieningen uitgaande van drempelwaarden erg bij de visie van Christaller,
waarbij kleine kernen sterk afhankelijk worden van de geconcentreerde voorzieningen in de grotere
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plaatsen in de regio, als zijnde de sterkste marktgebieden. Met name bij commerciële voorzieningen
kan worden verwacht dat dit het geval zal zijn. Anderzijds is ook gebleken dat het niet waarschijnlijk is
dat er sprake zal zijn van een ontwikkeling richting een echte hiërarchische structuur van
voorzieningen in de regio, omdat in de huidige netwerksamenleving zeggenschap en bevoegdheden
dusdanig sterk zijn verdeeld dat het lastig om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en op die
manier verzorgingsgebieden te creëren.
In relatie tot het OV zijn de theoretische inzichten bevestigd dat de netstructuur nog steeds het
uitgangspunt is bij de inrichting van het netwerk. In beide regio‟s bleek het spoor daarbij de rol van
„radiaal‟ op zich te nemen. Ook de stelling van Boussauw (2011) dat de kritische massa bepalend is
voor de efficiëntie en de rol van het OV-netwerk is in de praktijk onderschreven, marktontwikkelingen
bepalen voor het grootste deel de inrichting van het netwerk. Aanvullend hierop kan worden
vastgesteld dat vervoerders bereid zijn om daardoor afstand te doen van het model waar het netwerk
op gebaseerd is.
De geselecteerde indicatoren aan de hand waarvan de ontwikkeling van de bereikbaarheid per OV in
de Achterhoek is beoordeeld, zijn nuttig gebleken om een aantal ruimtelijke en vervoerkundige
ontwikkelingen in de regio te kunnen benoemen en beoordelen. Hierbij moet worden geconstateerd
dat het relatief hoge abstractieniveau van de indicatoren voor dit onderzoek weinig problemen
opleverde, omdat de bevindingen zich kenmerkten door het ontbreken van een zekere mate van
concreetheid. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen zijn daardoor niet in specifiek „meetbare‟
indicatoren uit te drukken. Wanneer het onderzoek een verdere inkadering had gekend op de
bereikbaarheid van een specifiek type voorziening of een bepaald onderdeel van het OV-netwerk
zouden de indicatoren gedetailleerder moeten zijn geoperationaliseerd en zouden er andere gegevens
en onderzoeksmethoden moeten zijn gebruikt.
Tot slot golden de theoretische inzichten met betrekking tot de netwerkbenadering vooral als middel
om de situatie en de positionering van actoren in de regio Achterhoek te kunnen structureren. Dit is
bruikbaar gebleken doordat aan de hand van de verschillende arena‟s de uiteenlopende
ontwikkelingen in de regio goed van elkaar konden worden onderscheiden. Door het grafisch in beeld
te brengen aan de hand van beleidsspelen en netwerken konden de bevindingen onderling worden
gekoppeld. Als analysemodel blijkt de netwerkbenadering dus zeer nuttig. De opgedane inzichten in
relatie tot de rol en het belang van regie zijn benut om uitspraken te kunnen doen over de
waarschijnlijkheid dat bepaalde verwachtingen die speelden bij actoren in de arena‟s ook werkelijkheid
zullen worden. Overigens kon er niet erg concreet worden getoetst welk verloop het proces binnen de
arena‟s exact kende (vanwege de veelheid aan arena‟s) zodat de opgedane inzichten over
respectievelijk de politieke en analytische visie op besluitvorming enigszins onderbelicht zijn gebleven.
8.3 Aanbevelingen
Op basis van de bevindingen in dit onderzoek kunnen er een aantal aanbevelingen worden gedaan,
zowel inhoudelijke aanbevelingen (ten aanzien van beleid in de praktijk rondom bereikbaarheid
middels het OV in krimpgebieden) evenals aanbevelingen voor verder onderzoek.
8.3.1 Aanbevelingen voor de praktijk
Voor de praktijk kunnen er een vijftal aanbevelingen worden gedaan:


1. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op de toekomst van voorzieningen in de
regio als leidraad voor keuzes van afzonderlijke actoren

De zeggenschap over de toekomst van voorzieningen is verdeeld over veel verschillende organisaties
die onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. Dit maakt het lastig om te sturen op een ruimtelijke
spreiding van voorzieningen die gunstig is voor de regio als geheel, wat is gebleken in zowel NoordOost Groningen als in de Achterhoek. Ook de bereikbaarheid van de voorzieningen is hierbij in het
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geding. Daarom zou het verstandig en nuttig zijn om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op
het toekomstige aanbod en spreiding van voorzieningen in de regio. Bij het maken van specifieke
keuzes kunnen de onafhankelijke actoren deze visie als leidraad gebruiken, zodat elkaar keuzes goed
op elkaar aansluiten en de vitaliteit van de verschillende delen van de regio behouden blijft. Hierbij zou
onder andere nadrukkelijk moeten worden gekeken naar de locatie van voorzieningen ten opzichte
van herkomstgebieden van gebruikers van diezelfde voorzieningen. Vanuit het perspectief van OV is
het daarbij gewenst dat voorzieningen wiens gebruikers afhankelijk zijn van het OV, in elkaars
nabijheid worden geconcentreerd, omdat op die manier de verbindingen naar deze voorzieningen een
grotere kritische massa aan potentiële reizigers zullen hebben.


2. Het laten ontstaan en stimulering van een cultuur van samenwerking en overleg bij
besluitvorming en hiervoor een platform bieden

In samenhang met de voorgaande aanbeveling is het noodzakelijk dat er bij besluitvorming sprake is
van een cultuur van samenwerking en onderling overleg. Dit is vooral van waarde in specifieke
situaties waarbij keuzes van onafhankelijke actoren elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld door te
zoeken naar gezamenlijke oplossingen voor negatieve effecten van besluitvorming of te kijken naar
opties om beslissingen complementair aan elkaar te laten zijn. Op regionaal niveau moet hiervoor een
platform worden geboden, waarbij er behoefte is aan een onafhankelijke faciliterende regisseur die de
onderlinge afstemming mogelijk maakt en begeleidt. In de Achterhoek vormt de werkplaats Vitale
Leefomgeving hiervoor een eerste aanzet. Belangrijk is om hierbij zowel overheid, markt als
maatschappij te betrekken.


3. Het creëren van een stabiel en kwalitatief goed basisnetwerk voor openbaar vervoer door
het maken van scherpe en duidelijke keuzes omtrent het reguliere OV-aanbod in de regio

Door het optreden van krimp en eventuele andere factoren als bezuinigingen moeten er keuzes
worden gemaakt in het aanbod van OV. Om een goed product te blijven leveren is het nodig om
duidelijke keuzes te maken in het aanbod, zodat er op hoofdlijnen een sterk basisnetwerk aanwezig
blijft dat kan functioneren als drager van het OV in de regio. Dit netwerk, dat vooral zal bestaan uit
verbindende lijnen op trajecten waar een voldoende kritische massa aan potentiële reizigers aanwezig
is, kan daardoor een goede kwaliteit bieden (snelle lijnen met frequenties passend bij de vraag vanuit
de markt). De aanvoer op dit netwerk wordt wel een punt van aandacht omdat de kleinere lijnen niet in
stand zullen worden gehouden.


4. Het ontwikkelen van een zo optimaal en efficiënt mogelijk systeem voor kleinschalig vervoer

Aansluitend bij de aanbeveling hierboven is het nodig een ander systeem te ontwikkelen om de korte
verplaatsingen binnen de regio, op trajecten waar slechts een beperkt aantal potentiële reizigers
aanwezig is, mogelijk te maken. Het ligt op basis van de bevindingen voor de hand om daarbij te
kijken naar kansen om verschillende vormen van kleinschalig vervoer te integreren. In Noord-Oost
Groningen gebeurt dit reeds in de vorm van een kleinschalig vervoerssysteem dat regulier OV, Wmovervoer en leerlingenvervoer met elkaar integreert. De rol van een dergelijk systeem moet echter wel
duidelijk worden gedefinieerd, waarbij de aansluiting op het hoofdnetwerk een centrale rol in moet
nemen. Het kleinschalig vervoer zou daarbij dus vooral een rol in het voor- en natransport moeten
vervullen. Ook zouden er op die manier kansen kunnen ontstaan om meer ouderen gebruik te laten
maken van het reguliere OV, waardoor de investeringen die zijn gedaan in het toegankelijk maken van
het reguliere OV beter worden benut.
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5. Het verkennen van de mogelijke rol van burgers bij het organiseren van vervoer op lokaal
niveau.

Tot slot zou de rol van burgers groter kunnen en wellicht ook groter moeten zijn in krimpgebieden. In
sommige delen van krimpregio‟s zal het aantal potentiële reizigers en bestemmingen dusdanig klein
zijn dat zelfs een kleinschalig OV-systeem niet te handhaven is. Burgers kunnen daar bijdragen aan
hun eigen mobiliteit en die van dorpsgenoten door zelf een kleinschalige vervoersmogelijkheid te
organiseren en te exploiteren, bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers. Ook het opzetten van een
systeem waarbij carpoolmogelijkheden op een duidelijke manier inzichtelijk worden gemaakt behoort
tot de mogelijkheden. Dergelijke initiatieven vragen om ondersteuning vanuit de overheid, waarbij de
gemeente de aangewezen partij lijkt om op dit lokale niveau burgerinitiatieven te faciliteren.
8.3.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Verder onderzoek zou betrekking kunnen hebben op een aantal onderwerpen. Het betreft daarbij
vooral een verdere uitdieping van een aantal thema‟s dat in dit onderzoek aan bod is gekomen.
Ten eerste is gebleken dat er in krimpgebieden sprake is van een coördinatieprobleem, de
zeggenschap over uiteenlopende ontwikkelingen is verdeeld, waardoor het voor kan komen dat
bepaalde beslissingen van verschillende bestuurders elkaar hinderen c.q. tegenwerken. Er zou verder
kunnen worden onderzocht hoe een interactief proces kan worden vormgegeven waardoor
verschillende beslissingen van bestuurders elkaar niet tegenwerken of zelfs kunnen versterken en
welke mogelijke (juridische) instrumenten hierbij wellicht kunnen worden ingezet.
Daarnaast kan er uitgebreider onderzoek worden gedaan naar de integratie van verschillende
vervoersvormen binnen een kleinschalig systeem. Wellicht liggen er kansen om het bestaande
systeem zoals dat in Noord-Oost Groningen is opgezet kwalitatief verder te verbeteren of zijn er juist
mogelijkheden om op lokaal niveau vervoer te organiseren dat meer maatwerk en efficiëntie biedt. In
krimpgebieden kan er daarbij misschien ook een rol liggen voor maatschappelijke organisaties om hier
zelf actief aan bij te dragen, omdat de bezoekers van maatschappelijke voorzieningen (jongeren,
ouderen, mindervaliden) een belangrijke doelgroep lijken te vormen voor dit type vervoer. Het
financiële aspect moet daarbij nadrukkelijk worden meegenomen, dit is vaak bepalend voor keuzes
van aanbieders van vervoer, vooral in tijden van bezuinigingen.
Tot slot is uit de gesprekken duidelijk geworden dat er op veel verschillende plekken wordt nagedacht
over burgerinitiatieven rondom het aanbieden en organiseren van vervoer op lokaal niveau. Een
mogelijk onderzoek hiernaar zou kunnen inventariseren welke initiatieven er al zijn, hoe deze zijn
georganiseerd, welke kwaliteit zij leveren en op basis daarvan vervolgens succes- en faalfactoren
kunnen vaststellen die waardevol zijn voor nieuwe initiatieven.
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Bijlage 1: Interviewguide (standaard thema’s/onderwerpen)
Inleiding:
- Onderzoek naar effecten van krimp op bereikbaarheid, in opdracht van Movares
- Twee onderzoeksregio’s: Achterhoek en Noord-Oost Groningen (ter vergelijking)
- Twee veronderstellingen:
- Door krimp nemen afstanden tot voorzieningen toe door een afnemend draagvlak.
- Door krimp neemt het draagvlak voor openbaar vervoer af.
- In het onderzoek zowel aandacht voor interne als externe bereikbaarheid van de regio’s.
Standaardonderwerpen (selectie wel/niet relevant uitgevoerd per respondent)
1. Rol en functie bij organisatie
- Op welke manier bent u aangehaakt bij beleid/projecten rondom krimp en/of bereikbaarheid?
2. Ruimtelijke effecten van krimp:
- Welke ruimtelijke effecten van de krimp zijn volgens u (al) zichtbaar?
- Welke gevolgen ziet u in dat kader voor de bereikbaarheid van voorzieningen/werklocaties?
- Welke mogelijkheden zijn er vanuit uw organisatie om hier invloed op uit te oefenen?
- Welke maatregelen zouden volgens u gewenst zijn om ontwikkelingen te sturen?
- Welke rol speelt bereikbaarheid volgens u bij het maken van keuzes over bijvoorbeeld locaties voor
voorzieningen?
3. OV in het algemeen in de krimpregio:
- Welke rol vervult het OV volgens u in krimpende gebieden?
- Voor welke doelgroepen is het OV in krimpende regio’s bedoeld?
- Hoe kijkt u aan tegen het gebruik van de diverse modaliteiten van het OV-netwerk?
4. Concessie en toekomstige ontwikkelingen in het OV:
- Welke afspraken zijn er gemaakt in de huidige concessie?
- Biedt de concessie mogelijkheden om tussentijds bij te sturen en daarmee te anticiperen op
ontwikkelingen?
- Op basis van welke criteria worden keuzes gemaakt over het OV-aanbod (bijvoorbeeld over het wel
of niet in stand houden van lijnen?
- Is er nu al sprake van zichtbare effecten van krimp in het OV?
- Welke ervaringen heeft u met vraagafhankelijke diensten?
- Welke gedachten heeft u over basismobiliteit?
- Hoe kijkt u aan tegen de relatie en samenhang tussen de verschillende onderdelen van het OVnetwerk?
- Is er sprake van samenwerking met andere organisaties bij de organisatie van het OV? Zo nee,
waarom niet en ziet u wel een meerwaarde in een eventuele samenwerking?
- Welke andere factoren spelen volgens u een rol bij de ontwikkelingen rondom het aanbod en de
organisatie van het OV in krimpgebieden?
- Welke ontwikkelingen verwacht u concreet in de komende jaren in het regionale OV?
5. Specifiek spoor Arnhem-Winterswijk:
- Welke visie heeft u op de ontwikkelingen rondom het spoor tussen Arnhem en Winterswijk?
- Welk belang heeft het spoor tussen Arnhem en Winterswijk volgens u voor de regio?
- Welke partijen zijn er bij de ontwikkelingen rondom het spoor tussen Arnhem en Winterswijk
betrokken en hoe kijkt u aan tegen hun standpunten en belangen?

6. Specifiek Regiotaxi:
- Welke rol vervult de Regiotaxi in het OV-netwerk en hoe werkt het systeem?
- Heeft u inzicht in het type gebruikers en de omvang van het gebruik?
- Welk type reizen worden er gemaakt met de Regiotaxi (naar welke soorten bestemmingen)?
- Ziet u de Regiotaxi als vervanger of als aanvulling op het reguliere OV?
7. Specifiek voor gemeente en Regio:
- Op welke wijze wordt uw organisatie betrokken bij de organisatie van het OV?
- Merkt u dat bepaalde doelgroepen te maken krijgen met problemen m.b.t. hun mobiliteit als gevolg
van toenemende afstanden en minder vervoersmogelijkheden? (bijv. meer aanvragen voor Regiotaxi
of leerlingenvervoer?)
- Hoe kijkt u aan tegen een mogelijke rol van maatschappelijke organisaties?
- Hoe kijkt u aan tegen en mogelijke rol van burgers?
7. Specifiek krimp en economie (vooral voor gesprek met KvK):
- Welke algemene ontwikkelingen ziet u optreden als gevolg van de krimp?
- Welke andere factoren zijn van invloed op economische ontwikkelingen?
- Welke rol speelt de regionaal-economische structuur bij ontwikkelingen in de regio?
- Hoe kijkt u aan tegen de toekomstige ontwikkelingen rondom werklocaties (bedrijventerreinen)?
- Wat betekent de krimp voor de detailhandel in de regio Achterhoek (kleine en grotere kernen)?
- Wat is volgens u de relatie tussen de mate van bereikbaarheid en ruimtelijk-economische
ontwikkelingen?
- In hoeverre acht u het OV van belang voor de regionale economie?
8. Afsluiting:
- Toelichten vervolgproces.
- Informeren naar eventueel andere contactpersonen of aanvullende informatie.
Per interview zijn daarnaast nog een aantal aanvullende vragen gesteld, specifiek gericht op de
organisatie en de respondent. Doordat de interviews volledig zijn uitgewerkt is inzichtelijk gemaakt
welke vragen dit zijn geweest.

Bijlage 2: Kaarten demografische ontwikkelingen Achterhoek
Bevolkingsontwikkeling tot 2040 (Provincie Gelderland, 2012):

Bevolkingsontwikkeling tot 2050 (Provincie Gelderland, 2012):

Bijlage 3: Visie op basismobiliteit in Netwerknota provincie Gelderland
Diverse opties om invulling te geven aan de basismobiliteit (Provincie Gelderland, 2006)

Bijlage 4: Kaarten en statistieken spoor Arnhem-Winterswijk
Aantal inwoners (in duizenden) binnen 15 minuten bereikbaar met OV in de spits (Los Stad om
land, 2011d):

Aantal arbeidsplaatsen (in duizenden) bereikbaar binnen 15 minuten met OV in de spits (Los
Stad om Land, 2011d):

Benutting stationslocaties (percentage bebouwing binnen 500 meter rond station) (Los Stad
om Land, 2011c):

Overstaprelaties Arnhem-Winterswijk (Inno-V, 2012):

Reistijden Arnhem-Winterswijk + aansluitende verbindingen (Inno-V, 2012):

Bijlage 5: Kaart dekkingsgraad Regionet Gelderland
Dekking van het Regionet uitgaande van een invloedsgebied van 2,5 kilometer van reguliere
OV-verbindingen behorende tot het Regionet (Provincie Gelderland, 2006):

Bijlage 6: Kaart externe bereikbaarheid Achterhoek via de weg
Hoofdverbindingen voor in- en uitgaand verkeer over de weg in de regio Achterhoek (Los Stad
om Land, 2011a).

Bijlage 7: Kaart middelbare scholen Achterhoek
Overzichtskaart van alle huidige middelbare scholen in en rond de Achterhoek (Los Stad om
Land, 2011b):

Bijlage 8: Ontwikkeling aantal huisartsen Achterhoek
Overzichtskaart aantal huisartsen per gemeente in 2020, zonder aanwas (Los Stad om Land,
2012):

Bijlage 9: Lijnennetkaart Groningen
Actuele lijnennetkaart van het busvervoer in Groningen (Qbuzz, 2012):

