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1. INLEIDING  

De bevolkingssamenstelling van Midden-Limburg verandert in rap tempo. Een gevolg hiervan is dat er 

verschillende ‘mismatches’ ontstaan tussen de vraag naar en het aanbod van woningen, 
bedrijventerreinen en voorzieningen. Met de transitieatlas in Midden-Limburg wordt dit laatste verder 

verkend: de voorzieningen. De grootste demografische veranderingen die zich voordoen in Midden-

Limburg zijn vergrijzing, de toename van het aantal ouderen (65+ en 75+), en ontgroening, de afname 

van het aantal kinderen en jongeren. Voor het 

voorzieningenniveau kan dit o.a. betekenen:  

 Dat er minder scholen nodig zijn doordat 

het aantal leerlingen afneemt.  

 Dat er een verschuiving plaatsvindt in de 

sportvraag; jongeren sporten vaker op 

accommodaties in verenigingsverband, 

ouderen sporten en bewegen vaker 

individueel en maken daarbij ook steeds 

meer gebruik van de openbare ruimte.  

 Dat het gebruik van welzijns- en 

gemeenschapsaccommodaties een andere 

invulling krijgt, minder activiteiten voor 

jongeren en meer voor ouderen.  

Vergrijzing en ontgroening zijn bewegingen waar grote delen van Nederland mee te maken hebben of 

krijgen, maar in Midden-Limburg vindt deze ontwikkeling eerder en relatief sterker plaats dan 

gemiddeld. In de transitieatlas voorzieningen Midden-Limburg is nader onderzocht hoe deze 

ontwikkelingen zich verhouden tot het huidige voorzieningenaanbod in Midden-Limburg. Voor het 

traject is een begeleidingsgroep opgezet, is uitgebreid data uitgevraagd bij gemeenten en andere 

partijen uit de regio, is aanvullende deskresearch uitgevoerd om de data compleet te krijgen, zijn 

voorbereidende bijeenkomsten georganiseerd met sleutelfiguren uit het veld en is een verdiepende 

gespreksronde gehouden. Hoewel niet het oorspronkelijke doel, het boven water krijgen van al deze 

gegevens en informatie is een belangrijke bijvangst voor de regio Midden-Limburg en het traject om dit 

voor elkaar te krijgen als zeer waardevol ervaren. Met al deze gegevens en informatie is het interactief 

traject voorbereid waarmee normen, waarden en criteria voor een toekomstbestendige 

voorzieningenstructuur zijn opgehaald. Dit interactief traject vormt een opstap naar regionale 

samenwerking (tussen gemeenten onderling, maar ook tussen gemeenten en middenveld) en mogelijk 

ook regionale besluitvorming. Met de resultaten van het interactief traject wordt de regio voorzien van 

belangrijke input om beleidsopties te kunnen formuleren. 

De Transitieatlas 

De transitieatlas is een inhoudelijk hulpmiddel 

om criteria te ontwikkelen waarmee mismatches, 

zoals bovenstaande, kunnen worden aangepakt. 

Het instrument kan daarnaast ook dienen als 

communicatie- en agenderingsinstrument voor 

de verschillende partijen in de regio. Tijdens 

interactieve sessies in de regio worden de 

normen, waarden en criteria geïnventariseerd 

via een stemmodule (waarmee aanwezigen 

kunnen stemmen op vragen; de uitslag wordt 

direct getoond) en dialoog. 
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Tijdens het interactief traject hebben vijf bijeenkomsten plaatsgevonden (vier thematische 

bijeenkomsten en één integrale slotbijeenkomst) waar in totaal 200 stemmende deelnemers hebben 

geparticipeerd. Tijdens de bijeenkomst is telkens gevraagd wie de deelnemers vertegenwoordigen, in 

onderstaande tabel is hier een overzicht van gemaakt.  

Sessie Maatschappelijke 

organisatie 

Gemeenteraad Gemeenten Regio Provincie Anders Totaal 

Zorg en 

welzijn 
17 15 18 1  13 64 

Sport 10 7 10  1 1 29 

Cultuur 7 9 7 1  7 31 

Primair 

onderwijs 
5 3 10 1 1 7 27 

Integraal 17 5 17  3 7 49 

Totaal  56 39 62 3 5 35 200 

Vertegenwoordigers van de gemeenten vormen de grootste groep, tot deze groep behoren zowel 

gemeentebestuurders als ambtenaren. 56 deelnemers hebben aangegeven een maatschappelijke 

organisatie te vertegenwoordigen. Dit zijn bijvoorbeeld zorgorganisaties, sportbonden, culturele 

instellingen en onderwijsbestuurders. Ook hebben er 39 raadsleden deelgenomen tijdens de 

bijeenkomsten. De laatste grote groep is de groep ‘anders’, dit zijn o.a. vertegenwoordigers van 

partijen in een sector waar geen aparte bijeenkomst over georganiseerd is, bijvoorbeeld 

vertegenwoordigers van kinderopvang en voortgezet onderwijs. Gedurende het traject heeft dus een 

mooie mix van middenveld en overheid (bestuurlijk, ambtelijk en raad) deelgenomen. De normen, 

waarden en criteria die tijdens de verschillende sessies zijn opgehaald (zowel door de stemresultaten 

als door de dialoog die aan de hand van de vragen, resultaten en kaartbeelden gevoerd is), worden in 

voorliggende rapportage gepresenteerd evenals de scenario’s met kaartbeelden die aan de hand 
hiervan zijn opgesteld. 

Leeswijzer 

Dat tijdens het traject in Midden-Limburg veel is opgehaald, maakt dat deze rapportage een spiegel is 

voor de regio. Dat is ook de manier waarop het stuk is opgebouwd. In hoofdstuk 2 van deze 

rapportage zal dieper in worden gegaan op de regionale context in Midden-Limburg. Er zal een beeld 

worden gegeven van de demografische prognoses voor de regiogemeenten en het proces dat tot nu 

toe doorlopen is door Midden-Limburg als anticipeerregio. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 uiteen 

worden gezet wat er zou gebeuren wanneer er niets wordt gedaan in de regio. Hoofdstuk 4 bevat per 

themabijeenkomst een samenvatting van de opgestelde scenario’s en een reflectie daarop van de 
deelnemers. Tezamen vormen de scenario’s en de reflectie een afwegingskader dat aan de regio 
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teruggeven wordt, daarmee kunnen keuzes gemaakt worden. Aan de hand hiervan wordt als 

vingeroefening in hoofdstuk 5 een aantal hoofdscenario’s gepresenteerd. Deze scenario’s zijn niet 
bedoeld als blauwdrukken, maar dienen als startpunt voor een verdere uitwerking van plannen in de 

regio. Het zijn voorbeelden die inzichtelijk maken welke consequenties aan bepaalde keuzes 

verbonden zijn. De rapportage wordt afgesloten met een hoofdstuk over de slotbijeenkomst waar de 

hoofdscenario’s en andere beelden zijn gepresenteerd aan de regio. 

 

In de bijlagen bij de rapportage volgen stemresultaten van de interactieve sessies en kaartbeelden en 

scenario’s die gemaakt en getoond zijn tijdens de bijeenkomsten, maar niet zijn opgenomen in de 

hoofdrapportage.   
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2. REGIONALE CONTEXT 

 

De bevolking van Midden-Limburg ontgroent en 

vergrijst en zal naar verwachting op termijn 

gaan krimpen. Het aantal 75+’ers zal naar 

verwachting in 2030 verdubbeld zijn ten 

opzichte van 2010. De vergrijzing is daarmee 

sterker dan de ontgroening: het aantal 0 tot 14 

jarigen ligt naar verwachting in 2030 op zo’n 31.500; dat is ca. 5.500 lager dan in 2010 (-15%).  De 

potentiële beroepsbevolking, iedereen van 15 tot 65 jaar, zal volgens de meest recente prognoses in 

die periode met ca. 25.000 afnemen, een krimp van ca. 16%. De leeftijdscategorie 65+ zal in 2030 

volgens E,til 30% van de Midden-Limburgse bevolking uitmaken, tegen 18% in 2010. 

 

Opvallend is het verschil tussen de gemeenten in de regio. Verwacht wordt dat Roermond nog even 

zal blijven groeien en er nauwelijks sprake zal zijn van ontgroening. Ook in de gemeente Nederweert 

wordt nog enige groei verwacht. In Maasgouw en Roerdalen zal naar verwachting het aantal inwoners 

het sterkst dalen. Te zien is wel dat in Nederweert de vergrijzing het sterkst is, met een toename van 

Midden-Limburg 

 Ruim 235.000 inwoners op een oppervlakte van 

694,5 km2. Dus ca. 339 inwoners per km2. 

o Roermond 802 inwoners / km2 

o Nederweert 165 inwoners / km2 
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75+’ers met bijna 130% tussen 2010 en 2030. In de gemeente Maasgouw is de vergrijzing het laagst, 

maar de ontgroening (0-19 jr), met een afname van ca. 30% in 20 jaar tijd, het sterkst. Over het 

algemeen kan gezegd worden dat in de meer stedelijke gemeenten de bevolkingstransitie minder 

groot is dan in de meer landelijke gemeenten.  

Verder is het zo dat de regio reeds een vrij lage bevolkingsdichtheid kent (339 inwoners per km2; t.o.v. 

450 inwoners in Nederland als geheel), wat de afstand tot voorzieningen groter kan maken.  

Proces anticipeerregio Midden-Limburg 

De provincie Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben 

in mei 2012 het convenant ‘Koers voor Limburg’ afgesloten. De ambitie is te komen tot een versterking 
van het vestigingsklimaat in Limburg voor bedrijven en bewoners. De afspraken in het convenant 

spitsen zich toe op Zuid-Limburg. De regio’s Noord- en Midden-Limburg hebben een steunverklaring 

ondertekend. In dat kader is in het najaar van 2012 in opdracht van het ministerie van BZK, de 

gemeenten in Midden-Limburg en de provincie Limburg een startdocument opgesteld over de 

demografische ontwikkelingen in Midden-Limburg en het lopende beleid in de regio. Voor het opstellen 

van het startdocument heeft een zeer brede documentenanalyse en interviewronde plaatsgevonden. 

Aan de hand van het startdocument is tijdens een dialoogtafel op 22 november 2012 over de 

bevolkingstransitie in Midden-Limburg gesproken. De problematiek en aangedragen oplossingen op 

hoofdlijnen konden op voldoende herkenning en erkenning rekenen van de aanwezigen. Vervolgens 

zijn de oplossingen op hoofdlijnen uitgewerkt in doorbraken, waarvan de transitieatlas er een is. 

Halverwege 2013 heeft Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) hier vervolg aan gegeven, door 

in een brief aan de colleges van de regiogemeenten en de gouverneur van de provincie Limburg te 

laten weten dat de doorbraken die zijn opgenomen in het startdocument voor Midden-Limburg zullen 

worden uitgevoerd, te starten met de transitieatlas, onder regie van de GOML. 

Daarbij is vanaf de start de bedoeling geweest niet “vanaf 0 te beginnen” met de transitieatlas, maar 
juist in te spelen op reeds in gang gezette processen. Binnen het ontwerp Provinciaal Omgevingsplan 
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Limburg (POL) en de ontwerp Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving is er ook ruim aandacht 

voor de demografische ontwikkelingen in Midden-Limburg en de ruimtelijke consequenties daarvan, 

vooral op het terrein van wonen (al dan niet levensloopgeschikt of met zorg). Ook de relatie tussen 

demografie, voorzieningen en leefomgeving wordt gelegd, maar dit wordt niet nader gekwantificeerd of 

weergegeven in scenario’s. De transitieatlas voorzieningen Midden-Limburg sluit dus prima aan op 

deze processen.  

Met het proces zoals geschetst – van 

startdocument en dialoogtafel naar 

transitieatlas – is een 

veranderingsproces in gang gezet. Het 

doel van de instrumenten is Midden-

Limburg telkens een stap verder te 

helpen: van bewustwording naar 

visievorming en uiteindelijk naar 

uitvoering en verankering in de 

beleidscyclus. Het teweeg brengen 

van een verandering in een regio is 

geen digitaal proces. Het is mogelijk 

verschillende fasen in het proces te 

onderscheiden, maar in de praktijk 

overlappen deze elkaar vaak, zoals 

ook in Midden-Limburg het geval. Dit 

betekent dat het veranderingsproces 

iteratief en interactief is. In het 

startdocument (foto van Midden-

Limburg) waren reeds handvatten voor 

programmering opgenomen in de 

vorm van doorbraken. Wanneer het moment daar is om ook daadwerkelijk tot uitvoering te komen is 

afhankelijk van de dynamiek in een regio. Deze wordt bepaald door de aanwezige actoren en 

stakeholders die niet allemaal tegelijk en op dezelfde wijze het veranderingsproces doormaken: er zijn 

koplopers en achterblijvers. Waar de een al toe wil naar een uitvoeringsagenda is de ander nog bezig 

met bewustwording. De transitieatlas brengt al deze belanghebbenden fysiek bij elkaar en de 

transitieatlas is een belangrijk hulpmiddel om ook de gedachten dichter bij elkaar te brengen. Niet 

alleen draagt het instrument bij aan bewustwording, maar het dwingt stakeholders ook tot nadenken 

over de vraag hoe de regio er over 10 jaar uit zou moeten zien, doordat met scenario’s wordt gewerkt. 
Er is dus ook direct sprake van visievorming.  

 
 

Start-
docu-
ment 

 
 
 
 
Dialoog-

tafel 

 
 
 
 
 
 
 
Transitie

-atlas 
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Het doel van de transitieatlas is om handvatten voor programmering aan de regio te kunnen bieden. In 

de transitieatlas gaat het niet om individuele scholen, welzijns- of sportaccommodaties die al dan niet 

behouden moeten blijven of die gesloten zouden moeten worden. Hiervoor zou een nog bredere 

consultatieronde nodig zijn evenals het bezoeken van de vele individuele accommodaties. Dat is iets 

waar de betrokken organisaties en gemeenten uit de regio veel beter zicht op hebben en zij zullen 

uiteindelijk ook die keuzes moeten maken. In het interactief traject van de transitieatlas Midden-

Limburg zijn veel vertegenwoordigers uit de regio betrokken geweest, maar het blijft een beperkte 

steekproef. Wel is hiermee gevoel verkregen voor wat er in Midden-Limburg speelt en wat belangrijk 

gevonden wordt voor een toekomstbestendige voorzieningenstructuur. De transitieatlas biedt dus 

kaders en uitgangspunten die de belanghebbenden in de regio gezamenlijk geformuleerd hebben. 

Deze kunnen de gemeenten, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders helpen bij het formuleren en 

invullen van hun (gezamenlijke) accommodatiebeleid.  
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3. WAT GEBEURT ER ALS WE NIETS DOEN  

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat er zou kunnen gebeuren wanneer er niets wordt gedaan. Dat 

wil zeggen: wanneer niet gekozen wordt voor een gezamenlijke aanpak, de regio vergrijzing en 

ontgroening zijn werk laat doen en organisaties, instellingen, bedrijven en gemeenten individueel met 

de gevolgen ervan aan de slag gaan. Het moge duidelijk zijn dat een gezamenlijke aanpak er niet 

direct toe leidt dat de samenstelling van de bevolking anders wordt, maar wel kan ervoor gezorgd 

worden dat de bevolkingstransitie in goede banen geleid wordt en dat een passende 

voorzieningenstructuur op een gecontroleerde en efficiënte wijze wordt gerealiseerd. In onderstaande 

tabel is het huidige aantal voorzieningen opgenomen.  

 

Voorziening Huidige situatie 

Basisschool 83 

Binnensportaccommodatie 64 

Voetbalaccommodatie 56 

Tennisaccommodatie 51 

Scouting- / Jong Nederland accommodatie 35 

Zwembad 15 

Welzijnsaccommodatie 95 

Huisarts 67 

Zorgcentrum 48 

Schutterij 56 

Theater 6 

Filmhuis 3 

Bibliotheken 9 

Servicepunten / bibliotheek op school 45 

Cultuureducatie 11 

Dat het niet mogelijk is al deze voorzieningen te behouden en dat het dus komt tot afstoten van 

voorzieningen door gemeenten en instellingen lijkt onvermijdelijk. Dit komt door het veranderend 

draagvlak door de demografische samenstelling van de regio en dit effect wordt verder versterkt door 

bezuinigingen. Dat betekent niet direct dat voorzieningen verdwijnen, maar dat deze niet langer met 

publiek geld worden geëxploiteerd. Een mogelijkheid is dat deze voorzieningen overgenomen worden 

door marktpartijen of door bewoners. Een andere mogelijkheid is dat slimme combinaties gemaakt 

worden tussen voorzieningen, zoals inhoudelijke samenwerking tussen partijen of het anders 

gebruiken van accommodaties. Het optimaliseren van de voorzieningenstructuur en deze 
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toekomstbestendig te maken, is juist niet een kwestie van een koude sanering. Het biedt de regio een 

unieke mogelijkheid voorzieningen te moderniseren en te voorzien van een kwaliteitsimpuls en de 

juiste voorziening voor de juiste plek te bepalen. Door gebruik te maken van innovaties, in te spelen 

op nieuwe ontwikkelingen en verwachte toekomstige consumptiepatronen kunnen voorzieningen 

worden gerealiseerd die ook in de toekomst bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van Midden-

Limburg.  

Zoals bovenstaand voorbeeld aantoont, zijn partijen in de regio al bezig met het optimaliseren van de 

voorzieningenstructuur en veel initiatieven zijn met recht prijzenswaardig en vooruitstrevend te 

noemen. Een kritische kanttekening die geplaatste kan worden is dat veel plannen en voornemens die 

gemeenten maken met de organisaties actief in hun gemeente vooralsnog niet verder reiken dan de 

eigen gemeentegrenzen. Er wordt niet met omliggende gemeenten afgestemd welke plannen zij 

hebben en wat de wederzijdse invloed hiervan kan zijn. Uiteraard is het niet nodig over elke 

voorziening de dialoog aan te gaan, maar dit is wel aan te raden als het voorzieningen betreft met een 

aanzuigende werking (zoals vervangingen van een zwembad of de bouw van een moderne sporthal) 

of voorzieningen die aan de rand van een gemeente gevestigd zijn. Wanneer twee gemeenten allebei 

plannen hebben voor een voorziening met (sub-)regionale functie of plannen in hetzelfde grensgebied, 

dan rekenen zij allebei gebruikers toe aan die voorziening uit de buurgemeente die uiteindelijk niet 

komen. Door hier tijdig over in gesprek te gaan en tot een compromis te komen (jullie het zwembad, 

wij de sporthal), kunnen suboptimalisaties worden voorkomen. Dit kan besparingen opleveren en 

leegstand voorkomen, zonder dat dit het voorzieningenniveau voor de inwoners aantast.   

Accommodatiebeleid Roerdalen 

Roerdalen bestaat uit zes kerkdorpen die ieder tussen de 2.500 en 5.000 inwoners hebben. Als basis voor 

het accommodatiebeleid is ervoor gekozen dat in iedere kern een pakket aan voorzieningen dient te zijn. 

Uitgangspunt is dat accommodaties zoveel mogelijk multifunctioneel zijn en dat er geen sprake mag zijn van 

onderbezetting/overcapaciteit. Per kern hebben de voorzieningen een zeker specialisatie en deze zijn ook 

toegankelijk voor gebruikers uit andere kernen. De basis per kern is:  

 Brede maatschappelijke voorziening 1: een brede school met basisschool, (school)bibliotheek en 

kinderopvang.  

 Brede maatschappelijke voorziening 2: voor sociaal culturele activiteiten zoals ontmoeting, cursussen en 

verenigingsleven. 

 Een sportzaal voor bewegingsonderwijs en recreatieve bewegingsactiviteiten.  

Daarnaast zijn er accommodaties op gemeentelijk niveau: twee sporthallen voor wedstrijdsport en drie 

sportparken voor buitensport. In de kernen waar een sporthal komt te staan, zal deze de sportzaal 

vervangen. 
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De demografische ontwikkelingen zorgen niet alleen voor een veranderende vraag naar 

voorzieningen, maar zijn ook van invloed op de arbeidsmarkt. Zoals te zien in het vorige hoofdstuk 

neemt de potentiële beroepsbevolking volgens prognoses af. Dit kan enigszins gecompenseerd 

worden door de verhoogde pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast zou het wellicht mogelijk zijn door 

arbeidsmarktbeleid, gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie, de omvang van de 

daadwerkelijke beroepsbevolking minder hard te laten dalen dan de daling van de potentiële 

beroepsbevolking. Relatief vergrijsde sectoren zoals de zorg en het onderwijs zullen het meest te 

maken krijgen met demografische veranderingen. Voor het onderwijs hoeft dit geen probleem te zijn, 

omdat er door de ontgroening ook minder behoefte is aan leraren. In de zorgsector kan dit mogelijk 

wel voor problemen zorgen, omdat de zorgvraag naar verwachting zal toenemen door de vergrijzing.  

Tot slot is onderzocht wat op dezelfde manier doorgaan zou kunnen betekenen voor de gemeentelijke 

financiën. Uitgaande van de meerjarenbegrotingen van de regiogemeenten is een margeraming 

gemaakt van de effecten van de ontgroening, vergrijzing en bevolkingsdaling. De gemeenten 

ontvangen inkomsten vanuit lokale heffingen (OZB, Afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, 

toeristenbelasting en leges). Veel van deze inkomsten zijn afhankelijk van de ontwikkeling van het 

aantal inwoners en huishoudens. Geraamd is dat de inkomsten op jaarbasis per saldo zullen afnemen 

van € 101,8 miljoen in 2014 tot € 101,5 miljoen in 2025. Opgeteld voor een periode van 11 jaar 

betekent deze daling op jaarbasis dat de regiogemeenten € 0,7 miljoen derven tussen 2014 en 2025.  

De algemene inkomsten uit het Gemeentefonds lopen in deze periode ook terug, doordat het 

Gemeentefonds in de versleuteling een aantal componenten kent die afhankelijk zijn van 

demografische ontwikkelingen. Als gevolg daarvan daalt de jaarlijkse uitkering van € 188,1 miljoen in 
2014 naar € 187,1 miljoen in 2025. Daarnaast dalen de aanvullende uitkeringen. In 2014 bedroeg 

deze € 40,1 miljoen, in 2025 is dat naar verwachting € 39,3 miljoen. Cumulatief betekenen deze 
dalingen een vermindering van de inkomsten met € 6,4 miljoen in de periode 2014-2025. 

Deels kan de daling van de inkomsten worden opgevangen, doordat als gevolg van de daling van het 

inwonertal ook minder uitgaven behoeven te worden gedaan. Gemiddeld blijkt dat ca. 82% van de 

gemeentelijke uitgaven als vast kan worden aangemerkt (kapitaalslasten, apparaatskosten, 

huisvesting, gedeelde subsidies en minimaal benodigde onderhoud). De overige 18% kan als variabel 

worden aangemerkt, waarop dus kan worden bezuinigd. Toepassing van dit laatste percentage op de 

gemeentebegrotingen (€ 340 miljoen per jaar exclusief incidentele uitgaven) en rekening houdend met 
de bevolkingsdaling betekent dit een besparingsmogelijkheid cumulatief van € 4 miljoen in de periode 
2014-2025. Afgezet tegen de inkomstendaling van € 7,1 miljoen in dezelfde periode, resteert dan dus 
(cumulatief) een tekort van € 3,1 miljoen. 

Voor de regio als geheel lijken de gevolgen dus nog wel mee te vallen. Dit is grotendeels het gevolg 

van de bevolkingsprognoses voor de gemeenten Roermond en Nederweert die nog een 

bevolkingsgroei voorspellen. De negatieve gevolgen van de demografische transitie slaan neer in de 
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andere gemeenten. Dit kan volgens deze berekeningen oplopen van een cumulatief tekort van € 1,3 
miljoen in de gemeente Maasgouw tot zo’n € 4,7 miljoen in de gemeente Weert.  

Voor velen zijn dit redenen om te zeggen dat niets doen of volledig zelfstandig aan de slag gaan geen 

opties zijn. Vanuit deze basis en het gevoel van urgentie is in Midden-Limburg discussie gevoerd, 

tijdens vijf interactieve bijeenkomsten, over een kwalitatief hoogwaardige, betaalbare, bereikbare en 

daarmee toekomstbestendige voorzieningenstructuur in de regio.  
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4. INTERACTIEVE BIJEENKOMSTEN  

In Midden-Limburg zijn in het kader van de transitieatlas voorzieningen vijf interactieve bijeenkomsten 

georganiseerd. Gestart is met vier thematische bijeenkomsten die achtereenvolgens gingen over zorg 

en welzijn, sport, cultuur en primair onderwijs. De bijeenkomsten hebben gediend om de scenario’s 
per sector op een hoger niveau te tillen en nog beter aan te laten sluiten op de werkelijkheid in 

Midden-Limburg. Vervolgens is deze input gebruikt voor de vijfde bijeenkomst (de slotbijeenkomst) 

waar de resultaten, inclusief de ontwikkelde integrale hoofdscenario’s, zijn tentoongesteld.  

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de thematische bijeenkomsten worden beschreven. De 

opbouw per thema is daarbij telkens gelijk. Eerst wordt ingegaan op de (beleidsmatige) context, de 

relatie met demografie en de scenario’s die zijn voorbereid voor de betreffende thematische 
bijeenkomst. Vervolgens wordt verslag gedaan van de bijeenkomst, waarbij het verslag dient als 

reflectie op de scenario’s. Het verslag per sessie wordt gestructureerd aan de hand van dialoog over 

bereikbaarheid, kwaliteit en bedrijfsvoering en bevat relevante stemresultaten en uitspraken die door 

deelnemers gedaan zijn tijdens de bijeenkomst.  

4.1. Zorg en welzijn  

De sessie zorg en welzijn vond plaats op 12 mei 

2014 in de raadszaal van het gemeentehuis in 

Roerdalen. In totaal 64 deelnemers met daarbij 

bestuurders van welzijnsinstellingen, 

zorgorganisaties en woningcorporaties, 

gemeentebestuurders, raadsleden en 

ambtenaren, cliëntenorganisaties, verzekeraars en eerstelijnszorgverleners. 

Zorg en welzijn Midden-Limburg 

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen samen met beleidsmatige veranderingen 

op het gebied van zorg en welzijn voor een enorme dynamiek. Door de extramuralisering zullen 

ouderen langer thuis wonen en door de vergrijzing zullen dat er steeds meer worden. Daar komt bij 

dat het door de decentralisaties per 1 januari 2015 grotendeels de verantwoordelijkheid van 

gemeenten wordt om het langer thuis wonen mogelijk te maken. De voorbereidingen op deze 

ingrijpende veranderingen zijn volop in gang in Midden-Limburg. Zorginstellingen hebben hun 

strategische vastgoedplannen klaar voor de komende jaren en de regiogemeenten hebben 

uitgangspunten vastgesteld voor Midden-Limburg. Deze zijn vervolgens in Midden-Limburg Oost en 

West uitgewerkt in gezamenlijke beleidskaders en –plannen. Logischerwijs ligt de focus sterk op 1 

januari 2015; met de transitieatlas wordt over die horizon heengekeken. 

Zorg en welzijn 

 95 welzijnsaccommodaties met een gemiddelde 

bezettingsgraad van ca. 42% 

 67 huisartsenpraktijken 

 48 zorgcentra met een totale capaciteit van ruim 

4.100 plaatsen. 
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Het rijksbeleid waarmee ingezet wordt op de extramuralisering van wat nu nog cliënten zijn met een 

zorgzwaartepakket (ZZP) 1 tot en met 3 en de helft van ZZP 4, leidt tot een geleidelijke uitstroom van 

cliënten uit zorgcentra.1 Momenteel zijn er ca. 4.140 intramurale plaatsen beschikbaar in Midden-

Limburg. De mate van extramuralisering wordt niet alleen bepaald door het rijksbeleid, maar ook door 

het eigen beleid van zorgaanbieders en het inkoopbeleid van het zorgkantoor. Wanneer 

zorgaanbieders en zorgkantoor er voor kiezen ook hogere ZZP categorieën niet meer te huisvesten in 

zorgcentra zal de behoefte aan intramurale capaciteit verder afnemen. Afhankelijk van waarvoor 

gekozen wordt in Midden-Limburg, zal de capaciteitsbehoefte met 10% (rijksbeleid) tot 35% 

(vergaande extramuralisering) kunnen afnemen tot en met 2020. De zorgaanbieders zelf gaan uit van 

een afbouw van ca. 20%. Dit heeft uiteraard consequenties voor de huisvesting van deze 

doelgroepen, met name de behoefte aan zorgwoningen stijgt door de extramuralisering van zwaardere 

ZZP categorieën. In het meest extreme scenario kan dit wel oplopen tot een extra behoefte van 600 

woningen.  

Dat mensen langer thuis blijven wonen vraagt om een andere manier van werken, bijvoorbeeld als het 

gaat om dagbestedingsactiviteiten. Deze zullen niet langer alleen voor bewoners van een zorgcentrum 

georganiseerd worden in de gemeenschappelijke ruimte, maar deze zullen veel meer plaatsvinden in 

welzijnsaccommodaties of deze activiteiten zullen worden opengesteld voor wijkbewoners. Veelal 

worden welzijnsaccommodaties nog door de gemeente geëxploiteerd en dat drukt behoorlijk op de 

begroting. Daarom is het dus van belang om met partners (zorgaanbieders en woningcorporaties 

bijvoorbeeld) te bezien welke mogelijkheden er zijn om maatschappelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk 

te benutten. Wanneer ervoor wordt gekozen een deel van de gemeentelijke locaties niet langer te 

exploiteren, zou het mogelijk zijn 12 tot 21 (van de 95) accommodaties af te stoten. Hiermee zou in 

iedere kern waar nu een welzijnsaccommodatie staat in ieder geval één (gemeentelijke) 

accommodatie behouden blijven. De gemeenschapsaccommodaties zijn in veel gevallen eigendom 

van de gemeenten en ook de exploitatie komt voor hun rekening. Dat betekent dat bij het sluiten van 

accommodaties en afstoten van het vastgoed weliswaar vrij grote initiële investeringen (ook in vorm 

van afboekingen) zijn gemoeid, maar dat er ook veel winst te behalen valt uit het wegvallen van de 

exploitatiekosten. Volgens berekeningen van PAS BV zal het saldo voor de gemeenten (2030) voor de 

scenario’s positief uitvallen met een bandbreedte van ca. 3,4 mln. tot 15,2 mln. euro.  

De andere manier van werken heeft niet alleen betrekking op het benutten van accommodaties, maar 

ook op de taken van medewerkers van betrokken organisaties en de wijze waarop het werk 

georganiseerd wordt, bijvoorbeeld binnen sociale wijkteams. Een spilfunctie is hierbij weggelegd voor 

huisartsen en wijkverpleegkundigen. Dit betekent waarschijnlijk dat er gemiddeld per patiënt een 

groter beroep zal worden gedaan op huisartsen. Anderzijds is er een beweging zichtbaar dat 

huisartsen meer patiënten in hun praktijk aannemen. Deze tegengestelde bewegingen zorgen 

                                                 
1 Cliënten die reeds een indicatie hebben en intramurale zorg ontvangen, blijven dit ontvangen. Alleen de 
instroom van nieuwe bewoners wordt relatief minder.  
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logischerwijs voor een spanning. Momenteel zijn er 120 huisartsen actief in Midden-Limburg. Wanneer 

de zorgvraag in 2020 10% hoger zou liggen, met een gelijkblijvend gemiddeld aantal patiënten per 

huisarts, zouden er 132 huisartsen nodig zijn om in de behoefte te voorzien. Als het aantal patiënten 

per huisarts toeneemt zou het aantal benodigde huisartsen tot 113 teruggebracht kunnen worden. Van 

belang is hierbij wel om rekening te houden met de vergrijzing van de huisartsen; naar verwachting 

zullen er ca. 20 huisartsen uitstromen de komende jaren. Er zal dus een instroom van huisartsen 

nodig zijn van tussen de 13 en 32 huisartsen (zie ook onderstaande tabel). De demografische en 

beleidsmatige ontwikkelingen zijn ook van invloed op de vraag naar en het aanbod van ander 

(para)medisch personeel. Zo is er tussen 2013 en 2018 vooral een tekort aan verzorgend personeel 

met een (v)mbo opleiding, terwijl de arbeidsmarkt voor hogeropgeleiden krapper zal zijn, zoals te zien 

in onderstaande grafiek:   

Reflectie: bijeenkomst zorg en welzijn in Midden Limburg 

Deze inhoudelijke context vormde de basis voor de interactieve bijeenkomst over zorg en welzijn die 

in Midden-Limburg is georganiseerd. Ter voorbereiding hierop zijn diverse scenario’s gemaakt voor de 
onderdelen langdurige zorg, welzijnsaccommodaties en huisartsen (zoals hierboven beschreven) om 

de bandbreedte waarbinnen bewegingen zich voor kunnen doen aan te geven. Na een korte inleiding 

is een aantal vragen gesteld die met stemtablets beantwoord werden door de aanwezigen en 

vervolgens zijn de verschillende scenario’s getoond. Naar aanleiding van de vragen en de scenario’s 
werd een stevige discussie gevoerd over de mogelijkheden tot – en beperkingen rondom – 

samenwerking tussen betrokken partijen, over welke rol burgers kunnen en moeten pakken in dit 

domein en over de wenselijkheid van de scenario’s en bijbehorende spreidingsbeelden. 

Bereikbaarheid 

Aanwezigen spraken tijdens de discussie vooral de voorkeur voor behoud van welzijns- en 

gemeenschapsaccommodaties in kleine kernen uit. Dit zijn toch vaak plekken waar mensen elkaar 
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kunnen ontmoeten en sociale contacten zijn een zeer belangrijke behoefte van mensen. Over andere 

voorzieningen was men het vrijwel eens dat het wel wenselijk is dat deze overal aanwezig zijn, maar 

dat dit in de praktijk niet haalbaar is. Voor zorgcentra is dit niet realistisch vanwege de 

extramuralisering en een huisarts in iedere kern is niet mogelijk omdat er simpelweg een minimum 

aantal cliënten nodig is om de praktijk draaiende te houden.  

Kwaliteit 

Dat betekent niet automatisch dat alle 

voorzieningen maar geclusterd moeten 

worden in de grotere kernen. Hoewel een 

ruime meerderheid van de aanwezigen 

aangeeft dat zij vinden dat gezondheidscentra 

het mogelijk maken de kwaliteit van 

eerstelijnszorg te verbeteren, plaatst een van 

de deelnemers de kritische kanttekening dat 

concentratie of multidisciplinariteit niet direct 

een verbetering van de kwaliteit betekent. De 

ontwikkeling en implementatie van sociale wijkteams kan ook niet rekenen op volledige instemming 

van de aanwezigen. 23 van de 61 deelnemers die de vraag hierover beantwoord hebben, gaven aan 

dat hiermee integraal, preventief en wijkgericht werken verzekerd is. 24 deelnemers waren het hier 

niet mee eens en denken dat een wijkteam slechts nieuw overleg zal creëren of dat het alleen nodig is 

dat hulpverleners elkaar weten te vinden. Een man afkomstig uit het onderwijs licht toe dat in die 

sector zorgadviesteams (ZAT) met een vergelijkbare samenstelling zijn ingericht. Volgens hem leidde 

dat alleen tot meer bureaucratie en niet tot een verbetering van de kwaliteit van geboden zorg en 

ondersteuning.  

De zaal was verdeeld over de vraag of zorgpartijen in staat zullen zijn om te gaan met de 

veranderende zorgvraag. Zo stelt een aanwezige dat zij het volledige vertrouwen heeft in de 

zorgaanbieders, omdat zij ziet dat deze partijen al goed bezig zijn met het maken van de benodigde 

transitie en dat er kwalitatief hoogwaardige zorg geboden wordt. Een ander signaleert dat 

zorgaanbieders zich de afgelopen jaren anders zijn gaan opstellen en dat dit niet altijd ten goede van 

de kwaliteit is gekomen of dat het in ieder geval tot minder vertrouwen in deze partijen geleid heeft. 

Als oorzaak hiervoor wordt gewezen op de marktwerking in de zorg.  

Bedrijfsvoering 

Op deze laatste opmerking wordt voortgeborduurd door een vertegenwoordiger van een 

zorgaanbieder. Hij zelf heeft er minder vertrouwen in, niet zozeer omdat zij niet in staat zijn kwaliteit te 

leveren, maar omdat zij steeds meer met minder middelen moeten doen. Er ontstaat een scheefgroei 
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tussen de vraag naar zorg en de beschikbare 

capaciteit. Doordat zorgaanbieders minder middelen 

tot hun beschikking hebben, wordt er dus ook een 

groter beroep gedaan op de gemeenschap.  

Naast de eerder genoemde huisartsen die een 

minimum aan patiënten nodig hebben, is er ook 

discussie over de exploitatie van welzijns- en 

gemeenschapsaccommodaties. Volgens een 

aanwezige die ervaring heeft als bestuurder bij een welzijnsorganisatie is het zo dat een 

accommodatie in ieder geval 70% van de openingstijd bezet zou moeten zijn om de exploitatie 

enigszins op orde te krijgen. Deze bezetting kan alleen gerealiseerd worden bij een minimum aan 

gebruikers. Door als gemeente geld bij te leggen, is het alsnog mogelijk de accommodatie open te 

houden. Uiteraard heeft dit consequenties voor andere voorzieningen en diensten. Afhankelijk van het 

belang dat gehecht wordt aan (de nabijheid van) welzijns- en gemeenschapsaccommodaties zal er 

dus een afweging gemaakt moeten worden of gemeenten (en in sommige gevallen andere partijen 

zoals woningcorporaties of zorgaanbieders) deze accommodaties blijven subsidiëren.  

Samenwerking 

Volgens een deelnemer zal het welzijnswerk in de toekomst ook veel meer los gezien moeten worden 

van de functie van een gebouw. Het kan op veel meer plekken worden georganiseerd. Dat vergt wel 

dat partijen afspraken met elkaar maken over het benutten van elkaars accommodaties of het 

gezamenlijk kiezen voor behoud van de ene en afstoten van de andere locatie. Samenwerking is niet 

vanzelfsprekend, omdat er ook sprake is van onderlinge concurrentie, tussen bijvoorbeeld 

zorgaanbieders onderling, maar ook tussen zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Partijen bekijken 

zaken nog veelal vanuit het eigen perspectief. Interessant is dan ook hoe de vertegenwoordigers van 

de verschillende aanwezige partijen op de 

vraag met welke partij de samenwerking het 

meest soepel verloopt, hebben beantwoord. 

Vertegenwoordigers van zorginstellingen, 

welzijnsorganisaties en gemeenten hebben 

relatief het meest op zichzelf gestemd. 

Raadsleden, woningcorporaties en 

regiovertegenwoordigers kiezen juist meer 

voor andere partijen. 
  

“Een huisarts in elke kern is simpelweg 
niet haalbaar, omdat er te weinig 

cliënten zijn om een rendabele praktijk 

te voeren. Er zijn nu helaas al 

huisartsen die het heel moeilijk 

hebben.” 
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4.2. Sport  

Op 19 mei in het stadhuis van Weert vond de 

interactieve bijeenkomst plaats die in het teken stond 

van de sport. 31 vertegenwoordigers van 

sportverenigingen, sportbonden, sportkoepels en 

gemeenten (raadsleden, ambtelijk en bestuurlijk) 

gingen met elkaar in gesprek.    

Sport Midden-Limburg 

De veranderende demografische samenstelling van 

Midden-Limburg betekent niet dat er minder wordt 

gesport, maar wel dat de invulling van sport en 

bewegen anders wordt. Hiermee kan de vraag naar 

bepaalde sportvoorzieningen afnemen en naar andere voorzieningen juist toenemen. Kinderen en 

jongeren doen relatief vaker aan teamsporten, zijn actief in competitieverband en deze sporten zijn 

gebonden aan een accommodatie. Ouderen sporten (of bewegen) relatief vaker individueel, in 

informeel verband en maken daarbij gebruik van de openbare ruimte (zoals joggen, nordic walking, 

fietsen) of van accommodaties die niet alleen voor sport bedoeld zijn (zoals ouderengym in een 

welzijnsaccommodatie). Naast het demografische vraagstuk speelt mee dat veel gemeenten de 

afgelopen jaren hebben bezuinigd op sport(accommodaties). Gezien de kortetermijnopgaven waar 

gemeenten mee kampen (m.n. decentralisaties in het sociale domein), is de verwachting dat de 

bezuinigingen op sport(accommodaties) worden gecontinueerd de komende jaren.  

Midden-Limburg telt momenteel 56 voetbalaccommodaties met in totaal 169 velden. Daarop spelen 

ruim 19.000 KNVB-leden. Op basis van dit aantal is de behoefte aan voetbalvelden, bij maximale 

bezetting van de velden, voor de hele regio 103. Dit komt neer op een overcapaciteit van 66 

voetbalvelden in 2013. Door de demografische transitie zou de overcapaciteit kunnen toenemen tot 79 

velden in 2025, bij gelijkblijvende deelnemersaantallen in de verschillende leeftijdscategorieën. Voor 

tennisbanen laat een vergelijkbare exercitie een overcapaciteit zien van 99 banen in 2013 (op een 

totaal aantal 233 banen) en dit kan oplopen tot 116 in 2025. Dit betekent niet direct dat er 70 

voetbalvelden en 100 tennisbanen gesaneerd zouden moeten worden in de regio, omdat verenigingen 

ook goed kunnen functioneren wanneer niet alle velden optimaal bezet zijn. Ook zou het mogelijk zijn 

dat leden onderhoudstaken op zich gaan nemen en in enkele gevallen is de accommodatie ook al in 

beheer van een vereniging. Wel geven deze aantallen aan dat naar alle waarschijnlijkheid niet alle 

accommodaties toekomstbestendig zijn. Exploitatie van voetbalvelden komt voor het grootste deel ten 

laste van de betreffende gemeente. In het meest extreme geval kan een sanering van voetbalvelden 

tot naar schatting een kleine € 5 mln. besparen op de gemeentebegrotingen de komende jaren 

(schatting bureau PAS BV). Voor tennisvelden geldt dat een groot deel ook door verenigingen of 

Sport 

 64 binnensportaccommodaties met een 

gemiddelde bezettingsgraad van ca. 46% 

 169 voetbalvelden verspreid over 56 

accommodaties  

 233 tennisbanen verspreid over 52 

accommodaties 

 Ruim 12.000 m2 wateroppervlak voor 

recreatief zwemmen 

 22 scouting- en 13 Jong Nederland-

accommodaties 
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private partijen wordt geëxploiteerd. Toch laat een inschatting zien dat ook hier de uitvoering van de 

scenario’s tussen de ca. 0,5 en ca. 4,8 miljoen euro zullen kunnen schelen op de gemeentebegroting. 

Voor beide type buitensportaccommodaties geldt wel dat de kosten voor de baten uitgaan en dus 

eerst een initiële investering zal moeten worden gedaan. 

Ook voor sporthallen en –zalen geldt dat deze niet allemaal toekomstbestendig zijn. Veel van deze 

voorzieningen worden door basisscholen gebruikt voor gymlessen (met name sport- en gymzalen) en 

zijn daar voor hun bezetting (en daarmee de exploitatie) van afhankelijk. Het verenigingsgebruik is 

veelal relatief minder dan gebruik voor sporteducatie. Door leerlingendaling is het waarschijnlijk dat 

basisscholen gesloten zullen worden in de regio en daarmee zal ook het draagvlak voor 

binnensportaccommodaties minder worden. Wanneer er vervolgens voor gekozen wordt een deel van 

de binnensportaccommodaties niet langer te exploiteren, zou Midden-Limburg in 2025 met 15 tot 17 

locaties (van de 64 die er nu zijn) minder kunnen. De exploitatie van vrijwel al deze accommodaties 

komt voor rekening van de gemeenten, die volgens schattingen (PAS BV) tot € 9,9 mln. kunnen 

besparen op de gemeentebegroting. Uiteraard geldt hiervoor wel dat een initiële investering vooraf 

gaat aan de besparingen op exploitatiekosten.  

Mogelijk ontstaat door de demografische veranderingen ook een overschot aan zwemwater voor 

recreatief gebruik. Momenteel heeft Midden-Limburg ongeveer 10.000 m2 wateroppervlak, verdeeld 

over 6 overdekte zwembaden, 6 buitenbaden en 2 combibaden (met zowel een binnen- als buitenbad) 

die publiek toegankelijk zijn. Daarnaast is er nog ruim 2.000 m2 wateroppervlak dat hoort bij campings, 

hotels en fitnesscentra. Voor een gezonde exploitatie wordt veelal een norm gehanteerd van 300 

bezoekers per m2 water voor binnenbaden en 60 bezoekers per m2 voor buitenbaden. Gegeven de 

huidige bezoekersaantallen zou dit er bij een gelijkmatige ontwikkeling toe leiden dat er in 2025 2 

binnenbaden en 3 buitenbaden te veel zijn in de regio. Wanneer de eigenaren van de vakantieparken 

en fitnesscentra hun zwembaden ook open zouden stellen zou dit overschot kunnen oplopen tot 4 

binnenbaden en 5 buitenbaden. De voordelen voor de gemeentebegrotingen doordat er minder 

exploitatielasten zijn, kunnen oplopen tot € 200.000 (PAS BV). 

Reflectie: bijeenkomst sport 

Bovenstaande vormde de basis voor de interactieve bijeenkomst over sport in Midden-Limburg. De 

scenario’s zoals beschreven zijn ter voorbereiding op deze bijeenkomst opgesteld. Na een korte 
inleiding is een aantal vragen gesteld die met stemtablets beantwoord werden door de aanwezigen en 

vervolgens zijn de verschillende scenario’s getoond. Naar aanleiding van de vragen en de scenario’s 
werd een stevige discussie gevoerd over de gehanteerde normen en richtlijnen om de scenario’s op te 
stellen, de beperkingen voor het multifunctioneel gebruiken van accommodaties en de moeilijkheden 

die er zijn rond samenwerking tussen verenigingen. 
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Bereikbaarheid 

Wanneer er voorzieningen gesloten zouden 

worden, heeft dat consequenties voor de 

afstand die afgelegd moet worden naar een 

accommodatie. Op de vraag wat de 

belangrijkste motivatie voor mensen is om lid 

te worden van een sportvereniging kozen 9 

mensen voor afstand. Degenen die voor 

anders kozen, gaven aan dat het gaat om een 

combinatie van factoren (waaronder afstand) 

of om sfeer. Bereikbaarheid van 

sportaccommodaties is dus belangrijk, maar de 

aanwezigen geven in de discussie aan dat het 

niet mogelijk is in iedere kern een compleet 

sportaanbod te realiseren. Wel zou iedere kern 

over ten minste een accommodatie moeten 

beschikken, maar welke sport dat zou moeten 

zijn, is afhankelijk van de behoefte 

dorpsbewoners.  

Kwaliteit 

Door goed te luisteren naar wat inwoners willen is het ook mogelijk om de sportparticipatie te 

verhogen, aldus de aanwezigen. Alleen stimuleringsbeleid werkt niet, het is vooral nodig bij de vraag 

aan te sluiten. Zo geeft een deelnemer aan dat er de afgelopen jaren veel beleid is geweest, maar dat 

de sportparticipatie nauwelijks is toegenomen. Met het beleid is echter wel een flinke kwaliteitsslag 

gemaakt door sport te incorporeren in het gezondheidsbeleid en het niet meer als losstaand 

beleidsthema te behandelen.   

Bedrijfsvoering 

Wel wordt de vraag gesteld hoe doelmatig deze maatregelen zijn, hoeveel geld en inzet het kost om 

de sportparticipatie een paar procent te laten stijgen en of het dat waard is? Datzelfde geldt voor het 

openhouden van sportaccommodaties met een lage bezettingsgraad in kleinere kernen. Er kan voor 

gekozen worden om ondanks een lage bezetting de accommodatie toch open te houden, omdat dit de 

leefbaarheid van een dorp ten goede komt. Door een aantal mensen wordt aangegeven dat daar best 

voor betaald mag worden, maar uiteraard is er ook een belangrijke rol voor vrijwilligers weggelegd. 

Vrijwilligers bepalen voor een groot deel ook de vitaliteit van een vereniging die gebruikmaakt van een 

accommodatie. De meeste deelnemers aan de bijeenkomst geven aan dat er geen tekort aan 

vrijwilligers verwacht wordt door de demografische veranderingen (9 deelnemers denken van wel), 

maar wel wordt door meerdere mensen aangegeven dat vrijwilligers tegenwoordig meer op 

“In het Midden-Limburgse is het belangrijk 

dat we dingen niet dubbel doen. Dat 

vereist dat we ook buiten de gemeentelijke 

grenzen moeten durven denken en soms 

zaken regionaal op te pakken.” 
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projectbasis willen bijdragen en daar dienen verenigingen op in te spelen. Uit de discussie blijkt verder 

dat het niet mogelijk is om op basis van een ledental aan te geven of een vereniging voldoende vitaal 

is of niet; het gaat niet alleen om het aantal leden en vrijwilligers, maar er spelen meer factoren mee.  

Samenwerking 

Een van de mogelijkheden om de vitaliteit te 

vergroten is de samenwerking aangaan met 

andere verenigingen. Van de aanwezigen 

vindt een meerderheid het wenselijk of zelfs 

noodzakelijk dat dit gebeurt in de regio. Een 

vertegenwoordiger van een sportvereniging wil 

dit graag nuanceren. Samenwerking is 

noodzakelijk, maar dat hoeft niet per se nauwe 

samenwerking te zijn. Het samen organiseren 

van wedstrijden kan al voldoende zijn, voor 

andere sporten of verenigingen ligt dit misschien wel weer anders. Door een ander wordt gesteld dat 

sport toch vooral emotie is, zoals het bekendste voorbeeld FC Limburg laat zien. Dat het moeilijk is 

voor verenigingen om samen te werken wordt door vrijwel iedereen erkend. Dit betekent niet dat het 

niet aangemoedigd moet worden of reeds gebeurt. Het urgentiebesef begint nu ook bij 

sportverenigingen toe te nemen. Een vertegenwoordiger van een gemeente geeft aan dat partijen 

inmiddels zelf ook komen met het idee voor een fusie. De discussie moet ook niet te eng gevoerd 

worden, tenslotte is het ook mogelijk om samen te werken met verenigingen die actief zijn in een 

andere tak van sport of met partijen die actief zijn op aanpalende beleidsterreinen. Het is dan ook 

vooral van belang dat goed gekeken wordt hoe de bestaande accommodaties het best benut kun 

worden vat een aanwezige het samen.   
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4.3. Cultuur 

Op 26 mei jl. kwam een bont gezelschap van 

cultuurinstellingen (bibliotheken, theater, 

multifunctionele instellingen, e.a.) en 

vertegenwoordigers van de Midden-Limburgse 

gemeenten (raadsleden, beleidsmedewerkers en 

bestuurders) bij elkaar in Nederweert.  

Cultuur Midden-Limburg  

De cultuursector in Midden-Limburg, maar eigenlijk in heel Nederland, heeft de laatste jaren te maken 

gehad met forse bezuinigingen.  

 

De bibliotheken in de regio vallen onder de organisaties Bibliocenter, Bibliorura en Biblionova. In 

geheel Nederland is er op gebied van bibliotheken veel reuring, met name door de veranderende 

functie van veel bibliotheken en de populariteit van e-books en internet. In Midden-Limburg wordt 

verkend of de vorming van netwerkbibliotheken mogelijk is en zijn er recent verschillende 

schoolbibliotheken geopend. Een aantal gemeenten streeft na in elke basisschool een servicepunt / 

schoolbibliotheek te vestigen.  

 

Er zijn 6 theaters, waarvan er twee gecombineerde voorzieningen zijn met een filmhuis en andere 

mogelijkheden. Naast een aantal grootschalige bioscopen is er één zelfstandig filmhuis in Weert. 

Duidelijk is dat de verschillende culturele instellingen al de samenwerking opzoeken: zo wordt er 

verkend hoe het cultuurplein in Weert in samenhang fysiek vernieuwd kan worden en is er een 

promotionele en inhoudelijke samenwerking opgezet tussen de Bosuil, het Bibliocenter, RICK en 

Munttheater in Roermond.  

 

Een belangrijk element voor de cultuur in de regio zijn ook de schutterijen, harmonieën en fanfares en 

de multifunctionele centra / buurthuizen, waar veel culturele activiteiten plaatsvinden. Ook zijn er 9 

locaties waar cultuureducatieve instellingen gevestigd zijn.  

 

Onbekend is nog wat de effecten van de ontgroening, vergrijzing en bevolkingskrimp zullen gaan zijn 

op het cultuurlandschap in de regio. Voor te stellen is dat verenigingen van allerlei pluimage moeite 

hebben nieuwe leden te vinden, waardoor de balans tussen oudere en jongere leden zoek kan raken 

of dat culturele instellingen zich wellicht meer op de oudere generatie kunnen gaan richten. Anno 2014 

vormen jongeren een groot deel van de leden / gebruikers van bibliotheken. Een sterke ontgroening 

zal hier dus ook zijn invloed op uitoefenen.  

  

Cultuur 

 1 centrale bibliotheek, 9 reguliere 

bibliotheken, 38 servicepunten (waarvan 

22 op school, alleen voor leerlingen) 

 3 filmhuizen- en 6 theaterzalen  

 54 schutterijen 
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Reflectie: bijeenkomst cultuur 

Tegen het licht van deze ontwikkelingen is in Midden-Limburg een interactieve sessie Transitieatlas 

Cultuur georganiseerd. De regio had de primeur: het was de eerste keer dat de Transitieatlas is 

losgelaten op het onderwerp cultuur. Ter voorbereiding op de avond is met een 15-tal interviews 

geprobeerd zo goed mogelijke scenario’s te ontwikkelen voor theaters, bibliotheken, filmhuizen en 
cultuureducatie. Ook zijn integrale scenario’s ontwikkeld.  
 

Na een korte inleiding konden de aanwezigen zelf vragen formuleren die op dit moment spelen in 

Midden-Limburg op gebied van cultuur. Na een korte pauze werden deze en andere vragen 

voorgelegd aan de aanwezigen, die met stemtablets konden reageren.  

 

De aanwezigen waren het erover eens dat er geen hard verband is tussen verwachte demografische 

ontwikkelingen en het draagvlak voor culturele voorzieningen. Volgens een deelnemer wordt het 

eventuele verband opgeheven door de invloed van trends die altijd spelen in deze wereld. Een andere 

deelnemer gaf aan dat kleine locaties voor cultuureducatie en de schutterij dit verband wel merken, 

maar grote voorzieningen, zoals bibliotheken en theaters, niet.  

Bereikbaarheid en kwaliteit  

Tijdens de bijeenkomst werd aan de aanwezigen een aantal vragen 

gesteld over clustering van de verschillende voorzieningen. Dit 

leverde verdeelde reacties op, bijvoorbeeld op de stelling dat twee 

centrale bibliotheken voldoende zullen zijn in de toekomst. Volgens 

sommigen zou de afstand voor bepaalde doelgroepen dan te groot 

worden. Anderen gaven aan dat de functie van bibliotheken dusdanig 

zou veranderen (kennisportal en stimuleren lezen en leren) dat dit 

moeilijk te bepalen is. Voor theaters lag dat anders: de opmerking 

werd gemaakt dat er in de regio waarschijnlijk geen ruimte is voor drie grote theaters, maar dat twee 

grote theaters met ruimtes eromheen voor kleinere vormen een betere optie zou zijn.  

De indruk bestaat dat een clustering van bijvoorbeeld theaters geen garantie is voor kwaliteit, maar 

dat die theaters anders ten onder zouden gaan aan concurrentie met grotere theaters, wellicht van 

buiten de regio. De gewenste maximumafstand tot een theaters werd dichtbij gesteld: tussen de 11 en 

20 km voor elke inwoner van Midden-Limburg.  

Bedrijfsvoering 

De verschillende deelnemers aan de bijeenkomsten hadden een ander beeld van de maximale 

subsidie die per inwoner verleend zou moeten worden aan een bibliotheek. Toch vonden de meeste 

deelnemers dat dit bedrag tussen de € 10 en € 30 zou moeten liggen. Ook voor theaters liepen de 

meningen uiteen: van tussen de € 5 en € 10 per inwoner tot € 20 of meer.  

“We zullen toch op de schaal 

van Midden-Limburg moeten 

gaan denken voor voorzieninge 

n in cultuur, sport en andere 

domeinen” 
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Samenwerking 

Een groot deel van de avond bestond uit een discussie over de samenwerking tussen culturele 

instellingen in de regio. Veel bestuurders zijn sterk begaan met hun organisatie, ook bij culturele 

instelling in Midden-Limburg. Dat uit zich soms nog wanneer er wordt gepoogd samen te werken 

tussen organisaties: het is niet makkelijk om vanuit het standpunt van samenwerking te gaan denken 

wanneer iemand altijd voor het eigen bestaan heeft gevochten. Toch gaven aanwezigen aan dat 

samenwerking zeker niet hoeft te betekenen dat de (identiteit van de) eigen organisatie verloren gaat. 

Er kan zelfs een gezamenlijke nieuwe identiteit ontstaan zodra er wordt samengewerkt, maar het is 

ook mogelijk alleen op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfsvoering samen te werken, zodat de eigen 

identiteit niet wordt aangetast.  

 

Wel werd aangegeven dat samenwerking hoe dan ook maatwerk is en dat dit in veel gevallen afhangt 

van de specifiek betrokken personen en de mate waarin zij verandering nastreven. Tot slot werd 

opgemerkt dat de tijdens de sessie aan bod gekomen culturele voorzieningen geen volledig beeld 

geven van hoe het er in de regio aan toe gaat: schutterijen, harmonieën en b.v. ook scouting zijn 

eveneens van groot belang voor de gemeenschap.  
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4.4. Primair onderwijs 

In het gemeentehuis van Leudal vond op 2 juni 

de interactieve bijeenkomst over primair 

onderwijs plaats. Tijdens deze sessie waren 

vertegenwoordigers van schoolbesturen (uit het 

primair én voortgezet onderwijs), jeugdzorg, 

kinderopvang, buitenschoolse opvang en 

gemeenten (raadsleden, bestuurlijke en 

ambtelijke vertegenwoordiging) aanwezig. 

Primair onderwijs Midden-Limburg  

Het aantal basisschoolleerlingen neemt al een aantal jaar af in Midden-Limburg. In 2009 zaten er nog 

zo’n 19.600 leerlingen op de basisschool in de regio, dat is afgenomen tot 17.400 in 2013 (peildatum 1 

oktober) en zal volgens prognoses nog verder afnemen tot ca. 15.000 in 2022. Tussen 2009 en 2022 

is dat een daling van 23,5%. De leerlingendaling van de afgelopen jaren is niet ongemerkt 

voorbijgegaan aan de regio, tussen 2009 en 2013 hebben reeds acht schoolgebouwen hun deuren 

gesloten en deze scholen zijn samengegaan met een andere school in de omgeving. Dat het komt tot 

sluiting van meer schoolgebouwen in Midden-Limburg lijkt onvermijdelijk. Een kleine school is nu 

eenmaal duurder in de exploitatie dan een school van gemiddelde omvang (momenteel is dat 217 

leerlingen in Nederland), omdat een kleine school gemiddeld meer FTE per kind in dienst heeft en ook 

de gebouwelijke lasten gemiddeld hoger liggen. Daar tegenover staat dat de inkomsten afnemen, 

omdat de bekostiging van het onderwijs grotendeels afhankelijk is van het leerlingenaantal. Dit wordt 

gedeeltelijk gecompenseerd door de kleinescholentoeslag voor scholen die minder dan 145 leerlingen 

hebben, maar dat laat onverlet dat veel schoolbesturen met kleine scholen zich in een precaire 

financiële situatie bevinden en dat zij de afgelopen jaren hun reserves hebben moeten aanwenden om 

de exploitatie rond te krijgen.  

Naast de financiële situatie van de schoolbesturen van kleine scholen speelt ook nog de discussie 

over kwaliteit van het onderwijs. Het staat niet onomstotelijk vast dat kleine scholen minder goed 

presteren dan scholen van gemiddelde of grote omvang en er zijn voldoende voorbeelden van kleine 

scholen die zeer goed onderwijs bieden. Wel zijn veel mensen het erover eens dat kleine scholen 

kwetsbaarder zijn. De kans dat de kwaliteit van het onderwijs minder goed is, is groter op een kleine 

school, blijkt bijvoorbeeld ook uit rapportages van de onderwijsinspectie. Dit geldt met name voor 

scholen die geconfronteerd worden met een constante krimp van het aantal leerlingen.  

Wanneer er voor het aantal nog te sluiten scholen in Midden-Limburg uit wordt gegaan van de 

absolute ondergrens van 23 leerlingen, dan zou er in 2020 geen enkele school gesloten hoeven te 

worden. Deze absolute ondergrens wordt echter slechts in uitzonderlijke gevallen gehanteerd. 

Normaliter geldt de lokale opheffingsnorm die per gemeente wordt vastgesteld op basis van het aantal 

Primair onderwijs 

 17.436 leerlingen op 83 scholen (1 oktober 

2013); gemiddeld 210 per school 

 Gemiddeld 25 leerlingen per km2, variërend van 

12 per km2 in Nederweert tot 62 per km2 in 

Roermond 

 Tussen 2009 en 2022 leerlingendaling van 

23,5% volgens prognoses 
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leerlingen per vierkante kilometer. Op basis van de nu geldende lokale opheffingsnorm per gemeente 

zouden er in 2020 13 scholen gesloten worden in Midden-Limburg. Wanneer gewerkt wordt met een 

ondergrens die voor de hele regio wordt vastgesteld, bijvoorbeeld 100 zoals in een advies van de 

Onderwijsraad werd gesuggereerd, dan zou het aantal scholen met 20 afnemen. Wordt de ondergrens 

naar 150 verhoogd dan zou het al om 30 van de 83 scholen gaan. Leerlingendaling en de 

optimalisering van de onderwijsvoorzieningen in de regio hebben ook gevolgen voor de benodigde 

hoeveelheid leraren en vloeroppervlak. De behoefte hieraan neemt sowieso af doordat het aantal 

leerlingen minder wordt, maar door een ondergrens voor het aantal leerlingen in te stellen verandert 

de normbehoefte ook. Een school van gemiddelde omvang heeft minder FTE onderwijsgevend 

personeel per leerling nodig en ook het aantal m2 kan efficiënter benut worden.  

De personeelskant wordt niet alleen beïnvloed door de leerlingendaling, maar ook door de vergrijzing. 

Het onderwijs is, in vergelijking met andere sectoren, een vergrijsde sector en de verwachting is dat 

de komende jaren veel personeel uitstroomt. Een lerarentekort ligt dus op de loer. In een regio als 

Midden-Limburg is het dus de vraag of leerlingendaling en vergrijzing elkaar uitbalanceren of dat er 

sprake zal zijn van een overschot of een tekort. Momenteel hebben de scholen in Midden-Limburg 

gezamenlijk ca. 1.000 FTE onderwijsgevend personeel in dienst. Daarmee ligt het aantal leerlingen 

per FTE onder het landelijk gemiddelde dat momenteel op ca. 19 ligt. Als we dit gemiddelde als norm 

aanhouden ten opzichte van de ontwikkeling van het aantal leerlingen dan betekent dat dat in 2020 

nog ca. 830 FTE onderwijsgevend personeel nodig is in de regio. De rode lijn in de grafiek hiernaast 

geeft het natuurlijk verloop weer. Op dit 

moment is ca. 31% van de leraren 55 jaar of 

ouder. Voor de berekening van het natuurlijk 

verloop is uitgegaan van een geleidelijke 

uitstroom van deze groep over een periode 

van 12 jaar, dit is dus gebaseerd op een 

pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar. Uit 

de grafiek wordt duidelijk dat leerlingendaling 

en vergrijzing elkaar dus pas in 2022 

opheffen. Uiteraard spelen onderwijsbesturen 

reeds op deze ontwikkelingen in met hun 

personeelsbeleid en worden beleidsmaatregelen getroffen door het Rijk waardoor er alsnog 

mogelijkheden blijven, zij het beperkt, om jonge leerkrachten aan te nemen. Als we naar de 

verschillende scenario’s kijken, is er bij een gehanteerde ondergrens van 23 leerlingen in 2020 een 

behoefte aan 827 FTE onderwijsgevend personeel. In het scenario voor de lokale opheffingsnorm is 

dat 815 FTE en in het scenario waarbij 150 als opheffingsnorm is aangehouden 804 FTE.  

Voor het onderwijsvastgoed geldt dat er veelal reeds sprake is van een overschot aan vierkante 

meters ten opzichte van wat er normatief benodigd is. Er is dus sprake van leegstaande lokalen. Deze 
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leegstand kan in sommige gevallen worden opgevuld met medegebruik door andere partijen of door 

het combineren van voorzieningen. Door wet- en regelgeving is het echter niet altijd eenvoudig om 

hier oplossingen voor te vinden. De 83 basisscholen in Midden-Limburg zijn samen goed voor 

ongeveer 130.000 m2 onderwijsvastgoed. Volgens de normberekening hebben zij echter maar ca. 

95.000 m2 nodig op dit moment. Naarmate er meer opgeschaald wordt in een scenario, neemt de 

normatief benodigde hoeveelheid m2 verder af in de regio, zoals te zien is onderstaande grafiek. Bij 

een scenario van minimaal 150 leerlingen als ondergrens in 2020 zou dit neerkomen op zo’n 75.000 

m2, bijna 55.000 m2 minder dan de nu aanwezige vierkante meters. 

 

 

De kosten en baten van het primair onderwijs komen deels voor rekening van de schoolbesturen (o.a. 

personeel, binnenonderhoud, energielasten) en deels voor rekening van de gemeenten 

(buitenonderhoud, nieuwbouw / verbouw / sloop). In 2015 zal overigens het buitenonderhoud worden 

overgeheveld naar de schoolbesturen. Leerlingendaling zal invloed uitoefenen op de kosten en baten 

van beide partijen. Immers: veel scholen zullen ruimer in hun jasje zitten waardoor bijvoorbeeld de 

vaste lasten voor gebouwen zwaarder gaan wegen. Wanneer schoolgebouwen worden afgestoten 

zullen deze moeten worden afgeschreven van de gemeentebegroting.   
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Berekend naar landelijke normen zullen door 

de leerlingendaling de tekorten op de 

begrotingen van de scholen in de regio 

gemiddeld toenemen wanneer de absolute 

ondergrens (23 leerlingen) of het scenario van 

50 leerlingen wordt gehanteerd. Bij de 

scenario’s lokale opheffingsnorm en scholen > 
150 leerlingen, zal het zogenaamde 

normtekort afnemen (zie grafiek hiernaast). 

De drie scenario’s kunnen op de begroting 

van de schoolbesturen cumulatief een 

besparing opleveren van tussen de ca. € 1 mln. en ca. € 9,5 miljoen. 

Het saldo voor de gemeenten (vastgoed, cijfers PAS BV), zal negatiever uitpakken naarmate het 

minimum aantal leerlingen groter wordt. Zo loopt het naar schatting uiteen tussen een positief saldo 

(2027) van ca. € 1,1 mln. (minimaal 50 leerlingen) tot een negatief saldo van –11,2 mln. euro 

(minimaal 150 leerlingen). Voor gemeenten geldt echter wel dat de initiële investeringen ver voor de 

baten uitgaan.  

Scholen met minder dan 145 leerlingen ontvangen op dit moment kleinescholentoeslag (kst); dat gaat 

om 31 van de 83 scholen in Midden-Limburg (1-10-2012), welke gezamenlijk een bedrag hebben 

ontvangen van € 1,25 mln. in het schooljaar 2013/2014. Staatssecretaris Dekker heeft onlangs in zijn 

uitwerkingsbrief voorgenomen dat scholen die fuseren en daarmee boven de 145 leerlingen komen, 

het volledige bedrag dat zij voorafgaand aan de fusie aan kst ontvingen, voor een periode van 6 jaar 

zullen blijven behouden. Wanneer alle scholen open blijven, zullen er in 2020 35 scholen zijn die in 

aanmerking komen voor de kst. Bij het scenario van 50 leerlingen zal er van de 1,25 miljoen ca. 

320.000 naar de fusiescholen gaan; bij scenario lokale opheffingsnorm ruim 7 ton en logischerwijs bij 

het scenario van 150 leerlingen het volledige bedrag (immers, er zijn dan geen scholen meer met 

minder dan 145 leerlingen).   

Reflectie: bijeenkomst primair onderwijs 

Tijdens de interactieve bijeenkomst hebben deelnemers een stemtablet gekregen om vragen te 

beantwoorden over de gewenste spreiding en optimalisering van het primair onderwijs in Midden-

Limburg. Met behulp van de voorbereide scenario’s waar hierboven op in is gegaan en de applicatie 
Transitieatlas PO waarmee in real time scenario’s kunnen worden ontwikkeld is er discussie gevoerd 

over kwaliteit, innovatieve onderwijsconcepten en samenwerking tussen schoolbesturen, tussen 

schoolbesturen en gemeenten en samenwerking met ketenpartners. 
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Bereikbaarheid 

Op de vraag of er een school in het eigen dorp 

moet staan of dat dit ook in het buurdorp mag, 

kozen 23 aanwezigen voor het tweede 

antwoord. 4 deelnemers vinden dat de 

basisschool in het eigen dorp moet staan. 

Discussie was er over de vraag wat dan de 

maximale afstand tot een basisschool is. 12 

deelnemers kozen voor 2 tot 4 kilometer, 9 

kozen voor 4 tot 6 kilometer. Een aanwezige 

licht toe dat voor hem de acceptabele afstand 

erg afhangt van de leeftijd van de kinderen. In het voortgezet onderwijs, als de kinderen net 12 zijn, 

fietsen ze soms drie kwartier. 4 tot 6 kilometer zou dan in sommige gevallen best kunnen voor een 

basisschool. Een argument dat zwaarder lijkt te wegen voor de nabijheid van een school is dat deze 

zorgt voor sociale cohesie in een dorp. Mensen ontmoeten elkaar op een informele manier rond de 

school. Soms zijn het juist kleine scholen die die functie beter vervullen dan grotere scholen. Een 

mevrouw geeft aan dat het verdwijnen van een school niet per se zorgt voor een minder leefbare kern. 

In het dorp waar zij woont is de school gesloten, 

maar het is nog altijd zeer leefbaar. Er zijn 

uiteindelijk weer andere instanties die de plek 

van de school innemen en voor leefbaarheid 

zorgen. Een ander is hier niet van overtuigd, 

want hoe zal het dorp er dan over 15 jaar 

uitzien? Als er nu een school sluit, willen er dan 

nog wel mensen komen wonen? Het gebouw zal 

nog wel benut worden, maar de vraag is of het 

dorp dan nog wel toekomst heeft.  

  

“Ik heb in 3 dorpen ervaring gehad met 

scholen die zijn gesloten. Op 2 plekken 

bleek een school niet noodzakelijk voor de 

leefbaarheid, op 1 plek wel. Het gaat erom 

wat er achterblijft in een kern, wat de 

sociale structuur is en wat er wordt 

gestimuleerd zodra een school dichtgaat.” 
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Kwaliteit 

Op de vraag wat het meest doorslaggevend 

zou moeten zijn in het bepalen van een 

ondergrens voor basisscholen antwoordt het 

merendeel van de deelnemers dat de kwaliteit 

van het onderwijs doorslaggevend zou 

moeten zijn. Wel is er discussie over de vraag 

of kwaliteit en het leerlingenaantal met elkaar 

samenhangen. Kleine scholen kunnen 

sommige taken juist beter uitvoeren dan 

grotere scholen. Aan de andere kant is vrijwel 

iedereen het er ook over eens dat kleinere scholen kwetsbaarder zijn. Het probleem is vooral dat 

combinatieklassen een groot beroep doen op de leerkrachten. Een combinatieklas waarin twee 

opeenvolgende leerjaren zitten is nog te overzien, maar een leerkracht geeft aan dat zij uit de praktijk 

weet dat een combinatieklas van groep 3, 4 en 7 niet te doen is. Over de vraag hoe de kwaliteit van 

het onderwijs dan het best geborgen kan worden, is de zaal verdeeld. De grootste groep vindt dat dit 

kan door hooggeschoolde docenten. Deze keuze leidt tot onbegrip bij anderen, want dat is absoluut 

geen voorwaarde voor kwaliteit. Daarop 

reageert een ander door te stellen dat hij 

onder hooggeschoold vooral vakmanschap 

verstaat en niet alleen een hoge opleiding. 

Een aantal aanwezigen geeft aan dat vooral 

ook gekeken moet worden naar innovatieve 

onderwijsconcepten, bijvoorbeeld niet langer 

denken in termen van groepen of klassen. Het 

huidige systeem zal over 5 of 10 jaar niet meer 

werkbaar blijken aldus een deelnemer.  

Bedrijfsvoering 

Wellicht dat concepten als integrale kindcentra 

kunnen bijdragen aan het bieden van 

kwalitatief goed onderwijs. Dat betekent niet 

het overbrengen van kinderopvang naar 

onderwijs en daarmee het besparen van 

kosten, maar daadwerkelijk integraal werken, 

zo stellen de aanwezigen. Wel is er een 

zekere massa nodig om de verschillende 
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voorzieningen die ondergebracht worden in een integraal kindcentrum exploiteerbaar te houden. Een 

meerderheid stelt dat er minimaal 225 of 300 kinderen nodig zijn. Een aantal deelnemers wil ook 

helemaal geen integrale kindcentra. Tot slot brengt iemand nog in dat je de inkomsten van een 

integraal kindcentrum niet alleen aan de kinderen moet ophangen, maar dat je inkomsten breder moet 

genereren.  

Samenwerking 

Dat er draagvlak is voor meer samenwerking 

met partijen zoals de kinderopvang blijkt ook 

uit de antwoorden op de vraag met welke 

voorziening de optimalisering van het primair 

onderwijs vooral afgestemd zou moeten 

worden. 13 van de 27 stemmen voor het 

antwoord met ketenpartners (voortgezet 

onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse 

opvang). Als het gaat over onderlinge 

samenwerking tussen schoolbesturen is er 

vooral behoefte aan kennisuitwisseling, zo blijkt uit de antwoorden van de deelnemers. Maar, zo stelt 

een aanwezige, als je personeel uitwisselt, neem je kennis automatisch mee. Ook wordt opgemerkt 

dat er nog altijd enorme schotten bestaan tussen scholen, waardoor er bij gezamenlijk bijeenkomsten 

erg veel tijd nodig is om elkaar te informeren. Ook speelt mee dat er vanuit Den Haag beperkingen 

worden opgelegd wat betreft samenwerking tussen scholen van verschillende denominaties. Op dat 

gebied valt nog een wereld te winnen en het zou goed zijn om samen te zoeken naar manieren om de 

samenwerking vorm te kunnen geven. Dit laatste punt kan op veel bijval rekenen.   
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5. HOOFDSCENARIO’S 

Het doel van de transitieatlas is om aan de hand van scenario’s inzicht te geven in de consequenties 
van bepaalde keuzen of het hanteren van bepaalde uitgangspunten voor de optimalisering van de 

voorzieningenstructuur in Midden-Limburg. In dit hoofdstuk worden drie hoofdscenario’s 
gepresenteerd. Het is belangrijk te vermelden dat de scenario’s geen blauwdruk of beleidsopties voor 
de toekomst zijn, maar dat de scenario’s een bandbreedte weergeven waarbinnen de discussie over 

de toekomstige voorzieningenstructuur van Midden-Limburg gevoerd kan worden. Er spelen altijd 

lokale factoren mee die bij het hanteren van objectieve en landelijke normen, richtlijnen en regels niet 

kunnen worden meegewogen. De uiteindelijke keuze voor de wijze waarop met de voorzieningen in de 

regio wordt omgegaan is aan de welzijnsorganisaties, zorginstellingen, schoolbestuurders, culturele 

instellingen, gemeenten etc. in samenspraak met belanghebbenden zoals ouders, cliënten, 

verenigingen en niet in de laatste plaats de inwoners van de regio. Uitwerking van de keuzes die 

samen gemaakt worden, blijft altijd lokaal maatwerk. Het adviesbureau dat verantwoordelijk is voor 

uitvoering van de transitieatlas heeft dan ook geen voorkeur voor een van de scenario’s.  

De drie hoofdscenario’s zijn opgesteld door het combineren van scenario’s per thema zoals die zijn 

voorgelegd en getoetst tijdens de interactieve bijeenkomsten per thema. Uit de stemresultaten en de 

dialoog die gevoerd is, kan een voorkeursscenario worden gedestilleerd. In dit scenario voldoen de 

voorzieningen aan een minimumnorm of –richtlijn om gezond de toekomst in te gaan. Het tweede en 

derde scenario zijn te zien als optimalisaties van dit eerste scenario. In deze scenario’s voldoen de 
voorzieningen aan een robuuste norm of richtlijn om gezond de toekomst in te gaan. Om gevoel te 

krijgen voor de mogelijkheden bij een dergelijke optimaliseringsslag is een tweetal vingeroefeningen 

gedaan. Scenario 2 is een vingeroefening waarin een stap richting clustering naar functie wordt 

weergegeven, dat wil zeggen dat in bepaalde kernen een gespecialiseerd voorzieningenaanbod in 

stand wordt gehouden en dat het op dat terrein een (sub-)regionale functie zal gaan of blijven 

vervullen. Met de vingeroefening in scenario 3 wordt een eerste stap richting een regiemodel 

weergegeven met een concentratie van voorzieningen in de hoofdkernen waarbij een goede lokale 

bereikbaarheid van dienstverlening een belangrijke randvoorwaarde is.  

In feite zal uiteindelijk een keuze gemaakt moeten worden tussen een voorzieningenaanbod dat 

voldoet aan minimaal gezonde normen en richtlijnen of robuust gezonde normen en richtlijnen. In het 

eerste geval wordt gekozen voor een groter aanbod aan voorzieningen op meer verschillende locaties 

in de regio, waarbij niet uit te sluiten valt dat op termijn blijkt dat er nog een optimaliseringsslag nodig 

is. In het tweede geval wordt gekozen voor een in kwantitatieve zin beperkter voorzieningenaanbod, 

waarbij sprake zal zijn van een zekere clustering, maar dat wel toekomstbestendig en kwalitatief 

hoogwaardig is. Deze keuze betekent niet dat gekozen wordt voor een van de drie hoofdscenario’s 
zoals hieronder weergegeven, maar dat gekozen wordt voor een bepaald streefbeeld met 

bijbehorende uitgangspunten. Uiteraard zijn er nog allerlei tussenvarianten denkbaar. 
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Voor het voorkeursscenario wordt aangegeven welke relevante stemresultaten uit de bijeenkomsten 

zijn meegenomen in de uitgangspunten per scenario. Voor de twee optimaliseringsscenario’s worden 
de uitgangspunten benoemd en vervolgens wordt het kaartbeeld getoond dat bij het scenario hoort en 

worden de consequenties beschreven. Op de kaarten voor de hoofdscenario’s worden plekken 
aangewezen waar kansen liggen voor de betreffende voorzieningen. Het zijn oplossingsrichtingen en 

het geheel is dus geen blauwdruk voor de toekomst. Wanneer een voorziening die op dit moment 

aanwezig is op een van deze kaarten niet voorkomt, wil dat zeggen dat deze onder de norm valt die in 

het betreffende scenario gehanteerd is. Dat is uiteraard onderwerp van discussie, het kaartbeeld biedt 

een optie en geenszins een definitieve keuze.2 Tot slot volgt een tabel met een cijfermatige uitwerking 

per voorziening per gemeente. Hieronder wordt eerst een kaartbeeld van de huidige situatie getoond 

evenals de bijbehorende tabel met aantallen: 

                                                 
2 Dit is ook van toepassing op de ‘rode stippen’(=saneren) in de bijlagen van deze rapportage. 
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Voorziening E-S L’dal M’gouw N’weert R’dalen R’mond Weert Totaal 

Basisschool 12 14 10 7 6 18 16 83 

Binnensportaccommodatie 6 16 8 4 7 6 17 64 

Voetbalaccommodatie 8 13 5 5 6 7 12 56 

Tennisaccommodatie 4 12 7 5 6 7 10 51 

Scouting- / Jong 
Nederland accommodatie 

4 5 2 4 5 8 7 35 

Zwembad 2 4 2 1 3 2 1 15 

Welzijnsaccommodatie 20 16 12 6 12 18 11 95 

Huisarts 11 14 3 4 6 15 14 67 

Zorgcentrum 5 10 7 2 4 8 11 48 

Schutterij 9 16 8 3 6 5 9 56 

Theater 0 1 1 1 0 2 1 6 

Filmhuis 0 1 0 0 0 1 1 3 

Bibliotheken 1 2 2 1 0 1 2 9 

Servicepunten / 
bibliotheek op school 

13 9 5 4 8 6 0 45 

Cultuureducatie 3 0 1 0 3 1 3 11 
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5.1. SCENARIO 1: VOORKEURSSCENARIO 

 Dit scenario heeft relatief de minst verstrekkende gevolgen. Op het gebied van cultuur en zorg 

worden alle bestaande voorzieningen gehandhaafd. Op het gebied van welzijn, sport en primair 

onderwijs is wel een daling van het 

aantal voorzieningen zichtbaar. 

 In dit scenario blijft in iedere kern in 

ieder geval een voorziening 

gehandhaafd, in de kleinere kernen 

zijn het veelal 

welzijnsaccommodaties die 

fungeren als laatste voorziening in 

de kern, zoals bijvoorbeeld 

zichtbaar in Haler.  

 Wel is er een terugloop te zien in 

het aantal vierkante meters 

benodigd vastgoed, dit is vooral 

het gevolg van het afstoten van 

welzijnsaccommodaties en 

basisscholen. 

Stemresultaten die als randvoorwaarden meegenomen zijn in het voorkeursscenario 

 Acceptabele opheffingsnorm basisschool: 80-100 meest gekozen, maar ook redelijk aandeel stemmen 

voor 24 – 50 leerlingen en voor 50 – 80 leerlingen. Daarom scenario lokale opheffingsnorm. 

 Afstand basisschool: meerderheid stemde op 2 – 4 km of 4 – 6 km. Afstand wordt niet hoger dan 4 km in 

dit scenario. Ook gaf ruime meerderheid aan dat basisschool in buurdorp mag.  

 Voor sport is veelal gestemd op een relatief groot aantal bezette banen of velden dat nodig is voor een 

gezonde exploitatie, maar in de dialoog is duidelijk aangegeven dat dit geen harde ondergrens is. 

Daarom niet het meest vergaande scenario voor sport opgenomen.  

 Multifunctionaliteit, betaalbaarheid en diversiteit het meest genoemd als uitgangspunt voor spreiding van 

het sportaanbod.  

 Grote spreiding in voorkeuren voor culturele voorzieningen, zoals bijvoorbeeld 50/50 verdeling in 

antwoord op de vraag of twee centrale bibliotheken in de toekomst voldoende zijn voor de regio. In dit 

scenario wordt de status quo gehandhaafd.  

 Minimale bezettingsgraad voor welzijnsaccommodaties: grote meerderheid stemde op 50% of 70%. In de 

dialoog wel een voorkeur uitgesproken voor behoud van accommodaties in kleinere kernen. 

 Voorkeur voor multifunctionele accommodaties.  
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 Dit scenario zou, cumulatief tot en met 2020, een besparing voor de gemeenten op kunnen 

leveren van € 4,3 mln.  

Voorziening E-S L’dal M’gouw N’weert R’dalen R’mond Weert Totaal 
T.o.v. 
2013 

Basisschool 11 10 7 7 6 16 13 70 -13 

Binnensportaccommodatie 5 14 4 3 6 5 12 49 -15 

Voetbalaccommodatie 3 5 3 3 2 4 5 25 -31 

Tennisaccommodatie 4 10 7 2 6 7 9 45 -6 

Scouting- / Jong Nederland 
accommodatie 

2 4 1 4 4 7 6 28 -7 

Zwembad 1 4 1 1 0 1 1 9 -6 
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Welzijnsaccommodatie 20 15 11 6 11 13 7 83 -12 

Huisarts 11 14 3 4 6 15 14 67 0 

Zorgcentrum 5 10 7 2 4 8 11 48 0 

Schutterij 9 16 8 3 6 5 9 56 0 

Theater 0 1 1 1 0 2 1 6 0 

Filmhuis 0 1 0 0 0 1 1 3 0 

Bibliotheken 1 2 2 1 0 1 2 9 0 

Servicepunten / bibliotheek 
op school 

13 9 5 4 8 6 0 45 0 

Cultuureducatie 3 0 1 0 3 1 3 11 0 



 

 
 
 
 
 
 

 
  

5.2. SCENARIO 2: VERDERE CLUSTERING NAAR FUNCTIE 

 

 In dit scenario worden functies van bepaalde kernen verder versterkt. Concentratie vindt niet 

plaats op basis van grootte, maar op basis van het aanwezige aanbod.  

 

 Logischerwijs is het wel zo dat in de grotere kernen reeds een groter aanbod aanwezig is, daarom 

is in Weert en Roermond een grote clustering zichtbaar: hier zijn alle typen voorzieningen 

aanwezig.  

 

 

 

  

Uitgangspunten en normen gehanteerd voor scenario 2: verdere clustering naar functie 

 Voor het primair onderwijs wordt het scenario lokale opheffingsnorm gehanteerd omdat hierbij sprake is 

van differentiatie tussen gemeenten. Hierdoor blijven in de landelijke gemeenten met veel kleine kernen 

relatief veel scholen open, terwijl bij een vaste norm voor de gehele regio er eerder sprake is van 

clustering naar de grote kernen.  

 Voor de sportscenario’s zijn vergaande scenario’s opgenomen (overeenkomstig de stemresultaten 
tijdens de sessie voor een relatief hoge bezetting die nodig is voor een gezonde exploitatie). 

 Uitgangspunt voor de zwembaden is de benodigde hoeveelheid zwemwateroppervlak voor recreatieve 

zwemmers. Daarbij is er in dit scenario van uitgegaan dat zwembaden die nu niet openbaar toegankelijk 

zijn (bijvoorbeeld op vakantieparken) open worden gesteld, hierdoor zijn minder reguliere zwembaden 

nodig. 

 Voor culturele accommodaties is enigszins sprake van clustering, gekozen is voor de minimaal gezonde 

norm scenario’s voor cultuureducatie en bibliotheken. ‘Hoofdvestigingen’ worden geclusterd in de 

centrumkernen Roermond en Weert, maar in de middelgrote en kleine kernen worden kleine vestigingen 

opengehouden in combinatie met andere voorzieningen. Bijvoorbeeld een school of MFA met een 

servicepunt bibliotheek of lespunt voor cultuureducatie.  

 Minimale bezettingsgraad voor welzijnsaccommodaties: meest vergaande scenario overeenkomstig de 

stemresultaten tijdens de sessie waar in grote meerderheid voor een relatief hoge bezetting is gekozen. 

 Voorkeur voor multifunctionele accommodaties.  
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 Voor Vlodrop betekent dit bijvoorbeeld dat in dit scenario relatief veel sportvoorzieningen in de 

kern blijven: voetbal, tennis en binnensport, terwijl een cluster zorg en welzijn (met huisarts, 

zorgcentrum en welzijnsaccommodatie) duidelijk zichtbaar is in Echt en Maasbracht. Heythuysen 

onderscheidt zich als kleinere kern op het gebied van cultuur met een servicepunt voor een 

bibliotheek en theater/filmhuis. 
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 Door de verdere clustering van 

voorzieningen zou er een 

overschot ontstaan van ca. 75.000 

m2 maatschappelijk vastgoed. Dit 

zouden met name welzijns- en 

sportaccommodaties zijn.  

 Van de verschillende scenario’s 
zou dit scenario in potentie het 

meeste geld op kunnen leveren 

voor de regiogemeenten. 

Cumulatief tot en met 2020 zouden 

de besparingen op kunnen lopen 

tot liefst € 10,4 mln.  
 

 

 

Voorziening E-S L’dal M’gouw N’weert R’dalen R’mond Weert Totaal 
T.o.v. 
2013 

Basisschool 11 10 7 7 6 16 13 70 -13 

Binnensportaccommodatie 4 14 4 3 6 5 11 47 -17 

Voetbalaccommodatie 2 4 2 3 3 3 6 23 -33 

Tennisaccommodatie 4 9 4 2 6 7 9 41 -10 

Scouting- / Jong Nederland 
accommodatie 

2 3 1 4 4 5 5 24 -11 

Zwembad 1 2 0 1 0 1 1 6 -9 

Welzijnsaccommodatie 6 4 6 4 7 13 6 46 -49 

Huisarts 3 4 1 2 2 5 4 21 -46 

Zorgcentrum 5 10 7 2 4 8 11 48 0 

Schutterij 9 16 8 3 6 5 9 56 0 

Theater 0 0 0 1 0 1 1 3 -3 

Filmhuis 0 1 0 0 0 1 1 3 0 

Bibliotheken 0 0 0 0 0 1 1 2 -7 

Servicepunten / bibliotheek 
op school 

13 10 5 4 8 11 3 54 9 

Cultuureducatie 1 0 1 1 1 1 3 8 -3 



 

 
 
 
 
 
 

 
  

5.3. SCENARIO 3: VERDERE CLUSTERING NAAR CENTRUMKERNEN 

 

 De gevolgen van dit scenario zouden een verdere clustering van voorzieningen in Roermond en 

Weert zijn.  

 In het landelijk gebied is wel nog een grote spreiding van welzijnsaccommodaties zichtbaar, 

omdat deze behouden blijven ten behoeve van de ontmoetingsfunctie. Op een aantal plekken 

wordt deze ontmoetingsfunctie ingevuld door een school of sportaccommodatie, zoals in 

Altweerterheide (ten zuiden van de stad Weert). 

Uitgangspunten en normen gehanteerd voor scenario 3: verdere clustering naar centrumkernen 

 Voor het primair onderwijs wordt een minimum aantal leerlingen van 150 leerlingen als ondergrens 

gehanteerd.  

 Voor de sportscenario’s zijn vergaande scenario’s opgenomen (overeenkomstig de stemresultaten 
tijdens de sessie voor een relatief hoge bezetting die nodig is voor een gezonde exploitatie). 

 Uitgangspunt voor de zwembaden is de benodigde hoeveelheid zwemwateroppervlak voor recreatieve 

zwemmers. Daarbij is er in dit scenario van uitgegaan dat zwembaden die nu niet openbaar toegankelijk 

zijn (bijvoorbeeld op vakantieparken) open worden gesteld, hierdoor zijn minder reguliere zwembaden 

nodig. 

 Voor culturele accommodaties is gekozen voor de scenario’s waarbij ‘hoofdvestigingen’ van de 
bibliotheek worden geclusterd in de centrumkernen Roermond en Weert, in de middelgrote en kleine 

kernen worden kleine vestigingen opengehouden in combinatie met andere voorzieningen. Bijvoorbeeld 

een school met servicepunt. Ten opzichte van scenario 2 zijn dit minder locaties, omdat er in dit scenario 

meer scholen hun deuren zouden sluiten. Dit heeft consequenties voor de mogelijkheid voorzieningen te 

combineren. Cultuureducatie wordt volledig geclusterd om een kwalitatief hoogwaardig en pluriform 

aanbod te kunnen realiseren. 

 Minimale bezettingsgraad voor welzijnsaccommodaties: ook in dit scenario is gekozen voor een hoge 

bezettingsgraad als norm, maar er is een ‘leefbaarheidstoets’ uitgevoerd. Wanneer een accommodatie 
de laatste in een kern is met ontmoetingsfunctie dan blijft deze behouden; ook bij een bezettingsgraad 

onder de norm. 

 Voorkeur voor multifunctionele accommodaties.  
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 In de middelgrote kernen (zoals Echt) blijven alle ‘basisvoorzieningen’ zoals de 

voetbalaccommodatie, de binnensport, het welzijn en de basisschool aanwezig.  

 Voorzieningen met een regionale uitstraling (theater, filmhuis, cultuureducatieve instellingen met 

een breed aanbod) worden geconcentreerd in de centrumkernen Weert en Roermond 
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 Het aantal vrijkomende vierkante 

meters is vergelijkbaar met het 

voorgaande scenario. Het aantal 

welzijnsaccommodaties dat door 

de gemeenten geëxploiteerd wordt 

is hoger in dit scenario dan in het 

scenario waar geclusterd wordt 

naar functie. In dit scenario worden 

echter meer basisscholen 

gesloten.  

 De financiële consequenties zijn 

wel anders. Het openhouden van 

meer welzijnsaccommodaties leidt 

er toe dat er in dit scenario minder 

kan worden bespaard dan in het 

voorgaande scenario. De 

opbrengsten zouden cumulatief tot 

en met 2020 ongeveer € 6,1 mln. kunnen bedragen.  

Voorziening E-S L’dal M’gouw N’weert R’dalen R’mond Weert Totaal 
T.o.v. 
2013 

Basisschool 7 7 4 4 5 16 10 53 -30 

Binnensportaccommodatie 4 14 4 3 6 5 11 47 -17 

Voetbalaccommodatie 2 4 2 3 3 3 6 23 -33 

Tennisaccommodatie 2 5 1 2 3 3 9 25 -26 

Scouting- / Jong Nederland 
accommodatie 

2 3 1 4 4 5 5 24 -11 

Zwembad 1 2 0 1 0 1 1 6 -9 

Welzijnsaccommodatie 10 14 9 4 8 14 9 68 -27 

Huisarts 7 11 2 2 6 6 5 39 -28 

Zorgcentrum 5 10 7 2 4 8 11 48 0 

Schutterij 9 16 8 3 6 5 9 56 0 

Theater 0 0 0 0 0 1 1 2 -4 

Filmhuis 0 1 0 0 0 1 1 3 0 

Bibliotheken 0 0 0 0 0 1 1 2 -7 

Servicepunten / bibliotheek 
op school 

8 7 3 2 7 11 1 39 -6 

Cultuureducatie 0 0 0 0 0 1 1 2 -9 
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Conclusies 

In het voorkeursscenario blijven de meeste voorzieningen door de gemeente geëxploiteerd worden. 

Met het voorkeursscenario zou ook het gat dat zal ontstaan op de gemeentebegrotingen wanneer er 

niets gedaan wordt, worden opgelost. Dit is te zien in de grafiek hieronder. Verdere clustering van 

voorzieningen zou wel leiden tot hogere besparingen door de regiogemeenten en dat geld zou 

geïnvesteerd kunnen worden, bijvoorbeeld in de kwaliteit van resterende voorzieningen. Ook zou dit 

geld aangewend kunnen worden om alsnog voorzieningen in stand te houden die op basis van de 

gehanteerde criteria niet houdbaar lijken, met name in de landelijke gebieden van Midden-Limburg. 

Het verschil tussen de twee 

hoofdscenario’s waarin verdere 

clustering wordt verkend, wordt 

vooral verklaard door het aantal 

welzijns- en 

gemeenschapsaccommodaties. 

In het scenario verdere 

clustering naar functie worden 

er meer van deze 

accommodaties door de 

gemeenten afgestoten. In het 

scenario verdere clustering naar 

hoofdkernen zouden meer 

basisscholen worden gesloten, 

maar dit leidt niet tot een grotere 

besparing op de 

gemeentebegroting.  

Doordat er relatief weinig voorzieningen worden afgestoten in het voorkeursscenario, zou dit 

uiteindelijk ook leiden tot de minste leegstand van maatschappelijk vastgoed (indien er geen nieuwe 

bestemming voor gevonden wordt of wanneer voorzieningen niet door andere partijen worden 

overgenomen). Het verschil tussen de scenario’s is weergegeven in de grafiek op de volgende pagina.   
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Met de hoofdscenario’s die uit de transitieatlas voortkomen, hebben de belanghebbende partijen in 

Midden-Limburg een instrument in handen dat op verschillende manieren ingezet kan worden. 

Duidelijk is waar de brandpunten – die gebieden waarvan tijdens bijeenkomsten is aangegeven dat de 

dreigende teruggang aan voorzieningen zorgen baart – zich bevinden. De scenario’s kunnen ook 
worden gelezen als kansenkaarten. Met de kennis die de lokale partijen hebben over individuele 

locaties en accommodaties, kunnen plekken worden herkend waar een combinatie van voorzieningen 

tot zijn recht komt. Met het inzicht in wijken of dorpen waar een beheerconstructie door bewoners 

goed zou kunnen gedijen, kunnen accommodaties beschikbaar gesteld worden aan de gemeenschap. 

Partijen hebben ook de mogelijkheden hun plannen te toetsen aan de scenario’s; of mogelijk kunnen 
de scenario’s juist voorzien in input op nieuwe plannen. Tot slot kan de transitieatlas nog ingezet 

worden als een ‘revisieatlas’. Wanneer de partijen de resultaten uit dit traject meenemen in hun 

planvorming dan kunnen deze afzonderlijke plannen nog eens teruggelegd worden op regionaal 

niveau om deze aan de (uitgangspunten van) de scenario’s te toetsen. De eerste stappen om te 
komen tot meer regionale afstemming in Midden-Limburg zijn gezet tijdens de thematische 

bijeenkomsten en tijdens de slotbijeenkomst die in het volgende hoofdstuk aan bod komt.  



 
 
 
 
 
 

 
  

6. SLOTBIJEENKOMST 

De hoofdscenario’s zoals hierboven beschreven, zijn tijdens de slotbijeenkomst op 16 juni in 
Roermond gepresenteerd in de vorm van een tentoonstelling met een interactieve dialoog. Alle 

mensen die eerder een uitnodiging ontvangen hadden voor een thematische bijeenkomst waren 

hiervoor uitgenodigd. Ongeveer 50 mensen kwamen naar de slotbijeenkomst; zij kwamen uit alle 

delen van Midden-Limburg en alle sectoren waren vertegenwoordigd. Er was dus sprake van een 

brede geografische en thematische spreiding.   

Deelnemers die anders antwoordden op de vraag met welk thema zij zich het meest bezighouden, 

hebben hier grotendeels voor gekozen omdat zij zich met meerdere thema’s bezighouden en daar 
evenredig veel tijd aan besteden. Een enkeling houdt zich primair bezig met een thema dat niet tot de 

antwoordcategorieën behoort zoals economie of wonen. Onderstaand worden de highlights uit de 

slotbijeenkomst gelicht en wordt aangegeven in hoeverre de stap van bewustwording naar 

visievorming is gemaakt. Daarbij wordt ook vast vooruit gekeken: op weg naar programmering. Het is 

een weergave van de dialoog die gevoerd is tijdens de avond, maar vooral wordt ingegaan op de 

conclusies die getrokken zijn door aanwezigen die op instemming konden rekenen. Deze conclusies 

en aanbevelingen van deelnemers kunnen door de regio worden gebruikt bij het formuleren van 

beleidsmatige aanbevelingen.  

Bewustwording 

Voor veel van de aanwezigen was het overzicht van de demografische prognoses zoals dat in één 

beeld getoond werd, erg confronterend. Partijen weten vaak wel ergens dat dit op hun afkomt, maar er 

wordt nog te weinig concrete actie ondernomen om er op in te spelen. Men heeft het idee dat het nog 

wel even duurt voor het zover is. Een plaatje waarop duidelijk zichtbaar is dat het aantal 75+’ers in 20 
jaar tijd verdubbelt, komt wel binnen. Aangegeven wordt dat het voorkeursscenario zoals 

gepresenteerd tijdens de bijeenkomst wel het meeste lijkt op wat men als regio zou (moeten) willen. 
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Wel blijft de leegte (qua voorzieningen) van Leudal zorgen baren, dat geeft de urgentie van de 

problematiek nogmaals aan. 

Visievorming 

Meerdere malen wordt benadrukt dat het urgentiebesef belangrijk is en dat het dus overduidelijk is dat 

er iets gedaan moet worden. Dat vergt moed: het durven loslaten van eigen belangen (door 

maatschappelijk middenveld en overheid) en het maken van moeilijke keuzes. Er moet ook in de 

gaten worden gehouden dat de inwoners niet gek zijn, maar ook begrijpen dat er keuzes gemaakt 

moeten worden. Durf die keuzes daarom dus te maken en je wordt er uiteindelijk voor beloond. Ook 

wordt breed gedragen dat het zaak is de demografische veranderingen en het voorzieningenaanbod 

niet alleen als probleem te 

benaderen, maar juist als een 

uitdaging die ook mooie kansen 

biedt. Nu is er de mogelijkheid 

om te komen tot nieuwe 

samenwerkingsverbanden en 

unieke cross-overs tussen 

sectoren. Kansen grijpen kan 

dus alleen door samenwerking. 

Dat samenwerken en vooral het 

eigen belang aan de kant 

durven zetten van groot belang 

zijn om de regio toekomstbestendig te maken blijkt ook uit de antwoorden van de deelnemers op de 

vraag die hierover gesteld is. Toch is niet 

iedereen ervan overtuigd dat dit ook 

daadwerkelijk gaat lukken: samenwerking gaat 

niet vanzelf. Een van de aanwezigen is wel 

overtuigd dat dit kan: hij vertelt dat bij de 

grootschalige gemeentelijke herindeling in 

Midden-Limburg in 2007 de opgave ook was 

om op regionale schaal te gaan samenwerken. 

Dat is door de gemeenten opgepakt en in 

verschillende projecten hebben zij laten zien 

dat ze dit ook kunnen. Nu wordt een doorstart 

gemaakt van GOML in Samenwerking Midden-

Limburg (SML).  

Het gaat veel over leefbaarheid tijdens de avond. Dat leefbaarheid niet alleen bepaald wordt door de 

aanwezige accommodaties is een gegeven voor iedereen, maar er is wel een ondergrens voor velen. 

Context 

De GOML zal een doorstart maken en verdergaan als 

Samenwerking Midden-Limburg (SML). Er is een 

conceptbestuursovereenkomst opgesteld die na het 

zomerreces wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraden. De bedoeling is dat de nieuwe 

netwerksamenwerking per 1 januari 2015 van start 

gaat. In de tweede helft van 2014 zal een agenda 

voor Midden-Limburg worden opgesteld. Deze 

agenda fungeert als uitvoeringskader voor SML in de 

periode 2015-2018. Begin 2015 wordt de agenda 

besproken met de gemeenteraden. 
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Als er bijna niets overblijft, heeft dat hoe dan ook ergens een effect op de leefbaarheid. Aangevuld 

wordt dat het ook niet alleen over de leefbaarheid gaat voor huidige bewoners, ook de 

aantrekkingskracht voor nieuwkomers wordt op deze manier minder. De leefbaarheid kan ook anders 

worden, dit wordt toegelicht met een voorbeeld. In een dorp werd door de bewoners besloten dat de 

school beter gesloten kon worden met het oog op de kwaliteit van het onderwijs. Vervolgens is het 

pand verkocht en is nu in gebruik als Thomashuis, dat heeft de leefbaarheid van het dorp weer een 

impuls gegeven.  

Op weg naar programmering 

Wat voor bijna iedereen wel overduidelijk blijkt, is dat het creëren van leefbaarheid niet meer gaat door 

het bouwen van nieuwe voorzieningen (stenen). Het zal veel meer moeten komen van de inwoners 

zelf, dus zal er vooral in mensen geïnvesteerd moeten worden door de regio. Een aantal aanwezigen 

wordt gevraagd een pitch te geven en tevens een oproep te doen om met concrete ideeën aan de slag 

te gaan: 

 Bert Nelissen is bestuurder van een onderwijsstichting (primair onderwijs) en nodigt partijen 

expliciet uit om aan de slag te gaan met twee onderwerpen:  

o De invoering van het passend onderwijs en de transities in het sociaal domein dienen in 

gezamenlijkheid opgepakt te worden.  

o Vroegschoolse opvang en educatie moeten samengevoegd worden.  

 Jan Puper is raadslid en voorzitter van de stichting BoodschappenPlusBus. Hij stelt voor om de 

samenwerking aan te gaan met partners die niet direct het meest voor de hand liggend zijn. 

Bijvoorbeeld de verbinding tussen welzijn en horeca: samen eten voor een schappelijke prijs. Dat 

is niet nieuw, maar door het idee te delen en te verspreiden zullen er meer van dergelijke 

initiatieven ontstaan. Er is altijd veel animo voor.  

 Pierre Dols is senior beleidsadviseur bij zorgorganisatie Proteion. Zij realiseren zich dat ze het niet 

meer alleen kunnen en daarom wordt opgeroepen mee te denken over het organiseren van het 

zorgaanbod in de regio. Samen met de experts: de verzorgers en de verzorgden. 

 Liesbeth Vogelaar is directeur van Bibliocenter. Zij vraagt aandacht voor de groep volwassenen 

zonder werk of geformaliseerde leerstructuur. Ze zoekt partners om het gat dat er ligt op het 

gebied van volwasseneducatie op te kunnen vullen.  

 Cees Kersten van de Weerter Sportraad geeft aan dat sport heel veel doelen kan dienen, 

bijvoorbeeld als samenwerkingspartner voor de zorg of het onderwijs. Daarbij worden vaak de 

sportverenigingen betrokken, maar de vraag is of sportverenigingen het juiste verband zijn om 

doelstellingen rond sport en beweging te realiseren. De oproep volgt aan alle partijen om sport en 

bewegen te stimuleren en een gezonde leefstijl te bevorderen: door de overheid en 

onderwijspartijen, maar ook bijvoorbeeld door andere verenigingen.  

 Frank van Beeck werkt bij de gemeente Weert en hij geeft aan dat de gemeente met het nieuwe 

accommodatiebeleid goed kijkt naar de verschillende domeinen en waar de gemeente zichzelf 
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tegen gaat komen op het gebied van voorzieningen. Daarvoor zal de transitieatlas als een mooi 

referentiekader kunnen dienen en hij nodigt alle andere gemeenten uit hetzelfde te doen.  

 Hein Veerman van NOC*NSF geeft iedereen mee dat sportverenigingen vaak wel willen, maar dat 

samenwerking of fusietrajecten veel vragen van de (vrijwillige) bestuurders van verenigingen. Hij 

roept op om de sportverenigingen die aangeven mee te willen helpen aan oplossingen zoveel 

mogelijk te faciliteren en ondersteunen zodat zij aan de slag kunnen.  

 Gedeputeerde Peter van Dijk geeft aan open te staan voor voorstellen uit de regio waardoor de 

provincie Limburg nog beter aan kan sluiten op lokale en regionale initiatieven. Hij roept iedereen 

op om met voorstellen te komen over de rol die de provincie in dit vraagstuk kan spelen.  

Door de aanwezige burgemeesters wordt tot 

slot toegezegd dat het thema demografische 

ontwikkeling onderdeel zal worden van de 

agenda voor Midden-Limburg die door SML 

wordt opgesteld. Daarin zal de transitieatlas 

worden meegenomen. Een meerderheid van 

de aanwezigen vindt dat de transitieatlas de 

regio handvatten biedt om een stap verder te 

komen, dat sluit dus goed aan op deze 

toezegging.  

Proces: de route 

Het is natuurlijk belangrijk ook andere partijen mee te krijgen in het proces en het is nodig om nog te 

stappen te zetten om daadwerkelijk tot programmering te komen. Tot slot een weergave van wat er 

door de aanwezigen gezegd is over het proces: 

 In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Met alle nieuwe raadsleden en inmiddels 

ook nieuwe colleges is dit het jaar om de zaken in de stijgers te zetten. Het is zaak de 

gemeenteraden bij elkaar te krijgen en boven de lokale focus uit te stijgen. Vervolgens is het goed 

om nogmaals over de transitieatlas te praten en het instrument mee te nemen als een handvat om 

de discussie aan te gaan. 

 Naast het meenemen van de gemeenteraden is het nu ook tijd om de inwoners van Midden-

Limburg mee te nemen in de opgave en het oppakken daarvan. 

 Dit betekent het oor te luister te leggen bij degenen die gebruikmaken van voorzieningen, om zo 

op onvermoede oplossingen te komen. Door de zorgaanbieders worden alle partijen in de regio 

uitgenodigd gezamenlijk het voorzieningenaanbod te organiseren, dat te bespreken en te komen 

tot een gedragen regiovisie. Op deze manier kan er door de regio gescoord worden. 

De avond wordt afgesloten met een oproep aan alle aanwezigen: laat deze avond vooral niet het 

einde zijn van de transitieatlas, maar juist het begin van vooruitgang. 



 

50 

 

 


