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MANAGEMENTSAMENVATTING 

 

Voor u ligt de managementsamenvatting van het rapport ‘Transitieatlas voorzieningen Midden-

Limburg’ In de managementsamenvatting worden de resultaten van het project op hoofdlijnen 
weergegeven. In de hoofdrapportage wordt dieper ingegaan op de context, achtergrond en de 

afzonderlijke interactieve bijeenkomsten die in de regio plaats hebben gevonden en wordt uitgebreider 

stilgestaan bij de hoofdscenario’s die zijn opgesteld.  
 

De bevolkingssamenstelling van Midden-Limburg verandert 

Minder jongeren, meer ouderen en op termijn een daling van het aantal inwoners en huishoudens. Zo 

zal het aantal 75+’ers verdubbeld zijn in 2030 en is het aantal 0-14 jarigen met 15% afgenomen, 

volgens de meest recente E,til prognoses. De vergrijzing is daarmee sterker dan de ontgroening. De 

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

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

2030 30% van de Midden-Limburgse bevolking uitmaken, tegen 18% in 2010. Opvallend is het 

verschil tussen de gemeenten in de regio. Volgens de prognoses blijven Roermond en Nederweert 

nog even groeien en zal in Roermond nauwelijks sprake zijn van ontgroening. In Maasgouw en 

Roerdalen zal naar verwachting het aantal inwoners het sterkst dalen. In Nederweert is de vergrijzing 

het sterkst, met een toename van 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%, 

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. De demografische transitie in 

Midden-Limburg heeft gevolgen voor het draagvlak voor voorzieningen; eenvoudig gezegd neemt de 

vraag naar scholen af en de vraag naar ouderenvoorzieningen toe. Wat daar nog een rol bij speelt is 

dat de regio reeds relatief dunbevolkt is (339 inwoners per km²; t.o.v. 450 inwoners in Nederland als 

geheel), wat meestal samenhangt met een grotere afstand tot voorzieningen.  

 

De Transitieatlas voorzieningen Midden-Limburg is onderdeel van een proces dat al langer loopt om 

de regio stap voor stap verder te helpen om van bewustwording, via visievorming en programmering, 

naar uitvoering van beleid te komen. Er is een startdocument opgesteld over de demografische 

ontwikkelingen in Midden-Limburg gerelateerd aan het lopende beleid in de regio en tijdens een 

dialoogtafel over de bevolkingstransitie in Midden-Limburg is hierover gesproken. Het vervolg hierop is 

uitvoering van de transitieatlas: een interactief, regionaal en intersectoraal instrument. In de 

transitieatlas voorzieningen Midden-Limburg zijn demografische gegevens gecombineerd met o.a. 

normen, regelgeving en trends op het gebied van zorg en welzijn, sport, cultuur en primair onderwijs. 

Aan de hand hiervan zijn scenario’s gemaakt die weergegeven zijn op kaartbeelden (de ruimtelijke 

consequenties) en in grafieken (consequenties voor bedrijfsvoering). Vervolgens zijn tijdens vier 

thematische bijeenkomsten stellingen en vragen aan een gemêleerd gezelschap (vertegenwoordigers 

van maatschappelijke organisaties, overheden etc.) voorgelegd en beantwoord met stemtablets. De 
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voorkeuren van de aanwezigen zijn gekoppeld aan de scenario’s, waarmee inzichtelijk is gemaakt wat 

de consequenties van bepaalde keuzes zijn. Hiermee is bewustwording ontstaan en door het 

stimuleren van scenario-denken in een breed gezelschap is ook sprake van visievorming en soms 

zelfs planvorming. 

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: het is geen blauwdruk voor de 

toekomst. Hiervoor zou een 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 de keuzes moeten maken. De transitieatlas biedt 

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

Het is een instrument waarmee de dialoog kan worden gevoerd, bewustwording kan worden 

gecreëerd en kan worden gebruikt als kader voor vervolgstappen. Deze kunnen de gemeenten, 

welzijnsorganisaties en zorgaanbieders helpen bij het formuleren en invullen van hun (gezamenlijke) 

accommodatiebeleid. 

  

Niets doen is voor velen geen optie 

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

voorzieningen door gemeenten en instellingen lijkt onvermijdelijk. De beweging veroorzaakt door 

demografische transitie wordt verder versterkt door noodzakelijke 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 burgers. 

Een andere mogelijkheid is dat slimme combinaties gemaakt worden tussen voorzieningen, het kan 

bijvoorbeeld gaan om inhoudelijke samenwerking tussen partijen of door het anders gebruiken van 

accommodaties. Het optimaliseren van de voorzieningenstructuur en deze toekomstbestendig te 

maken, is dus niet alleen een kwestie van een koude sanering, juist niet. 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. 

 

Gelukkig zit de regio niet stil en zijn partijen in Midden-Limburg al bezig met het optimaliseren van de 

voorzieningenstructuur. Een kritische kanttekening die geplaatst 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 vervanging van een zwembad of de bouw van een 
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moderne sporthal) of voorzieningen die aan de rand van een gemeente gevestigd zijn. In dergelijke 

gevallen worden in de plannen vaak gebruikers uit de andere gemeente(n) toegerekend aan de 

doelgroep van de voorziening. Door hier tijdig over in gesprek te gaan, kunnen suboptimalisaties 

worden voorkomen en daarmee wordt geld bespaard wat weer op andere plekken ingezet kan 

worden. 

 

Uitgaande van de meerjarenbegrotingen van de regiogemeenten is een margeraming gemaakt van de 

effecten van de ontgroening, vergrijzing en bevolkingsdaling. Gemeenten ontvangen inkomsten vanuit 

lokale heffingen (o.a. OZB en afvalstoffenheffing) en vanuit het gemeentefonds. Inkomsten uit lokale 

heffingen zijn veelal afhankelijk van het aantal inwoners en huishoudens en ook inkomsten uit het 

gemeentefonds worden deels op demografische kenmerken gebaseerd. Geraamd is dat het gevolg is 

dat de gemeenten gezamenlijk € 7,1 miljoen derven in de periode 2014-2025. Aan de andere kant 

hebben gemeenten ook minder uitgaven doordat het aantal inwoners afneemt. Opgeteld over dezelfde 

periode gaat het om een bedrag van € 4 miljoen. Dit betekent dat een (cumulatief) tekort resteert van 
€ 3,1 miljoen. Voor de regio als geheel lijken de gevolgen dus nog mee te vallen; dit is grotendeels het 

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

voorspellen. De negatieve gevolgen van de demografische transitie slaan neer in de andere 

gemeenten. Dit kan volgens deze ramingen oplopen van een cumulatief tekort van € 1,3 miljoen in de 
gemeente Maasgouw tot zo’n € 4,7 miljoen in de gemeente Weert.  
 

Tot slot zorgen demografische ontwikkelingen niet alleen voor een veranderende vraag naar 

voorzieningen en een afname van inkomsten, maar zijn zij ook van invloed op de arbeidsmarkt. De 

potentiële beroepsbevolking die afneemt wordt enigszins gecompenseerd door de hogere 

pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast kan een succesvol arbeidsmarktbeleid, gericht op het 

verhogen van de arbeidsparticipatie, er voor zorgen dat de omvang van de daadwerkelijke 

beroepsbevolking minder hard daalt 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. 

Voor velen zijn bovenstaande ontwikkelingen 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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Vijf interactieve sessies: keuzes maken over bereikbaarheid, kwaliteit en bedrijfsvoering 

Tijdens vier thematische bijeenkomsten (over achtereenvolgens zorg en welzijn, sport, cultuur en 

primair onderwijs) en één integrale slotbijeenkomst hebben in totaal 200 stemmende deelnemers 

geparticipeerd. Onder hen waren vertegenwoordigers van zorgorganisaties, welzijnsinstellingen, 

cliëntenorganisaties, sportbonden, culturele instellingen, kinderopvang, onderwijsbesturen (primair en 

voortgezet onderwijs) en gemeenten (zowel ambtelijk, bestuurlijk en raadsleden). Er zijn dus veel 

vertegenwoordigers uit de regio betrokken geweest, maar het blijft een beperkte steekproef. Wel is 

met het interactieve traject gevoel verkregen voor wat er in Midden-Limburg speelt en wat belangrijk 

gevonden wordt voor een toekomstbestendige voorzieningenstructuur.  

De scenario’s die tijdens de bijeenkomsten zijn getoond zijn samengesteld met gegevens uit de regio. 
Tezamen met de begeleidingscommissie is tot het uiterste gegaan om de meest recente data, 

normen, waarden en criteria uit de regio op te halen. De Transitieatlas blijft echter een levend 

instrument. Dynamiek in de regio of de beschikbaarheid van nieuwe gegevens kan tot gevolg hebben 

dat de Atlas niet meer actueel is. Het is dan ook mogelijk in het vervolg de Transitieatlas hierop bij te 

stellen.  

Onderstaand worden eerst de vier thematische sessies beschreven, dit gebeurt volgens een vast 

stramien. Eerst wordt ingegaan op de (beleidsmatige) context en de scenario’s die zijn voorbereid per 
sessie, dit wordt weergegeven in een kader. Vervolgens wordt hierop gereflecteerd door een kort 

verslag van de sessie aan de hand van de thema’s bereikbaarheid, kwaliteit, bedrijfsvoering en 
samenwerking. Tijdens de vier afzonderlijke sessies bleken dit telkens terugkerende onderwerpen van 

discussie. De geformuleerde normen, waarden en criteria rondom deze thema’s zijn uiteindelijk 

gebruikt om een integraal voorkeursscenario op te stellen. Dit voorkeursscenario is, evenals de 

andere resultaten uit de thematische bijeenkomsten, tentoongesteld tijdens de integrale 

slotbijeenkomst die aan het slot van de managementsamenvatting beschreven wordt.  
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Zorg en welzijn 

Reflectie interactieve bijeenkomst zorg en welzijn, highlights: 

 Voorkeur voor behoud van welzijns- en gemeenschapsaccommodaties in kleine kernen.  

 Bijna 80% heeft gestemd op een gewenst bezettingspercentage van 50% of 70%, terwijl het 

gemiddelde in Midden-Limburg momenteel 42% is. Verklaring uit de zaal: accommodatie zou in 

ieder geval 70% van de openingstijd bezet moeten zijn om de exploitatie enigszins rond te krijgen.  

 Subsidiënt kan geld bij blijven leggen, maar dit heeft consequenties voor andere voorzieningen en 

diensten. Afhankelijk van het belang dat gehecht wordt aan deze accommodaties dus een 

afweging maken of deze gesubsidieerd blijven worden bij lage bezetting. 

 Andere voorzieningen: wenselijk dat deze overal aanwezig zijn, maar in de praktijk niet haalbaar. 

Dat betekent niet: alle voorzieningen clusteren in grotere kernen.  

 88% vindt dat gezondheidscentra het mogelijk maken de kwaliteit van eerstelijnszorg te 

verbeteren. Kritische kanttekening: concentratie of multidisciplinariteit is niet direct een verbetering 

van de kwaliteit.  

 38% denkt dat met de implementatie van sociale wijkteams integraal, preventief en wijkgericht 

werken verzekerd is, terwijl 39% denkt dat een wijkteam slechts nieuw overleg zal creëren of dat 

het alleen nodig is dat hulpverleners elkaar weten te vinden.  

 52% denkt dat zorgaanbieders in staat zijn om te gaan met de veranderende zorgvraag. Een deel 

van de zaal vindt: zorgaanbieders zijn al bezig met het maken van de benodigde transitie en er 

wordt kwalitatief hoogwaardige zorg geboden. Een ander deel signaleert dat zorgaanbieders zich 

anders zijn gaan opstellen en dat dit niet altijd ten goede van de kwaliteit is gekomen.  

 Samenwerking is nog niet vanzelfsprekend vinden aanwezigen. Op de vraag met welke partij de 

samenwerking het meest soepel verloopt, stemmen vertegenwoordigers van zorginstellingen, 

welzijnsorganisaties en gemeenten relatief het meest op zichzelf. Raadsleden, woningcorporaties 

en regiovertegenwoordigers kiezen juist meer voor andere partijen. 

 Rijksbeleid en demografische ontwikkelingen grijpen op elkaar in. In de scenario’s is rekening 
gehouden met de decentralisaties in het sociale domein, extramuraliseringsbeleid en de 

vergrijzing. 

 Capaciteit zorgcentra: 4.140 intramurale plaatsen in 2013, neemt af met 10% tot 35% tot en 

met 2020. Zorgaanbieders zelf gaan uit van 20% 

 Extra behoefte zorgwoningen: neemt toe met maximaal 600 tot en met 2020, afhankelijk van 

mate van extramuralisering van hogere ZZP-categorieën 

 Welzijns- en gemeenschapsaccommodaties: 95 in 2013, reductie van 12 tot 21 

accommodaties tot en met 2020 afhankelijk van de gewenste bezetting. 

 Huisartsen: 120 actief in 2013, rekening houdend met pensionering oudere huisartsen is tot en 

met 2020 een instroom van 13 tot 32 huisartsen nodig. Dit is afhankelijk van ontwikkeling 

zorgvraag per patiënt en ontwikkeling gemiddeld aantal patiënten per huisarts.  
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Sport 

 

Reflectie interactieve bijeenkomst sport, highlights: 

 31% denkt dat afstand de belangrijkste motivatie is om lid te worden van een vereniging. 38% 

stemde op ‘anders’. Toelichting bij ‘anders’: sfeer of een combinatie van factoren, o.a. afstand.  

 In alle kernen zou ten minste 1 sportaccommodatie moeten staan. Voor welke sport is afhankelijk 

van de behoefte van dorpsbewoners. Redenen: stimuleren van beweging en sportparticipatie 

vanwege gezondheid (76% denkt dat met sport- en bewegingsbeleid het aandeel inwoners dat 

minstens 40 keer per jaar sport verhoogd kan worden) en vanwege leefbaarheid (ontmoeting in de 

sportkantine).  

 Voor een accommodatie per kern mag best betaald worden. Uiteraard ook een belangrijke rol 

hierin voor vrijwilligers. Die bepalen vitaliteit van een vereniging grotendeels.  

 34% verwacht een tekort aan vrijwilligers, de rest denkt van niet maar wijst wel op de nieuwe 

vrijwilliger die op projectbasis wil bijdragen. Daar moeten verenigingen op in spelen.  

 Samenwerking met andere verenigingen kan ook vitaliteit vergroten. 83% vindt het wenselijk of 

noodzakelijk dat dit gebeurt. Nuancering uit de zaal: samenwerking is noodzakelijk, maar dat hoeft 

niet per se nauwe samenwerking te zijn. Samen wedstrijden organiseren kan al voldoende zijn. 

 Discussie niet te eng voeren: samenwerken met verenigingen uit een andere sport of met partijen 

actief op aanpalende beleidsterreinen is ook mogelijk.  

 Goed kijken hoe bestaande accommodaties het best benut kunnen worden, luidt de samenvatting. 

  

 In de scenario’s is rekening gehouden met veranderende vraag naar sportvoorzieningen. 
Jongeren sporten meer in teamverband en locatiegebonden. Ouderen sporten en bewegen 

meer individueel of in informeel verband, niet gebonden aan sportaccommodatie (bijv. 

openbare ruimte of ouderengym in zaaltje).  

 Voetbalvelden: 169 in 2013, bij maximale bezetting momenteel overcapaciteit van 66 velden. 

Bij gelijkblijvende deelnemersaantallen in 2025 overcapaciteit van 79 velden.  

 Tennisbanen: 233 in 2013, bij maximale bezetting momenteel overcapaciteit van 99 banen. Bij 

gelijkblijvende deelnemersaantallen in 2025 overcapaciteit van 116 banen. 

 Sporthallen en -zalen: 64 in 2013, reductie van 15 tot 17 accommodaties tot en met 2025 

afhankelijk van gewenste bezetting en afname van aantal scholen door leerlingendaling. 

 Zwembaden: 6 overdekte-, 6 openlucht- en 2 combizwembaden in 2013. Voor recreatief 

gebruik zou het aantal overdekte met 2-4 en het aantal openluchtzwembaden met 3-5 af 

kunnen nemen. Afhankelijk van medegebruik accommodaties op o.a. vakantieparken. 

 In het meest extreme scenario kunnen gemeenten tussen 2014-2030 € 20 mln. besparen. 
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Cultuur 

Reflectie interactieve bijeenkomst cultuur, highlights: 

 Er is geen hard verband tussen verwachte demografische ontwikkelingen en het draagvlak voor 

culturele voorzieningen. Kleine locaties voor cultuureducatie en de schutterij merken dit verband 

wel, maar grote voorzieningen, zoals bibliotheken en theaters merken vooral dat andere, culturele, 

trends invloed op het draagvlak hebben.  

 Discussie over clustering van bibliotheken en theaters is vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering 

relevant. 

 50% vindt twee centrale bibliotheken in de regio voldoende, 50% niet. Deze laatste groep vindt de 

afstanden voor bepaalde doelgroepen dan te groot worden. De voorstanders stellen dat door een 

verandering in functie van deze bibliotheken (kennisportal, stimuleren lezen en leren) dit 

misschien anders komt te liggen. 

 80% vindt één theater in de regio niet voldoende. Voorkeur heeft een clustering van twee grote 

theaters met ruimte eromheen voor kleinere vormen. Zo hebben de kleinere vormen minder te 

vrezen van grote theaters buiten de regio. 

 Meningen over de hoogte van subsidies per inwoner liggen uiteen: voor bibliotheken vinden de 

aanwezigen dat dit tussen €10 en €30 zou moeten liggen, voor theaters noemen sommigen 
bedragen tussen €5 en €10 en anderen €20 of meer. 

 Samenwerking tussen culturele instellingen ligt gevoelig: bestuurders hebben altijd voor het 

bestaan van de eigen instelling gevochten. De helft van de zaal vreest voor het verliezen van 

autonomie en eigen identiteit wanneer er wordt samengewerkt. Dat samenwerking ook alleen op 

het gebied van bedrijfsvoering kan plaatsvinden zonder de eigen identiteit te verliezen, biedt 

misschien meer mogelijkheden. Mogelijkheden tot samenwerking zijn in ieder geval sterk 

afhankelijk van de specifieke situatie en betrokken personen. 

 Forse bezuinigingen en demografische ontwikkelingen grijpen op elkaar in. In de scenario’s is 
rekening gehouden met ontgroening van culturele verenigingen en bibliotheken. Verenigingen 

zullen moeite krijgen om nieuwe leden te werven en bibliotheken zullen door ontgroening 

minder gebruikers kunnen verwachten. 

 Belangrijk onderdeel van het culturele aanbod is de schutterij, harmonie en fanfare. 

 Bibliotheken: 9, plus 45 servicepunten/schoolbibliotheken. Maximaal 7 reguliere bibliotheken 

zouden kunnen sluiten tot 2020, het aantal servicepunten zou kunnen worden uitbreid met 35. 

De regio verkent of de vorming van netwerkbibliotheken mogelijk is en een aantal gemeenten 

streeft na in elke basisschool een servicepunt/schoolbibliotheek te vestigen.  

 Theaters: 6, waarvan 2 gecombineerd met filmhuis en andere mogelijkheden. Gegeven de 

trends van toenemend bioscoop- en filmhuisbezoek is er ruimte voor 3 extra filmhuiszalen. 

Een nieuw filmhuis, naast het zelfstandige filmhuis in Weert, is niet nodig. Zalen in reguliere 

bioscopen of in multifunctionele accommodaties kunnen benut worden.  
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Primair onderwijs 

Reflectie interactieve bijeenkomst primair onderwijs, highlights: 

 Het liefst een school in het eigen dorp, maar 59% vindt de school niet noodzakelijk voor de 

leefbaarheid. 85% vindt dat een basisschool ook in het buurdorp mag staan. 

 Verdeeldheid over de acceptabele afstand naar de dichtstbijzijnde school: 2-4 km volgens 44%, 4-

6 volgens 33%. Wel met de nuance dat veilige fietsroutes een belangrijke randvoorwaarde zijn. 

 70% antwoordt dat kwaliteit de meest doorslaggevende factor zou moeten zijn bij het bepalen van 

een ondergrens voor een basisschool. De vraag is of kwaliteit en het leerlingenaantal met elkaar 

samenhangen. Kleine scholen kunnen sommige taken beter uitvoeren dan grotere scholen, maar 

kleinere scholen zijn wel kwetsbaarder.  

 Het borgen van kwaliteit kan het best door hooggeschoolde docenten, vindt 37%. Niet iedereen is 

het eens, want dat is absoluut geen voorwaarde voor kwaliteit. Toegelicht wordt dat onder 

hooggeschoold vooral vakmanschap wordt verstaan en niet alleen een hoge opleiding.  

 Hoogwaardige leerkrachten en veel individuele aandacht voor leerlingen betekenen wel hogere 

personeelslasten of meer fte. Concepten als integrale kindcentra (IKC) zouden kunnen bijdragen 

aan het bieden van kwalitatief goed onderwijs en door bundelingen van voorzieningen kan 

bespaard worden. Dit valt tegen volgens de zaal want een IKC betekent niet het overbrengen van 

kinderopvang naar onderwijs en daarmee kosten besparen, maar daadwerkelijk integraal werken.  

 Om een IKC te exploiteren is een zekere massa aan kinderen nodig. 59% vindt dat er minimaal 

225 of 300 kinderen voor nodig zijn. Er is draagvlak voor meer samenwerking met andere 

kindvoorzieningen. 48% stemt op ketenpartners (voortgezet onderwijs, kinderopvang, 

 Leerlingendaling: van 19.600 leerlingen in 2009 naar 17.400 in 2013. Volgens prognoses 

verdere daling naar 15.000 in 2022 (23,5% in periode 2009-2022). 

 Basisscholen: 83 in 2013, tot en met 2020 zouden 13 tot 30 scholen hun deuren moeten 

sluiten afhankelijk van het minimum aantal leerlingen dat als ondergrens voor een school 

gehanteerd wordt. 

 Aantal leraren: 1.000 FTE in 2013, ca. 830 FTE nodig in 2020. Rekening houdend met 

uitstroom pensioengerechtigden zouden vergrijzing en leerlingendaling elkaar opheffen in 

2022. Vooralsnog gaat leerlingendaling dus harder dan vergrijzing.  

 Onderwijsvastgoed: 130.000 m² in 2013 aanwezig, terwijl 95.000 m² normatief benodigd is. 

Tot en met 2020 zou het normatief benodigd aantal m² af kunnen nemen tot 75.000 m² bij het 

meest vergaande scenario. 

 Maximale besparing voor onderwijsbesturen tot en met 2020: € 9,5 mln. in het meest 
vergaande scenario. 

 Het meest vergaande scenario is ongunstig voor gemeenten, kosten kunnen oplopen tot € 
11,2 mln. 
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buitenschoolse opvang) op de vraag met welke voorziening de optimalisering van het primair 

onderwijs het eerst afgestemd zou moeten worden.  

 In de onderlinge samenwerking tussen schoolbesturen is vooral behoefte aan kennisuitwisseling, 

48% van de deelnemers geeft dat antwoord. Er bestaan nog altijd enorme schotten tussen 

scholen en tijdens bijeenkomsten is daarom veel tijd nodig om elkaar te informeren. Dat vanuit 

Den Haag beperkingen worden opgelegd aan samenwerking tussen scholen van verschillende 

denominaties speelt ook mee. Op dat gebied valt nog een wereld te winnen. 

Van uitgangspunten naar scenario’s 

De uitkomsten van de dialoog en de stemresultaten zijn gebruikt om drie integrale hoofdscenario’s op 
te stellen: een voorkeursscenario en twee optimaliseringsscenario’s. In het voorkeursscenario 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 waarin de voorzieningen voldoen 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 op dat 

gebied 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 opgesteld, maar dat gekozen wordt voor een bepaald streefbeeld met bijbehorende 

uitgangspunten. De scenario’s zijn dus geen blauwdruk of beleidsopties voor de toekomst, maar 

geven een bandbreedte weer 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 

instellingen en organisaties in samenspraak met gebruikers, verenigingen en inwoners van de regio. 

Uitwerking van de keuzes die samen gemaakt worden, blijven altijd maatwerk. 
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Het voorkeursscenario heeft relatief de minst verstrekkende gevolgen. Tijdens de interactieve 

bijeenkomsten werd veelal de voorkeur gegeven aan de scenario’s per thema die het minst ver gingen 
in de herstructurering van het voorzieningenaanbod. Dat bleek niet altijd uit de stemresultaten, maar 

vooral uit de dialoog die daar op volgde. Op het gebied van cultuur en zorg worden alle bestaande 

voorzieningen gehandhaafd. Voor welzijn, sport en primair onderwijs is alleen in die gevallen waarin 

een minimaal gezonde exploitatie van de voorziening onmogelijk is op basis van het toekomstig 

draagvlak, een accommodatie afgestoten in het scenario. In totaal zou het aantal accommodaties 

teruggebracht worden van 644 naar 554. Wel blijft in iedere kern in ieder geval een voorziening 

gehandhaafd die een ontmoetingsfunctie voor bewoners kan vervullen, in de kleinere kernen zouden 

dat veelal de welzijnsaccommodaties zijn in dit scenario, voorbeeld hiervan is Haler. Het aantal 

vierkante meters maatschappelijk vastgoed dat vrijkomt, zou bijna 67.000m² zijn en gemeenten 

zouden hiermee tussen 2014 en 2020 een bedrag van maximaal € 4,3 mln. kunnen besparen.  
 

In het tweede scenario ‘verdere clustering naar functie’ 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. 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 Door de verdere clustering van voorzieningen zou het aantal accommodaties met 

192 afnemen en zou er ca. 87.000 m² maatschappelijk vastgoed vrijkomen. Dit zouden met name 

welzijns- en sportaccommodaties zijn. Cumulatief tot en met 2020 zouden de besparingen in dit 

scenario maximaal op kunnen lopen tot € 10,4 mln. voor de gemeenten. 

Scenario 3 ‘verdere clustering naar centrumkernen’ heeft tot gevolg een verdere clustering van 

voorzieningen in Roermond en Weert. In het landelijk gebied blijft 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. In de middelgrote kernen (zoals Echt) blijven 

‘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. In dit 

scenario zou het aantal accommodaties afnemen met 207, maar het aantal vrijkomende vierkante 

meters is vergelijkbaar met het voorgaande scenario. Dat komt omdat het aantal 

welzijnsaccommodaties dat behouden blijft hoger is in dit scenario, maar er worden meer 

basisscholen gesloten. Het openhouden van meer welzijnsaccommodaties leidt er toe dat er in dit 
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scenario minder kan worden bespaard dan in het voorgaande scenario. De opbrengsten zouden 

cumulatief tot en met 2020 maximaal € 6,1 mln. kunnen bedragen. 

 

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. 

Slotbijeenkomst 

De hoofdscenario’s zijn tijdens de slotbijeenkomst gepresenteerd in de vorm van een tentoonstelling 
met een interactieve dialoog. 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.  

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. Tevens wordt aangegeven dat 

het voorkeursscenario zoals gepresenteerd tijdens de bijeenkomst wel het meeste lijkt op wat men als 

regio zou (moeten) willen. De leegte (qua voorzieningen) van Leudal baart daarbij wel zorgen en geeft 

de urgentie van de problematiek nogmaals aan. De stap om over te gaan op concrete actie vergt 

moed: het durven loslaten van eigen belangen (door maatschappelijk middenveld en overheid) en het 

maken van moeilijke keuzes. Inwoners zijn ook niet gek, die begrijpen dat er keuzes gemaakt moeten 

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

dat demografische veranderingen en het voorzieningenaanbod een uitdaging zijn die ook mooie 

kansen biedt, wordt breed gedragen. Nu is de mogelijkheid om te komen tot nieuwe 

samenwerkingsverbanden en unieke cross-overs tussen sectoren. Het gaat veel over leefbaarheid 

tijdens de avond. Dat leefbaarheid niet alleen bepaald wordt door aanwezige accommodaties is een 
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gegeven voor iedereen, maar er is wel een ondergrens voor velen. Als er bijna niets overblijft dan 

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.  

 

Als het aantal voorzieningen minder wordt, moet leefbaarheid veel meer komen van de inwoners zelf, 

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

anderen met een pitch op om met concrete ideeën aan de slag te gaan: 

 

 Invoering van het passend onderwijs en de transities in het sociaal domein dienen in 

gezamenlijkheid opgepakt te worden.  

 Vroegschoolse opvang en educatie moeten samengevoegd worden.  

 Verbinding tussen welzijn en horeca: samen eten voor een schappelijke prijs.  

 Samen met de experts (de verzorgers en verzorgden) meedenken over het organiseren van het 

zorgaanbod in de regio.  

 Met name kansen voor volwasseneneducatie. 

 Sport en bewegen stimuleren om een gezonde leefstijl te bevorderen. 

 De transitieatlas als referentiekader gebruiken bij het opstellen van accommodatiebeleid.  

 Sportverenigingen die mee willen helpen aan oplossingen zoveel mogelijk faciliteren.  

Door de aanwezige burgemeesters wordt tot slot toegezegd dat het thema demografische 

ontwikkeling onderdeel zal worden van de agenda voor Midden-Limburg die door het nieuwe 

samenwerkingsverband ‘Samenwerking Midden-Limburg’ 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 (73% is het eens of helemaal eens met de stelling), 

daar sluit de toezegging van de burgemeesters dus goed op aan.  

Tot slot is het van belang ook anderen mee in het proces te nemen en is nog een aantal stappen te 

zetten om daadwerkelijk tot programmering te komen. Door de aanwezigen is het volgende toegezegd 

over het proces: 

 

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

ook nieuwe colleges is dit het jaar om 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, zo kom 

je op onvermoede oplossingen. Door de zorgaanbieders worden alle partijen in de regio 
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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. 
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CONCLUSIES OP HOOFDLIJNEN 

 Volgens de meest recente E,til prognoses neemt het aantal 0-14 jarigen neemt met 15% af tot en 

met 2030, verdubbelt het aantal 75+’ers en neemt de potentiële beroepsbevolking met ca. 25.000 

af; een krimp van ca. 16%. 

 Niets doen is voor velen in Midden-Limburg, zo bleek ook tijdens de 5 interactieve bijeenkomsten 

geen optie. Gemeenten en organisaties in de regio hebben al diverse plannen, maar de kunst is 

daarbij ook over de eigen (gemeente)grenzen- en belangen heen te kijken. De noodzaak om 

samen verder te gaan is tijdens iedere sessie benadrukt. Alleen op die manier kan tot oplossingen 

worden gekomen voor knelpunten rondom:  

o De kwaliteit van voorzieningen. 

o De arbeidsmarkt. 

o De (overheids)financiën. 

 Het interactief traject heeft bijgedragen aan bewustwording, urgentiebesef en richtinggevende 

noties over de manier waarop kwaliteit, bereikbaarheid en bekostiging van voorzieningen ook in 

de toekomst gewaarborgd kunnen blijven voor zorg en welzijn, sport, cultuur en primair onderwijs.  

 Als gevolg van de demografische veranderingen kan de regio Midden-Limburg met minder 

voorzieningen toe. 

 Tegelijkertijd is het een unieke gelegenheid voorzieningen te moderniseren en te voorzien van 

een kwaliteitsimpuls en de juiste voorziening voor de juiste plek te bepalen. 

 De opbrengst van de vier inhoudelijke sessies hebben het mogelijk gemaakt om samen met de 

regio drie hoofdscenario’s te ontwikkelen: 
o Het voorkeursscenario: voorzieningen dienen in de toekomst in ieder geval voldoende 

draagvlak te hebben voor een minimaal gezonde exploitatie. Dit scenario heeft relatief de 

minst verstrekkende gevolgen. Het aantal accommodaties zou teruggebracht worden van 

644 naar 554, er zou bijna 67.000m² vastgoed vrijkomen en gemeenten zouden tussen 

2014 en 2020 een bedrag van maximaal € 4,3 mln. kunnen besparen. 

o Verdere clustering naar functie: clustering vindt niet plaats op basis van grootte, maar op 

basis van het aanwezige aanbod. Functies waar kernen sterk in zijn, worden verder 

versterkt. Door de verdere clustering van voorzieningen zou het aantal accommodaties 

met 192 afnemen, zou er ca. 87.000 m² vastgoed vrijkomen. Tot en met 2020 zouden de 

besparingen in dit scenario maximaal op kunnen lopen tot € 10,4 mln. voor de gemeenten. 

o Verdere clustering naar centrumkernen: een verdere clustering van voorzieningen in 

Roermond en Weert. In het landelijk gebied is blijft t.b.v. de ontmoetingsfunctie nog veelal 

een voorziening behouden. Het aantal accommodaties neemt in dit scenario af met 207, 

er zou ca. 90.000 m2 vrijkomen en de opbrengsten zouden tot en met 2020 maximaal € 
6,1 mln. kunnen bedragen. 

 De scenario’s zijn denkrichtingen, maar de regio is aan zet om het proces in te vullen. Dit vraagt 
om samenwerking:  
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o Tussen de gemeenten. 

o Met maatschappelijker partners. 

o Met bewoners die experts zijn op het gebied van leefbaarheid. 

 Het is daarbij belangrijk het oor meer te luister te leggen bij degenen die gebruikmaken van de 

voorzieningen, zo kom je op onvermoede oplossingen. Alle partijen in de regio worden 

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 

 Speciale aandacht moet er zijn voor de gemeenteraden, het is van belang dat men gezamenlijk de 

discussie voert over de transitieatlas om daarbij boven de lokale focus uit te stijgen.  

 Het thema demografie zal actief worden opgepakt in het nieuwe samenwerkingsverband 

‘Samenwerking Midden-Limburg’. 


