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I. Hoofdlijnen Foto Midden-Limburg 
(Managementsamenvatting) 

Deze tweede versie van het startdocument Midden-Limburg is opgesteld aan de hand 
van de resultaten van de eerste dialoogtafel van 22 november jl. Er is veel aandacht 
besteed aan het tot robuuste voorstellen samenballen en vormgeven van de losse ideeën 
en aanvullingen die in de eerste dialoogtafel naar voren zijn gekomen. Dit heeft geleid tot 
doorbraken die zijn opgenomen in dit startdocument, de doorbraken zijn het resultaat van 
verschillende processen die in de regio in gang zijn gezet en bouwen deels voort op 
eerder behaalde resultaten.  

 Sommige voorstellen komen rechtstreeks uit de dialoogtafel en zijn dus nieuw 
 Sommige voorstellen zijn opgenomen als bouwsteen in een eerdere versie van het 

startdocument en de indruk is dat deze op voldoende herkenning en erkenning 
kunnen rekenen  

 De voorstellen zijn naar aanleiding van de dialoogtafel uiteraard verder 
geconcretiseerd en uitgewerkt door accenten toe te voegen en de inzet van 
instrumenten aan te reiken 

 
De doorbraken zijn opgenomen in Deel II van het startdocument. Hieronder volgt een 
samenvatting van de analyse.n 

Bevolkingstransitie 

Nederland is zich aan het voorbereiden op de transitie van bevolkingsgroei naar 
bevolkingsdaling. In een drietal krimpregio’s (Eemsdelta, Zeeuws-Vlaanderen en 
Parkstad Limburg) is de bevolkings- en huishoudendaling nu al een feit. In 20 andere zo 
geheten anticipeerregio’s zal deze daling op termijn optreden. Dat geldt ook voor de regio 
Midden-Limburg, die bestaat uit de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, 
Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. 

Structurele krimp op regionale schaal zal, in combinatie met ontgroening en vergrijzing, 
gevolgen hebben voor terreinen als wonen, ruimte, onderwijs, zorg- en welzijns-
voorzieningen en werk. Het dalend inwonertal en aantal huishoudens zet de sociaal-
economische vitaliteit van deze regio’s onder druk en kan tot verschraling van de 
leefbaarheid leiden. Uiteindelijk ontstaat daarmee een vicieuze cirkel. 

Midden-Limburg, partijen in de regio en de provincie Limburg anticiperen op verschillende 
fronten op de toekomstige demografische transitie. De provincie Limburg is zich goed 
bewust van de transitie en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld het wonen, de 
economie en het voorzieningenaanbod. De Commissaris van de Koningin in Limburg en 
voormalig Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben daartoe 
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op 7 mei 2012 het convenant ‘Een koers voor Limburg’ ondertekend. In de overeenkomst 
staan zo’n twintig afspraken op het gebied van economie, wonen, zorg en onderwijs. Het 
convenant biedt Midden-Limburg de ruimte om te experimenteren. Zo is er aandacht voor 
belemmeringen bij grensoverschrijdende samenwerking en het slimmer benutten van de 
mogelijkheden binnen de bestaande regels. De regio Midden-Limburg heeft daarnaast 
een regiovisie voor 2008-2028: “het Oog van Midden-Limburg”. Het is een integrale visie, 
waarin met name de relatie tussen stad en land in de regio centraal staat: sterke steden 
en een vitaal platteland. Er zijn drie programmalijnen in de regiovisie: (1) het benutten en 
versterken van de regionale economie; (2) de versterking van de sociale structuur in de 
regio; (3) verbetering van het vestigingsklimaat. De commissie Rutten heeft de gang van 
zaken van de regiovisie tot nu toe geëvalueerd. Voorlopige positieve conclusies zijn dat 
de samenwerking het onderling vertrouwen versterkt heeft, dat partijen niet ontevreden 
zijn over het rendement en de betrokkenheid van de provincie en dat de samenwerking 
vooral voortgezet moet worden. Kritiek is er ook: de besluitvorming is omslachtig, er is 
onvoldoende focus en nauwelijks participatie van ondernemers en maatschappelijk 
middenveld. 

Het startdocument 

Het startdocument beoogt nadrukkelijk niet deze regiovisie te evalueren of het werk van 
de commissie Rutten te herhalen. Het is bedoeld als een ‘foto’ van het Oog. Met de foto 
wordt bezien hoe de regionale ambities zich verhouden tot de demografische 
ontwikkelingen. In de analyse wordt onder andere meegenomen of de consequenties van 
de demografische ontwikkelingen goed overzien zijn, hoe het staat met de uitvoering van 
de ambities en of alle kansen in relatie tot de transitie in het vizier zijn.  
Voor het maken van dit startdocument is door de regio een uitvraag gedaan bij ca. 50 
organisaties in de regio. De organisaties werd de gelegenheid geboden documenten aan 
te leveren die betrekking hebben op hun organisatie of de sector waarin zij actief zijn en 
bevolkingstransitie. Deze documenten, meer dan 130, zijn stuk voor stuk geanalyseerd 
en de relevante ontwikkelingen, beleidsplannen en trends zijn verwerkt. Het 
startdocument is een regionale analyse, daar waar lokale inzet wordt benoemd is dit 
gedaan om het verhaal kracht bij te zetten. Het document is geen uitputtend overzicht 
van alle beleid van de zeven regiogemeenten. Waar nodig is aanvullende deskresearch 
gedaan. Een lijst van organisaties die gereageerd hebben op het verzoek van de regio 
alsmede een literatuurlijst zijn opgenomen in de bijlagen. Naar aanleiding van het 
materiaal is door de opstellers van het startdocument in overleg met de regio een aantal 
gerichte interviews geïnitieerd, resultaten hiervan zijn opgenomen in een korte reflectie 
per thema. De algemene indruk uit de gesprekken is dat respondenten zoekende lijken 
naar samenhang en identiteit binnen de regio, maar dat zij wel enthousiast zijn over de 
kansen die er liggen. Een overzicht van de respondenten is opgenomen in bijlage 6. Een 
eerste versie van het startdocument is besproken tijdens de eerste ‘dialoogtafel 
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demografische ontwikkeling Midden-Limburg’ op 22 november jongstleden. Tijdens deze 
dialoogtafel is aan de partijen gevraagd: 

    
 of ze zich herkennen in het document (eventueel aanbrengen nuancering, verrijking 

met eigen materiaal of ervaringen); 
 of ze de geformuleerde kansen delen en aan te geven op welke wijze de kansen 

kunnen worden uitgewerkt tot concrete doorbraken; 
 of ze zich aan het proces willen verbinden als partij; 
 wat hun bijdrage zal zijn; 
 of ze aanbevelingen hebben voor het vervolgtraject om te komen tot een planmatige 

aanpak. 

In een plenair deel en vier thematafels (economische vitaliteit / arbeidsmarkt / toerisme; 
voorzieningen en leefbaarheid; wonen en zorg; onderwijs, talent en innovatie) is door 
partijen uit het maatschappelijk middenveld, ondernemers en overheden gesproken over 
de opgaven, aanpak en samenwerking per onderwerp. Geconstateerd werd dat de 
problematiek en aangedragen oplossingen op hoofdlijnen op voldoende herkenning en 
erkenning konden rekenen van de aanwezigen. De resultaten van deze eerste 
dialoogtafel zijn verwerkt in voorliggende tweede versie van het startdocument. Er is veel 
aandacht besteed aan het tot robuuste voorstellen samenballen en vormgeven van de 
losse ideeën en aanvullingen die in de eerste dialoogtafel naar voren zijn gekomen. 
Tijdens de dialoogtafel heeft ook een groot aantal maatschappelijke organisaties en 
gemeentebesturen uit Midden-Limburg actief met elkaar gediscussieerd over de 
demografische ontwikkelingen in onze regio. De wederzijdse roep om samenwerking en 
het samen optrekken is overduidelijk naar voren gekomen en vanuit de vier thema’s 
(economie, onderwijs, wonen en voorzieningen) is de handschoen uitdrukkelijk opgepakt 
door de maatschappelijke organisaties. 
 
Het doel van deze versie van het startdocument is zodoende een solide basis te bieden 
om, zoals Burgemeester Heijmans schreef in zijn bedankmail, “te komen tot een 
uitwerking van de thema’s economie, wonen en zorg, onderwijs en voorzieningen en 
leefbaarheid. Daarvoor zullen wij een volgende dialoogtafel gaan organiseren die begin 
2013 is voorzien.” De regionale afstemming staat hierbij centraal zodat meerwaarde 
wordt gecreëerd voor de ambities van de regio, de kansen optimaal worden benut en 
inefficiënties worden voorkomen. De partijen in de regio zijn immers aan zet en zullen 
vanuit dezelfde visie moeten toewerken naar een blijvend krachtige regio. De provincie 
heeft hierin een regisserende rol en het Rijk faciliteert het proces. Het gezamenlijk 
optrekken van Rijk, provincie, gemeenten, private partijen en het maatschappelijk 
middenveld is cruciaal voor een slagkrachtige uitvoering. De lokale partijen zijn leidend in 
dit proces en uiteindelijk aan zet voor uitvoering. De provincie en het Rijk ondersteunen 
en faciliteren waar het noodzakelijk en gewenst is.  
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Het startdocument en de dialoogtafels vormen de start van het proces in de regio. Na de 
tweede dialoogtafel wordt de inzet in Midden-Limburg voortgezet. Verschillende 
aanknopingspunten in het evaluatierapport van de commissie Rutten worden daarnaast 
ook benut om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de bestuurlijke 
samenwerking in Midden-Limburg. Daarbij zal niet alleen stilgestaan worden bij (het 
vervolg op de) samenwerking in GOML, maar wordt ook bekeken hoe de trajecten van de 
Dialoogtafel en Keyport-organisatie kunnen worden vervlochten.  
 
Het Rijk heeft voor het vervolgproces hiervoor diverse instrumenten ontwikkeld: er zijn 
masterclasses voor raadsleden mogelijk om bewustwording te creëren, met de 
samenwerkingsscan wordt duidelijk wat het krachtenveld is in de regio en hoe dit 
samenhangt, de transitieatlas kan een opmaat vormen voor programmering van de 
transitieopgave en met een MKBA kan de brede transitieopgave worden doorgerekend.  
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De mismatch 

Uit de analyse komen de volgende belangrijkste mismatches als gevolg van 
demografische transitie naar voren waar de regio in de toekomst mee te maken krijgt, of 
nu al deels de gevolgen van ondervindt: 

Aspect Mismatch 

ontgroening  Het aantal kinderen in de leeftijd 5 t/m 14 jaar (relevante 

leeftijdsgroep voor het basisonderwijs) daalt tot 2020 met 16% 

en daalt daarna nog slechts licht. In Roermond is de daling 

gering, in Weert ligt de daling op het regionale gemiddelde, in 

de kleinere gemeenten is de daling aanzienlijk groter (21% tot 

2020) en zet deze ook in de jaren daarna door.  

 afnemend draagvlak scholen: Door de daling van het 

leerlingenaantal zullen scholen moeten sluiten of samengaan. 

Het voortgezet onderwijs in Roermond zal bijvoorbeeld ca. 

11.000 m2 van het gebouwenbestand moeten afstoten. 
 afnemend draagvlak voorzieningen voor jongeren (bijvoorbeeld 

veldsporten, jongerencentra) 1): Onderzoek toont aan dat vooral 

kinderen en jongeren in verenigingsverband sporten, door de 

ontgroening krijgen sportverenigingen te maken met dalende 

ledenaantallen. Dit zorgt op termijn voor een overschot aan 

sportaccommodaties. Zo’n 20% tot 25% van de verenigingen is 
in gevaar wanneer zij niet anticiperen volgens het Huis voor de 

Sport.  

vergrijzing en verzilvering  Het aantal 65+’ers zal tussen 2012 en 2020 met ca. 12.500 
toenemen van 44.500 tot 57.000 

 afname beroepsbevolking (deels te compenseren met verhoging 

pensioengerechtigde leeftijd) 

 toenemende noodzaak voor her- en bijscholing, zodat ouderen 

langer actief op de arbeidsmarkt kunnen zijn 

 veranderende woningvraag 2): gezien de vergrijzing zal vooral 

ingezet moeten worden op het kwalitatief op peil houden van de 

bestaande woningvoorraad en deze zo veel mogelijk levensloop 

geschikt maken. 

 toenemend draagvlak voorzieningen voor ouderen, met name 

gericht op vrije tijdsbesteding (cultuur, toerisme en recreatie, 

sommige sportvoorzieningen) 

 toenemend aantal potentiële vrijwilligers (mobiele, zelfredzame 
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1) Tevens beïnvloed door bezuinigingen 

2) tevens beïnvloed door woningmarktcrisis 

3) tevens beïnvloed door autonome ontwikkelingen (schaalvergroting/internet) 

4) tevens beïnvloed door economische en financiële crisis 

senioren) 

 toenemende zorgvraag (zorgafhankelijke, kwetsbare ouderen) 

bevolkingsdaling  dalende additionele woningbehoefte 2) 

 afname draagvlak voor voorzieningen 1) 3) 

 afname beroepsbevolking 

 afname financiële draagkracht gemeenten 

huishoudendaling 

 

 Het aantal huishoudens bedraagt circa 103.000. Volgens de 

Primos-prognose groeit het aantal huishoudens tot 2025 door 

vooral huishoudensverdunning nog tot circa 109.000. In de 

periode 2030-2040 treedt volgens deze prognose door de 

bevolkingsdaling weer een afname op tot een kleine 108.000 

huishoudens in 2040. De ETIL prognose komt uit op een groei 

tot 108.000 in 2030, waarna een daling optreedt tot 103.000 

huishoudens in 2040. 

 Leegstand in de woningvoorraad: eerst een toename van het 

aantal huishoudens en vervolgens een daling, betekent dat er 

nog behoefte aan nieuwbouw is, maar dat daarna een overschot 

aan woningen zal ontstaan.  

 De ETIL prognoses laten zien dat Roermond vooralsnog blijft 

groeien (Weert in mindere mate) en dat de plattelandskernen al 

vrij snel in inwonertal zullen dalen. Dit betekent dat de behoefte 

aan nieuwe woningen op het platteland minder groot is dan in 

de stedelijke kernen. 

afname  

beroepsbevolking 

 Krapte op de arbeidsmarkt: tussen 2012 en 2015 zal de 

beroepsbevolking naar verwachting van 168.000 tot 164.000, de 

5 jaar daarna neemt deze met nog eens 8.000 af. Het aantal 

blijft dalen om uiteindelijk in 2040 op 125.000 uit te komen. 

 Terwijl de beroepsbevolking afneemt en de vergrijzing 

toeneemt, groeit het tekort aan personeel in de zorgsector 

tussen 2012 en 2016 tot 4.600 in heel Limburg. 

 De arbeidsparticipatie ligt met 77,4% ongeveer 3 procentpunten 

onder het Nederlands gemiddelde. 

 beperking economische groei 4) 
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De foto van Midden-Limburg: basis op orde, nu doorpakken! 

Wanneer we meer op hoofdlijnen naar de ‘foto’ voor Midden-Limburg kijken, valt op dat er 
een compacte en stevige regiovisie ligt. Qua hoofdlijnen van analyse, diagnose en 
interventies valt er weinig op af te dingen. Er zijn antwoorden geformuleerd op alle 
bovenstaande mismatches. Hoogstens zou men kunnen betogen dat de economische 
ambities, gegeven het DNA van de regio en de huidige crisis, wat aan de rooskleurige 
kant zijn. Of dat de consequenties van de demografische transitie niet op alle vlakken 
even goed doordacht zijn. De achterliggende analyses zoals in de hoofdstukken II en 
verder geven hiervoor input. 

De cruciale vraag is echter niet: moeten de huidige ambities een “tandje naar rechts of 
links”?, maar vooral: hoe gaat de regio haar voornemens waarmaken? De regio is al 
sinds 2008 actief om de regionale visie tot uitvoering te brengen. Er zijn productieve 
stappen gezet maar de in de EUA en Het Oog geformuleerde acties zijn nog niet massaal 
tot uitvoering gekomen. Het lijkt er echter op dat het schakelpunt tussen visie en 
uitvoering – het tactische niveau- een lastig te nemen horde is. Dit is ook niet 
verwonderlijk. Ambities en strategieën worden dan tastbaar en leiden soms tot wellicht 
pijnlijke keuzes.  

De dialoogtafels en dit startdocument hopen aan dit proces een bijdrage te leveren. 
Daarbij is het van groot belang dat inhoud en proces gelijk opgaan. Soms is het lastig om 
een ambitie tot uitvoering te brengen omdat er onderliggende belangenconflicten zijn, 
soms omdat keuzes scherper in beeld gebracht moeten worden of soms omdat we nog 
niet de juiste partners aan boord hebben.  

Ons inziens is de regio op een punt gekomen waarbij het reëel is deze schakelpunten 
onder ogen te zien. In het onderstaande zijn 5 hoofdthema’s geformuleerd, waarover in 
de eerste dialoogtafel discussie heeft plaatsgevonden in deeltafels. Het thema 
‘bestuurlijke samenwerking’ is niet in een aparte deeltafel besproken, maar is een 
overkoepelend thema. Onder bestuurlijke samenwerking is een aantal deelthema’s 
genoemd waarop samenwerking meerwaarde biedt en die met de juiste 
uitvoeringsconstellatie op korte termijn opgepakt kunnen worden. In het onderstaande 
worden de thema’s nogmaals besproken. Steeds wordt een analyse van de mismatch en 
relevante ontwikkelingen op verschillende thema’s gegeven en wordt benoemd wat de 
urgentie is nu en straks. In de eerste dialoogtafel is verder gesproken over bouwstenen 
die aan de thema’s waren gekoppeld. Naar aanleiding van de eerste tafel zijn deze 
verder uitgewerkt tot doorbraken, die na de foto aan bod komen. De per hoofdthema 
behandelde dialoogvragen zijn te vinden in de bijlage.  
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Foto economische vitaliteit 

De regiovisie ‘Het Oog van Midden-Limburg’ stoelt op een zeer offensieve economische 
strategie. Het is zelfs de ambitie hier de krimp deels mee te keren. De regio is 
economisch echter voor een groot deel afhankelijk van omliggende regio’s. Zo laten de 
pendelstromen zien dat er relatief veel mensen in de omringende regio’s Zuidoost-
Brabant, Noord- en Zuid-Limburg werkzaam zijn. Wel is er een flink positief pendelsaldo 
met België en een klein positief pendelsaldo met Duitsland. De beroepsbevolking is ruim 
10% groter dan het aantal beschikbare arbeidsplaatsen. De regionale economie is vooral 
gebaseerd op aan de genoemde sterke regio’s toeleverende bedrijven (vooral 
maakindustrie) en de verzorgende werkgelegenhied binnen de regio (met name zorg, 
detailhandel en toerisme). Dit brengt een zekere afhankelijkheid met zich mee. Midden-
Limburg kent relatief weinig grote werkgevers. De eigen regionale economie is ook 
kwetsbaar als het gaat om de toekomstige positie van de detailhandel (vanwege het 
toenemende internetwinkelen, al kan dit ook een kans zijn) en het overaanbod van 
bedrijventerreinen. Zorg en toerisme zijn daarentegen – in het licht van de vergrijzing – in 
belang toenemende sectoren. Met de mogelijke ontwikkeling van de zorgstrip/N280 en de 
ontwikkeling van de Maasplassen zijn dit sectoren met potentie. Daarnaast is er een 
aantal sterke soms internationaal opererende bedrijven die meer spin-off voor de regio 
zouden kunnen opleveren. Deze sectoren bieden niet alleen perspectief voor de twee 
steden Roermond en Weert, maar vooral ook voor het landelijke gebied in de regio. De 
vraag is echter wel of de uitgangspositie van de regio de in de regiovisie beoogde 
economische opschaling rechtvaardigt en de daaruit afgeleide ambities voldoende 
schraagt en, zeker ook met het oog op de crisis, voldoende de aanstaande 
bevolkingstransitie kan keren. Belangrijkste effect van de transitie voor de economie van 
de regio is dat de beroepsbevolking in de regio tot 2040 flink zal afnemen. Het is de vraag 
in hoeverre de nieuwe economische visie ook een heroriëntatie op een meer realistisch 
profiel met zich mee kan brengen, wat in de uitvoering ook kan motiveren tot 
samenwerking en het maken van optimale keuzes in het alloceren van schaarse m2 
bedrijvigheid.  

Foto leefbaarheid en voorzieningen 

De manier waarop de bevolkingstransitie zich in de regio manifesteert is niet eenduidig, 
binnen de regio is sprake van verschillen tussen de gemeenten. Zo is de 
bevolkinsgdaling in de landelijke gemeenten eerder aan de orde en doet deze zich 
sterker voor dan in de steden Roermond en Weert. De twee kernsteden sturen ook actief 
op het in stand houden van de bevolking en daarmee van het voorzieningenniveau. Dit 
vanuit de veronderstelling dat sterke steden goed zijn voor een vitaal platteland. Het 
omgekeerde geldt natuurlijk ook. De verwachting dat het aantal huishoudens in de 
landelijke gemeenten onder het huidige niveau komt, heeft verstrekkende gevolgen voor 
de leefbaarheid van de kleinere plattelandskernen en de bestaande woningvoorraad. Ook 
heeft ontgroening negatieve effecten op het draagvlak van bijvoorbeeld 
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buitensportvoorzieningen. Het risico van structurele leegstand met bijkomende negatieve 
leefbaarheidseffecten dreigt daardoor. De afname van de bevolking op het platteland 
wordt nog enigszins geremd door de (tijdelijke en permanente) vestiging van 
arbeidsmigranten. Dit verhoogt het draagvlak voor bepaalde voorzieningen, maar 
tegelijkertijd brengt dit weer andere leefbaarheidvraagstukken met zich mee. Op welke 
wijze kan verschraling van het voorzieningenniveau in landelijke kernen worden 
opgevangen door aanwezige voorzieningen in de stedelijke kernen? Wat is er voor nodig 
deze voorzieningen bereikbaar te houden en welke rol spelen burgers en het middenveld 
hierin? Hoe komen we tot een effectieve en efficiënte sanering van de mismatch in 
voorzieningen (scholen onder de opheffingsnorm, teveel voetbalvelden e.d.)? Hoe wordt 
omgegaan met de vestiging van nieuwkomers in kleine kernen die vaak gekenmerkt 
worden door een hechte gemeenschap? Tot slot is het nog van belang te bezien in 
hoeverre de drie decentralisaties in het sociale domein (AWBZ-begeleiding naar Wmo, 
decentralisatie Jeugdzorg en invoering Wet Werken naar Vermogen) invloed uitoefenen 
op het voorzieningenniveau en overheidsfinanciën in stad en platteland én wat de 
effecten zijn van bevolkingsdaling op de uitwerking van deze decentralisaties en vice 
versa. Deze ontwikkelingen vragen specifieke aandacht, maar ook een nauwe 
samenwerking tussen de diverse gemeenten in de regio en de provincie. 

Foto woningmarkt 

De verschillende woonvisies en woningbouwprogramma’s voor de provincie, de 
subregio’s en gemeenten daarbinnen, lopen in kwantitatieve zin uiteen. Zo gaat de nog 
geldende provinciale woonvisie uit van een groei tot 2030 van 3.000 huishoudens, terwijl 
in de periode 2011-2030 voor de meest recente E’til prognoses een huishoudensgroei 
van 5.860 wordt geraamd. Gezien de huishoudensontwikkeling wordt verwacht dat na 
2030 de woningbehoefte enorm afneemt. Het aantal huishoudens neemt tot 2030 nog 
toe, maar nu bouwen betekent dat er in de toekomst gesloopt moet worden. Het lijkt dan 
ook een goede zaak dat er één regionale woonvisie komt, gebaseerd op eenduidige 
uitgangspunten. Het regionaal afstemmen van woningbouwprogramma’s vermindert het 
gevaar van overproductie en het risico dat gemeenten elkaar in de greep gaan houden, 
wat tot onzekerheid bij ontwikkelaars leidt. Het ontwikkelen van één regiovisie in Midden-
Limburg, betekent overigens niet dat de twee subregio’s één woningmarkt vormen, 
gezien de migratiestromen en economische oriëntatie. De twee subregio’s verkeren wel 
in een vergelijkbare situatie, waardoor oplossingen voor de ene subregio ook van belang 
voor de andere kunnen zijn. Het issue hoe beleidsmatig moet worden omgegaan met 
deze twee woonmarkten zal verder uitgewerkt moeten worden. De verschillende 
ramingen zullen vooral te maken hebben met het al dan niet anticiperen op een 
bevolkingskrimp. Er zijn signalen dat gemeenten zich hiervan bewust worden en hun 
beleid bijstellen. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat trendmatig nog geen 
sprake is van een vertrekoverschot in de regio (met name in Midden-Limburg Oost) en 
dat vooralsnog ook sprake blijft van een huishoudensgroei als gevolg van 
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gezinsverdunning. Gezien deze ontwikkelingen lijkt migratiesaldo 0 (inclusief de 
buitenlandse migratie) een realistisch streven voor de toekomstige 
woningbouwprogrammering. De vraag is wat nodig is om ook in de toekomst het 
migratiesaldo 0 vast te kunnen houden, bijvoorbeeld voor het aantrekken van 
buitenlandse werknemers die zich permanent in de regio vestigen. Hiermee samen 
hangen de vraagstukken voor welke doelgroepen te bouwen (jongeren en starters of 
levensloopbestendig voor senioren) en van de herstructurering van de voorraad, met 
name in Roermond. De kwaliteit van de bestaande voorraad wordt geheel terecht ook in 
het Oog van Midden-Limburg als kwestie aangeduid. Ook daarbij gaat het om behoud 
van kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en om levensloopbestendigheid. Een 

belangrijk aandachtspunt hierbij is hoe de corporaties mee te nemen in deze opgave. 

Foto onderwijs en talentontwikkeling 

Het afstemmen van het middelbaar beroepsonderwijs op de toekomstige vraag van 
leerlingen en de werknemers in de regio is in gang gezet met een strategische 
verkenning. Het afstemmen van het beroepsonderwijs op de vraag van leerlingen en 
werknemers is belangrijk om jonge mensen duurzaam aan de regio te verbinden. Dit is 
nodig ook, gezien het verwachte personeelstekort in voor de regio belangrijke sectoren 
als techniek en de zorg. Hoe kan de volgende stap in dit proces worden gezet om zo snel 
mogelijk te komen tot doorlopende leerlijnen die aansluiten op de regionale economie? 
Welke rol kunnen andere onderwijsinstellingen binnen en buiten de regio spelen om tot 
doorgaande leerlijnen te komen en hoe kan de samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven vormgegeven worden? Wanneer Midden-Limburg inderdaad inzet op 
toerisme, recreatie en een sterk zorgcluster: hoe kunnen de onderwijsinstellingen daarop 
voortbouwen in de vorm van een aangepast curriculum, leer- werkarrangementen en 
innovatie? Hoe kunnen we ouderen stimuleren zich om- of bij te laten scholen zodat zij 
ook in deze sectoren aan de slag kunnen en op deze wijze langer door kunnen blijven 
werken? En daarnaast: wanneer het inderdaad het geval is dat Midden Limburg het 
vooral moet hebben van de bedrijvigheid buiten de regio, hoe kan er meer aansluiting 
gevonden worden op de (beroeps)opleidingen die toe leiden naar werkgelegenheid in 
bijvoorbeeld de logistiek of agribusiness (Greenport Venlo)? En zouden meer HBO-
opleidingen in de regio meerwaarde hebben? Of moet er juist gericht worden op het 
verbeteren van de aansluiting op HBO-instellingen en opleidingen in de omliggende 
gebieden?  

Daarbij moeten we niet vergeten dat talentontwikkeling al begint op de basisschool, hier 
is kwalitatief goed onderwijs voor nodig. Het primair onderwijs ondervindt de 
bevolkingstransitie momenteel aan den lijve, door de ontgroening neemt het aantal 
leerlingen reeds enkele jaren af en deze trend zal de komende jaren doorzetten. Het 
gevolg van dalende leerlingenaantallen is dat scholen in gevaar dreigen te komen (in de 
regio zijn reeds basisscholen gesloten), omdat zij onder de opheffingsnorm terechtkomen 
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dan wel niet meer voldoende kwaliteit kunnen leveren. Het sluiten van een school kan 
ook gevolgen hebben voor de leefbaarheid in een kern, hier zal kortom tijdig op 
geanticipeerd moeten worden. Het zal nodig zijn met goed onderbouwde criteria het 
primair onderwijs in de regio te optimaliseren. Met deze opgave kan aangesloten worden 
bij de bouwsteen transitieatlas. 

Foto bestuurlijke samenwerking 

De commissie Deetman acht een krachtige en evenwichtige ontwikkeling van de steden 
Roermond en Weert, als de motoren van het gebied, van belang: het zogenaamde 
“Haltermodel”. Beide steden versterken elkaar volgens de commissie nog onvoldoende. 
Het profiel (wonen, werken, voorzieningen) is verschillend, maar nog onvoldoende 
onderscheidend. Beide steden slagen er op essentiële punten niet in gebruik te maken 
van elkaars sterke punten. Samen kunnen ze meer kracht ontwikkelen dan ze elk 
afzonderlijk nu doen. Door niet vanuit concurrentie, maar juist vanuit differentiatie te 
werken, ontstaat de kracht die de regio de noodzakelijke impuls kan geven. Daarnaast is 
er een grote noodzaak om met name in de kleinere kernen met het oog op de 
leefbaarheid te anticiperen op bevolkingstransformatie. Vergroening en vergrijzing staan 
voor de deur en het voorzieningendraagvlak kalft af. Nu is samenwerking uiteraard geen 
doel op zichzelf, de vraag is ook in hoeverre de regionale agenda dit op alle terreinen 
wenselijk maakt. Zo lijkt in ieder geval op het terrein van stuwende en toeleverende 
economie als ook wonen sprake te zijn van twee subregio’s. Op andere terreinen, die 
vooral de verzorgende economie (zoals zorg en toerisme/recreatie) en de bereikbaarheid 
betreffen lijkt een gezamelijke visie voor de regio daarentegen van essentieel belang. Er 
is in de regio, die van alle anticipeerregio’s de langste grens met het buitenland heeft, 
nog opvallend weinig aandacht voor grensoverschrijdende issues en samenwerking.  
 
We zien in ieder geval de volgende thema’s waarop een concretere 
samenwerkingsagenda aan de orde is:  
 De ontwikkeling van de N280, omdat dit de interne bereikbaarheid en de 

bereikbaarheid naar buiten toe verbetert. Het is ook essentieel voor uitbreiding van 
het zorgcluster rondom Leudal. 

 Het realiseren van een krachtig zorgcluster (N280/Zorgstrip). Dit is van groot belang 
voor de hele regio op het snijvlak van zorg, bedrijvigheid en onderwijs maar ook als 
het gaat om een extra impuls te geven aan wonen, welzijn en zorg in de regio.  

 Toerisme en recreatie, de regio kent een divers aanbod op dit gebied. Het Retailpark 
en de historische binnenstad in Roermond, de Maasplassen en landelijk recreëren in 
natuurgebieden is aantrekkelijk voor dagjesmensen uit de omgeving. Voor bezoekers 
die langer willen blijven is er keuze uit hotels, campings en vakantieparken. 

 Het vitaal houden van het platteland is een opgave waar de gehele regio mee te 
maken heeft, hier zijn mogelijkheden voor het delen van kennis en het organiseren 
van shared services, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer. 
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 Het gezamenlijk profileren van de regio: de regio is dan niet economisch 
zelfredzaam, het is er wel goed wonen. Door een sterke regionale branding kan de 
regio worden neergezet als woon- en verzorgingsgebied – met een hoge quality of 
life – voor omliggende regio’s. 

 
De vraag is hoe deze thema’s zo georganiseerd en geagendeerd kunnen worden, dat:  
 er een aantoonbare win-win situatie kan ontstaan waarbij niet alleen de publieke 

partijen zich verder verenigen maar ook maatschappelijke partners en burgers 
meedoen; 

 er niet-vrijblijvende afspraken gemaakt kunnen worden over de uitvoering van de 
ambities en de financiën waarbij het profijtbeginsel een goed startpunt zou kunnen 
zijn. 

Doorbraken 

Mede op basis van het Oog van Midden-Limburg, de Economische Uitvoeringsagenda 
(EUA) en de input die tijdens de eerste dialoogtafel is verkregen, zijn in dit startdocument 
doorbraken benoemd voor het anticiperen op de demografische transitie. Dat betekent 
niet dat er de afgelopen jaren niets is bereikt. Sterker nog, een aantal (onderdelen van) 
onderstaande doorbraken zijn in de EUA en het Oog reeds benoemd en voorzien van 
een sterke probleemanalyse en ambitie.  

Wat wel wordt beoogd met deze doorbraken is het verleggen van enkele accenten en het 
extra kracht bij zetten van de in de twee documenten benoemde ambities. Ook de 
commissie Rutten omschrijft in hun tussenresultaat van de evaluatie; dat er binnen de 
uitvoeringsagenda en het Oog dient te worden gefocust. De doorbraken kunnen hiervoor 
een handvat bieden. 

Bij de meeste doorbraken kunnen de volgende stappen worden onderscheiden: 

 het formeren van vitale coalities 
 het (gezamenlijk) opstellen van een programmering; 
 het vaststellen van de consequenties hiervan; 
 het doorrekenen van de consequenties; 
 het opstellen van een uitvoeringsplan, inclusief financiële kaders en eventuele 

fondsvorming. 

Mogelijk kan als afrondende stap worden toegevoegd het vastleggen van 
uitvoeringsafspraken tussen de betrokken partijen. Ook is een goede onderlinge 
afstemming van de speerpunten gewenst.  

De nieuw aan GOML toe te voegen doorbraken zijn: 
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1. ‘Transitieatlas Midden-Limburg, voorsorteren op 2040’, gericht op het toekomstige 
aanbod van voorzieningen, bedrijventerreinen en woningen 

2. ‘Burgerkracht en leefbaarheid’, gericht op het op peil houden van de leefbaarheid 
door een grotere rol van de burger 

3. ‘Curriculum Midden-Limburg’, gericht op talentontwikkeling, de aansluiting tussen 
onderwijs en de arbeidsmarkt en her- en bijscholing van ouderen 

Reeds in gang gezet vanuit GOML en de EUA en onderschreven tijdens de regiotafel: 

4. ‘Ondernemend Midden-Limburg aan zet’, gericht op de economische vitaliteit van de 
regio (onderdeel hiervan zijn: landbouw, natuur en recreatie; Maasplassen; EUA). 

5. ‘Versterken regionaal woonprogramma’, gericht op regionale afstemming op het 
gebied van wonen 

6. ‘Sterke uitvoeringscoalities’, gericht op regionale samenwerking tussen gemeenten, 
gemeenten en het middenveld en het middenveld onderling 

Voor uitgebreide toelichting op de doorbraken wordt verwezen naar deel II van dit 
startdocument. 
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II. Doorbraken 
 
Hieronder wordt een zestal doorbraken benoemd om te anticiperen op de demografische 
transitie. Deze doorbraken zijn het resultaat van verschillende processen die in de regio 
in gang zijn gezet en bouwen deels voort op eerder behaalde resultaten.  

 Sommige voorstellen komen rechtstreeks uit de dialoogtafel 
 Sommige voorstellen zijn opgenomen als bouwsteen in een eerdere versie van het 

startdocument en de indruk is dat deze op voldoende herkenning en erkenning 
kunnen rekenen  

 De voorstellen zijn naar aanleiding van de dialoogtafel uiteraard verder 
geconcretiseerd en uitgewerkt. 

De bedoeling van laatstgenoemde doorbraken is nadrukkelijk niet om iets nieuws te 
creëren naast wat er reeds in de regio loopt.  

Wat wel wordt beoogd met deze doorbraken is het verleggen van enkele accenten en het 
extra kracht bij zetten van de in de twee documenten benoemde ambities. Daarbij wordt 
beoogd, en het belang hiervan werd benadrukt tijdens de eerste dialoogtafel, het 
middenveld en de ondernemers meer te betrekken en aansluiting te vinden bij bestaande 
structuren, met name de programmalijnen zoals die lopen in het kader van GOML. Het 
Ministerie van BZK stelt verder voor het instrument ‘Transitieatlas’ (doorbraak 1) toe te 
passen, om tot een concrete, intersectorale afweging te komen rond de regionale 
voorzieningenstructuur.  

In de planvoorbereiding en uitvoering van GOML ligt de nadruk tot nu toe sterk op 
infrastructuur, economie en wonen. Op een aantal andere terreinen worden weliswaar 
initiatieven ontwikkeld, maar een integrale, regionaal afgestemde aanpak lijkt op deze 
terreinen nog te ontbreken. Uit de dialoogtafel blijkt verder dat reeds in gang gezette 
uitvoeringsinitiatieven, zoals de woonvisie en EUA, een extra impuls kunnen krijgen. Dit 
kan onder andere door nieuwe partijen te betrekken waardoor het draagvlak wordt 

vergroot. 

De volgende terreinen kunnen als speerpunt voor het anticiperen op de demografische 
transitie worden benoemd: 

De nieuw aan GOML toe te voegen doorbraken zijn: 

1. ‘Transitieatlas Midden-Limburg, voorsorteren op 2040’, gericht op het toekomstige 
aanbod van voorzieningen, bedrijventerreinen en woningen 

2. ‘Burgerkracht en leefbaarheid’, gericht op het op peil houden van de leefbaarheid 
door een grotere rol van de burger 
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3. ‘Curriculum Midden-Limburg’, gericht op talentontwikkeling, de aansluiting tussen 
onderwijs en de arbeidsmarkt en her- en bijscholing van ouderen 

Reeds in gang gezet vanuit GOML en de EUA en onderschreven tijdens de regiotafel: 

4. ‘Ondernemend Midden-Limburg aan zet’, gericht op de economische vitaliteit van de 
regio (onderdeel hiervan zijn: landbouw, natuur en recreatie; Maasplassen; EUA). 

5. ‘Versterken regionaal woonprogramma’, gericht op regionale afstemming op het 
gebied van wonen 

6. ‘Sterke uitvoeringscoalities’, gericht op regionale samenwerking tussen gemeenten, 
gemeenten en het middenveld en het middenveld onderling 

Voor elk van de onderwerpen die deze doorbraken betreffen is het van belang dat de 
partijen gezamenlijk hun ambitie voor de langere termijn (opnieuw) vastleggen, de 
doorbraken uitwerken tot concrete ‘businesscases’ om de ambities te realiseren en een 
niet-vrijblijvende samenwerking aangaan om tot uitvoering te komen. Bij enkele 
doorbraken is reeds een voorstel gedaan om tot businesscases te komen. Om de 
samenwerking te stimuleren is het gewenst naast de langere termijn afspraken ook een 
aantal acties voor de korte termijn te formuleren (quick wins). De benodigde financiële 
middelen zijn uiteraard een aspect van de businesscases, tijdens de dialoogtafel stelde 
gedeputeerde Noël Lebens dat de provincie het mantra hanteert: “voor goede projecten is 
altijd geld.” Daarnaast stelt het Rijk expertise beschikbaar voor het realiseren van de 
businesscases. De businesscases zullen vooral bij alle betrokkenen energie moeten 
genereren om goed te anticiperen op de transitieopgave. Van belang is verder, zoals ook 
de commissie Rutten aanbeveelt, dat er binnen de uitvoeringsagenda en het Oog wordt 

gefocust. De doorbraken kunnen hiervoor een handvat bieden. 

Bij de meeste doorbraken kunnen de volgende stappen worden onderscheiden: 

 het formeren van vitale coalities 
 het (gezamenlijk) opstellen van een programmering; 
 het vaststellen van de consequenties hiervan; 
 het doorrekenen van de consequenties; 
 het opstellen van een uitvoeringsplan, inclusief financiële kaders en eventuele 

fondsvorming. 
 

Mogelijk kan als afrondende stap worden toegevoegd het vastleggen van 
uitvoeringsafspraken tussen de betrokken partijen. In het vervolg van het proces wordt in 
de regio in gesprek gegaan over de toekomst van de bestuurlijke samenwerking in 
Midden-Limburg. Daarbij zal niet alleen stilgestaan worden bij (het vervolg op de) 
samenwerking in GOML (waarbij enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie 
Rutten worden gebruikt de discussie aan te gaan), maar wordt ook bekeken hoe de 
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trajecten van de Dialoogtafel en Keyport-organisatie kunnen worden vervlochten. Dit 
wordt uitgewerkt door de gemeentesecretarissen van de (zie de opdracht aan 
gemeentesecretarissen). Ook is een goede onderlinge afstemming van de speerpunten 
gewenst. Het ministerie van BZK stelt voor om een transitieatlas op te stellen, die een 
integratiekader vormt en een geobjectiveerde afweging mogelijk maakt voor bijvoorbeeld 
de herstructurering en concentratie van woningbouw, voorzieningen, bedrijventerreinen, 
enz. In het vervolg van dit deel van het startdocument worden de volgende doorbraken 
verder toegelicht:  

1. Transitieatlas Midden-Limburg, voorsorteren op 2040 
2. Burgerkracht en leefbaarheid 
3. Curriculum Midden-Limburg 
4. Ondernemend Midden-Limburg aan zet 
5. Inzet MKBA ten behoeve van het regionaal woonprogramma 
6. Sterke uitvoeringscoalities en een boegbeeld 

Tijdens de dialoogtafel op 22 november heeft een groot aantal maatschappelijke 
organisaties en gemeentebesturen uit Midden-Limburg actief met elkaar gediscussieerd 
over de demografische ontwikkelingen in onze regio. De wederzijdse roep om 
samenwerking en het samen optrekken is overduidelijk naar voren gekomen en vanuit de 
vier thema’s (economie, onderwijs, wonen en voorzieningen) is de handschoen 
uitdrukkelijk opgepakt door de maatschappelijke organisaties. 

De dialoogtafel heeft ook duidelijk gemaakt dat het startdocument, opgesteld op basis 
van het beschikbare materiaal, een herkenbare probleemanalyse en identificatie van 
kansen bevat. Geconstateerd wordt dat met name op het gebied van leefbaarheid een 
fragmentarisch en incompleet beeld bestaat; wat de demografische transitie voor welke 
voorzieningen op welke plek betekent en wat dit voor gevolgen voor intersectorale en 
regionale afstemming heeft. Daarom wordt als eerste doorbraak de transitieatlas 
voorgesteld, om daarmee voor de toekomstige quality of life in- en het concurrerend 
vermogen van de regio een goede basis te leggen alvorens vervolgstappen te zetten. Dat 
neemt niet weg dat er al stappen kunnen worden gezet met de andere vijf doorbraken 
voor zover deze niet afhankelijk zijn van de transitieatlas.  

  



20 
CONCEPT 

Doorbraak 1: Transitieatlas Midden-Limburg, voorsorteren op 2040 

De gevolgen van de demografische ontwikkelingen en de mismatches die ontstaan in 
Midden-Limburg laten zich vertalen in ruimtelijke consequenties. Een dalende en 
veranderende huishoudensontwikkeling zal leiden tot een overschot aan woningen en tot 
de behoefte aan een ander type woningen. Een dalend aantal leerlingen zal leiden tot 
een overschot aan scholen. Minder inwoners geeft minder draagvlak voor voorzieningen 
(zwembaden, bibliotheken, etc) en zal leiden tot overschot aan winkelruimte. Een stijgend 
aandeel ouderen laat de vraag naar zorg(voorzieningen) sterk toenemen hetgeen in 
combinatie met een dalende beroepsbevolking tot andere vormen van samenwerken en 
organiseren zal moeten leiden. Vragen over oplossingen liggen in de sfeer van slopen, 
samenvoegen, concentreren, deconcentreren, slim combineren of herbestemmen van het 
bestaande aanbod. Daarbij zullen criteria als o.a. bereikbaarheid, toegankelijkheid, 
kwaliteit, duurzaamheid en innovatief karakter leidend moeten zijn bij te maken keuzen. 
In onderstaand schema is een indicatie gegeven van wat deze opgaven kunnen 
inhouden: zowel sanering als herontwikkeling.  
 

 saneren herontwikkelen 

wonen   sanering niet-

onderscheidende woontypen / 

-milieus 

 bijzondere, kwalitatief 

hoogwaardige woonmilieus voor 

stedelingen in de regio  

 bereikbaarheid landelijk gebied  

zorg en welzijn  concentratie van 

voorzieningen in de grotere 

kernen 

 verkleinen relatieve afstand tot zorg 

en welzijn in de stad (digitalisering) 

onderwijs  sluiten (basis)scholen in kleine 

kernen 

 centraliseren / fuseren scholen in 

centrumdorpen / -steden 

 samenwerking voortgezet onderwijs 

in de stad en scholen in de regio 

 digitale bereikbaarheid 

overige 
voorzieningen 

 concentratie van 

voorzieningen in de grotere 

kernen 

 versterken voorzieningen in 

stedelijk gebied met vergrote 

kwaliteit 

economie en 
arbeidsmarkt 

 herstructurering 

bedrijventerreinen 

 bereikbaarheid landelijk gebied 

(ook digitaal) 

 stad als economische motor, 

vermarkten i.r.t. regio 

 benutten sterkte cottage industry, 

streekproducten, toeristisch 

potentieel 
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Binnen de diverse (beleids)sectoren zijn veel partijen en actoren actief bezig met dit 
vraagstuk: bestuurders, het maatschappelijk middenveld, burgers en ondernemers. 
Wanneer deze actoren zich onafhankelijk van elkaar bezighouden met de problematiek of 
alleen binnen de eigen sectoren de samenwerking zoeken, is het een reëel risico dat er 
uiteindelijk sprake zal zijn van suboptimale oplossingen. Veel lokale partijen in Midden-
Limburg benaderen het bovenlokale vraagstuk nog erg vanuit het lokale (het 
‘kerktorendenken’) en er is dus een risico op zo’n suboptimale situatie. Dit heeft gevolgen 
voor onder andere de kosten en de kwaliteit van voorzieningen. Om suboptimalisatie te 
voorkomen is een bovenlokale en intersectorale benadering van de verschillende 
mismatches nodig. Daarom is gestart met de ontwikkeling van het instrument 
‘transitieatlas’. Hiermee kunnen belanghebbenden aangeven welke criteria zij belangrijk 
vinden bij de transitieopgave van het regionale voorzieningen-, bedrijventerreinen- en 
woningaanbod. Verschillende criteria worden toegepast op de regionale situatie en 
vertaald naar kaartbeelden, er wordt zichtbaar gemaakt waar voorzieningen worden 
gesaneerd, samengevoegd of bijgebouwd. Hier wordt ook een financiële doorrekening 
aan verbonden. Het kaartbeeld en de financiële consequenties kunnen veranderen door 
het meenemen van opties als het realiseren van multifunctionele accommodaties, het 
verkopen van vastgoed en gebruikmaken van burgerkracht. Op deze manier biedt het 
instrument de ruimte voor de inbreng van ‘local knowledge’ en ‘local power’. Ook wat 
betreft de drie decentralisaties biedt de transitieatlas handvatten. Gemeentelijke loketten 
voor zorg en welzijn, maatschappelijk vastgoed en zorgvoorzieningen worden in kaart 
gebracht en ook hier vindt een optimaliseringsslag plaats op regionaal niveau. 

Tijdens de eerste dialoogtafel is duidelijk geworden dat de wens om de transitieatlas toe 
te passen in de regio breed is gedeeld. Met name het onderdeel bedrijventerreinen 
behoeft extra aandacht in Midden-Limburg, omdat er een stevig risico ligt in het 
overaanbod van bedrijventerreinen. Samenwerking tussen de regiogemeenten biedt 
daartoe meerwaarde. Herstructurering en parkmanagement vindt in de regio nu al plaats, 
maar door blijvende concurrentie tussen gemeenten, komt de saneringsopgave niet 
regionaal in beeld of wordt deze niet opgepakt. Uitvoering van transitieatlas kan bijdragen 
aan het ontwikkelen van goed onderbouwde criteria om het overaanbod te saneren en 
optimaliseren. Door het nemen van deze beslissingen op regionaal niveau zal de 
bestaande concurrentie tussen sommige gemeenten afnemen wat uiteindelijk niet alleen 
de kwaliteit van de bedrijventerreinen ten goede komt, maar ook de lasten van eventuele 
sanering verdeelt en de profilering van de regio ten goede kan komen.  

De transitieatlas is een instrument waarmee uiteindelijk een door regionale partijen 
gedeeld afwegingskader opgesteld wordt dat richtlijnen biedt voor bestuurlijke 
programmering. De eerste twee fasen van de transitieatlas zijn grofweg als volgt: 
 Fase I, inventariseren: tijdens verschillende sessies in de regio worden bij 

verschillende doelgroepen criteria, normen, waarden en uitgangspunten opgehaald 
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die gehanteerd zullen worden om met de transitie om te gaan. De criteria worden 
opgehaald door het gebruik van stemkastjes. De consequenties van het toepassen 
van criteria worden uitgewerkt in kaartbeelden, welke tijdens de sessies zullen 
worden getoond. 

 Fase II, verbeelden: de resultaten van de verschillende sessies worden vervolgens 
over elkaar heen gelegd waardoor totaalbeelden ontstaan. De sessies worden met 
verschillende doelgroepen gehouden. Denk hierbij aan onderwijsinstellingen, 
gemeentelijke overheden maar zeker ook aan dorpsraden en bewonersorganisaties. 
Immers, de burger is uiteindelijk degene die de gevolgen van de herstructurering van 
verschillende voorzieningen het meeste voelt. Vanwege deze verschillende 
doelgroepen is de verwachting dat de uitkomsten van de sessies uiteen zullen lopen. 
Dat betekent dat er meerdere scenario’s zullen ontstaan. Deze totaalbeelden zijn 
intersectoraal, waardoor inzichtelijk wordt gemaakt of het toepassen van deze criteria 
per sector uiteindelijk het gewenste beeld oplevert (ongewenst kan bijvoorbeeld zijn 
dat zorgvoorzieningen op plekken geclusterd worden waar geen woningen voor de 
doelgroep ouderen worden gerealiseerd). De totaalbeelden worden teruggelegd bij 
bestuurders. 

 In het vervolg wordt het beeld op regionaal niveau verder geoptimaliseerd, met 
daarbij wel de opgehaalde criteria, normen, waarden en uitgangspunten als 
belangrijk afwegingskader. Dit wordt uitgewerkt in een bestuurlijke notitie aan de 
regiogemeenten. Zij gaan dit samen met lokale partijen uitvoeren.  

 
Resultaat 

Het uitvoeren van de transitieatlas leidt tot:  
 Gedragen criteria voor sanering en voor optimalisatie van de regionale 

voorzieningenstructuur. 
 Een programma van eisen m.b.t. de sanering en optimalisering van 

bedrijventerreinen in de regio.  
 Een aantal uitgewerkte scenario’s op regionaal niveau met de ruimtelijke 

consequenties in beeld gebracht. 
 Een financiële doorrekening en een indicatieve taakstelling voor de regiogemeenten. 

Dit tezamen vormt een programma van eisen voor het formuleren van meerdere 
beleidsopties en kan op deze wijze dienen als opmaat voor programmering van de 
sanerings- en optimaliseringsopgave.  
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Coalitie 

Bewoners, ondernemers, LIOF, banken, maatschappelijke organisaties, de provincie en 
gemeenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Een multifunctioneel centrum 
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Doorbraak 2: Burgerkracht en leefbaarheid 

Duidelijk is dat demografische veranderingen als vergrijzing, ontgroening en 
bevolkingsdaling invloed zullen hebben op het draagvlak voor voorzieningen in de regio. 
Het gaat daarbij om commerciële, maar vooral ook om niet-commerciële voorzieningen 
als buurthuizen, sportaccommodaties, bibliotheken, etc. Voor met name landelijke 
gebieden en kleine kernen kan dit afnemend draagvlak grote gevolgen hebben. Waar in 
de stad wellicht één van meerdere voorzieningen zal verdwijnen, kan het zo zijn dat in 
landelijke gebieden de enige voorziening wordt opgeheven. De dialoogtafel heeft duidelijk 
gemaakt dat kleine verenigingen en gemeenschappen in de regio zich vaak nog 
nauwelijks bewust zijn van de bevolkingstransitie en wat de veranderingen in 
(samenstelling van) de bevolking voor hen kunnen betekenen.  

De doorbraak richt zich op: 

 Een goede bewustwordingsstrategie op lokaal niveau: dit is van groot belang omdat 
juist deze kleine gemeenschappen en verenigingen een rol kunnen spelen in het 
behoud van bepaalde voorzieningen. In verschillende (krimp)gebieden uit binnen- en 
buitenland is hier al ervaring mee opgedaan.  

 Het daartoe organiseren van een “leefbaarheidsmarkt”, waar verschillende partijen in 
de regio met ‘good practices’ kunnen kennismaken en zelfs voorzieningen kunnen 
worden uitgeruild: vraag en aanbod komen hier bij elkaar zodat er ‘gemakeld en 
geschakeld’ kan worden. Mogelijk kunnen de resultaten van het 
‘Plattelandsparlement’, dat onlangs is georganiseerd in Limburg, tijdens de 
leefbaarheidsmarkt worden meegenomen. Aan bod kwamen dorpen die zelf de zorg 
voor hun inwoners oppakken, dorpen waar inwoners hun dorpsplein opknappen en 
dorpen die zelf een nieuwe invulling geven aan voorzieningen. 

Het organiseren van een leefbaarheidsmarkt is een effectieve eerste stap om 
bewoners kennis te laten maken met de problematiek die ontstaat als gevolg van 
bevolkingstransitie en ze te inspireren door ervaringen uit andere regio’s te delen. 
Ook overheden en maatschappelijke organisaties kunnen hier leren op welke wijze zij 
gemeenschappen het beste kunnen faciliteren. Door het initiatief van een 
leefbaarheidsmarkt te koppelen aan een resultaat dat die dag bereikt dient te worden, 
wordt het initiatief minder vrijblijvend gemaakt. Het is bijvoorbeeld mogelijk te streven 
naar een sluitende businesscase voor een burgerinitiatief aan het einde van de 
leefbaarheidsmarkt. Een voorbeeld is een dorpsonderneming waarmee het beheer 
van een voorziening in een van de kernen wordt overgenomen door bewoners.  

  



25 
CONCEPT 

 Het ontwikkelen van een strategie om burgerkracht zo optimaal mogelijk te benutten. 
Vragen die daarbij van belang zijn, zijn: 
o Wat kan er van de burger verlangd worden?  
o Hoe wordt de burger zo optimaal mogelijk gefaciliteerd?  
o Hoe kan continuïteit in de voorziening / het initiatief worden geborgd?  
o Wat betekent dit voor de rol van de verschillende partijen, waaronder de 

gemeente?  
 
Voor gemeenten is het in dit kader te bezien welke rol zij zouden willen vervullen t.o.v. de 
burger en burgerinitiatieven en in hoeverre deze verschilt van de huidige rolinvulling 
(regisseren, faciliteren of participeren). Let wel: een dergelijke verandering heeft voor 
zowel burgers als de overheid en hun medewerkers consequenties: zij zullen hierin 
geschoold en getraind moeten worden.  

Resultaat 

Resultaat van deze doorbraak is: 
 Inzicht in vraag (wat is nodig voor eigen kracht) en aanbod (initiatieven en projecten) 
 Het generen van minimaal 50 nieuwe initiatieven uit de lokale gemeenschap in 

diverse kernen op diverse beleidsterreinen, zoals zorg, welzijn, leefbaarheid, 
commerciële en niet-commerciële voorzieningen.  

 

Coalitie 

Gemeenten, bewoners, dorpsraden, woningcorporaties, ondernemers, knmh (organisatie 
is bereid te investeren bij een sluitende businesscase om de leefomgeving te verbeteren) 
en mogelijk het Rijk (faciliterend). 

 

   

  

Een rijdende buurtwinkel, geëxploiteerd door bewoners, 

kan voor kleine kernen een uitkomst bieden 
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Doorbraak 3: Curriculum Midden-Limburg 

De wens van de regio is talentontwikkeling te stimuleren en het onderwijs aan te laten 
sluiten op de regionale arbeidsmarkt.  
 
Daarom is deze doorbraak gericht op: 
 
 Het creëren van doorlopende leerlijnen die aansluiten op de Midden-Limburgse 

arbeidsmarkt. Hiertoe zijn de eerste stappen gezet met de Retailacademy in 
Roermond en het haalbaarheidsonderzoek naar een zorgacademie Midden-Limburg. 
Deze opleidingen sluiten aan op de bestaande en toekomstige arbeidsmarktbehoefte 
in de regio. Ook voor andere sectoren (bijvoorbeeld techniek) zouden dergelijke 
inititatieven meerwaarde hebben.  

 Het verbeteren van verbindingen in / met het onderwijs in omliggende regio’s. In de 
regio is een ruim aanbod aan mbo-opleidingen aanwezig, maar het aanbod aan 
hoger onderwijs in de regio is beperkt. In Weert is een kleine HBO-instelling 
gevestigd en in Roermond kan een associate degree behaald worden. Het 
desondanks nog onvolledige onderwijsaanbod hoeft echter geen probleem te zijn 
gezien de ligging van Midden-Limburg. De universiteiten van Eindhoven, Maastricht, 
Aken, Hasselt, Luik en Düsseldorf en de hogescholen in voorgenoemde steden, 
Heerlen, Sittard, Venlo, Genk en Helmond zijn allemaal binnen een uur te bereiken 
vanuit de regio. Om hier optimaal gebruik van te kunnen maken, zouden de fysieke 
verbindingen met de hoger onderwijsinstellingen rondom de regio verbeterd kunnen 
worden. Maar ook het niet-fysiek binden van de regio aan de onderwijsinstellingen is 
een kans. Een structurele samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven en het 
hoger onderwijs in de omliggende regio’s, bijvoorbeeld door investeringen, 
sponsoring of het bieden van stageplekken behoort tot de mogelijkheden.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoger onderwijs binnen een uur rijden van de regio 

Eindhoven 
Helmond Venlo 

Düsseldorf 

Aken 

Sittard 

Maastricht 

Luik 

Genk 

Hasselt 

Midden-

Limburg 

Weert 
Roermond 
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 Het concept een ‘leven lang leren’ meer handen en voeten geven. In de regio vindt 
nog weinig om- en bijscholing plaats, terwijl dit voor oudere werknemers en 
inactieven (en wellicht senioren) een manier is om aan het werk te gaan of aan het 
werk te blijven. Door om- en bijscholing kan worden voorzien in de toekomstige vraag 
naar werknemers binnen sectoren, zoals de technische en zorgsector, waarin een 
tekort wordt voorzien. Voor een leven lang leren is flexibiliteit bij zowel werknemers 
als werkgevers een sleutelwoord. 

 Er is gebleken dat het MKB moeite heeft de weg te vinden richting de juiste 
(onderwijs)instellingen om hun stem te laten horen en om bij te dragen in de vorm 
van stageplekken of als ondernemer ‘coach’ te worden in het onderwijs. Door de 
toegang te verbeteren, bijvoorbeeld door het organiseren van een stageloket, kan de 
kracht van het MKB in de toekomst behouden blijven door nieuwe ondernemingen of 
bedrijfsopvolging. Voor afstemming van het opleidingenaanbod op de vraag van het 
bedrijfsleven, is het immers van belang te luisteren naar de wensen van het 
bedrijfsleven: welk type werknemers is vraag naar? Ook binnen het 
opleidingenaanbod is echter meer afstemming wenselijk: zo is voor veel bedrijven de 
(relatief rustige) zomerperiode ideaal voor stagaires, maar is dat voor de stagaires 
zelf en de opleidingen vaak juist niet mogelijk. Om dit op elkaar af te stemmen is 
tijdens de dialoogtafel voorgesteld een stageloket te realiseren. 

Om het bovenstaande te bereiken kunnen de volgende stappen genomen worden: 
 
 Op basis van de sterke sectoren in de regio en de toekomstige arbeidsmarktbehoefte 

een prioritering aanbrengen van opleidingen waar samenwerking met- en aansluiting 
op het regionale bedrijfsleven wordt gestimuleerd. 

 Het opstarten van een stageloket om de toegang naar onderwijsinstellingen binnen 
en buiten de regio voor het bedrijfsleven te verbeteren. 

 Inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor om- en bijscholing van oudere 
werknemers, werkzoekenden en ouderen: wat is de behoefte van werknemers en 
werkgevers en hoe kunnen zij worden gestimuleerd en gefaciliteerd een leven lang te 
leren?  

 Het in kaart brengen van de onderwijsinstellingen met de meeste relevantie voor de 
regio Midden-Limburg aan de hand van het huidige onderwijsaanbod en de 
belangrijkste economische sectoren in de regio. Aan de hand hiervan kan ook een 
strategie worden ontwikkeld om jongeren meer te interesseren in de betreffende 
opleidingen. Daarbij is het voor de langere termijn raadzaam kinderen al vroeg kennis 
te laten maken / te interesseren voor de gevraagde opleiding en voor de kortere 
termijn te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is meer mogelijkheden voor stages 
en bijbanen te ontwikkelen. Ook moet de invloed van ouders op studiekeuze van 
jongeren niet uit het oog worden verloren.  
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 Inventariseren welke contacten er al zijn met de hoge scholen en universiteiten 
(bedrijven, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en overheden) 
en deze vervolgens uitnutten. 

 Onderzoeken wat de regio te bieden heeft aan de onderwijsinstellingen waar de 
samenwerking mee wordt gezocht, of er bij de onderwijsinstellingen interesse bestaat 
in een samenwerking en wat de instellingen verwachten van een samenwerking. 

 Voordat besloten wordt tot structurele samenwerking is het mogelijk eerst een pilot 
met één onderwijsinstelling voor een periode van een jaar uit te voeren, 

 Uiteindelijk komen structurele samenwerking, vastgelegd in een convenant met niet-
vrijblijvende afspraken welke een win-win situatie op moet leveren voor alle 
betrokkenen. Een voorbeeld kan zijn: overheden investeren in betere fysieke 
verbindingen met de onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven staat garant voor een X 
aantal stages per schooljaar, dit verhoogt de kans dat goed geschoold personeel bij 
deze bedrijven aan de slag gaat, wat uiteindelijk ook zijn postitieve weerslag op de 
regio heeft. 

Resultaat 

 Wensen en mogelijkheden van onderwijsinstellingen, ondernemers en scholieren 
sluiten op het gebied van stages en onderwijsprogramma’s beter op elkaar aan. 

 Een overzicht van kansrijke initiatieven voor samenwerking tussen de regio Midden-
Limburg (en partijen binnen de regio) en hoger onderwijspartijen in omliggende 
regio’s. 

 Een curriculum Midden-Limburg met een aantal doorlopende leerlijnen die maximaal 
de potenties uitnutten van het DNA van de regio, het bedrijfsleven en de 
onderwijsinstellingen binnen de regio en de onderwijsinstellingen in een realistische 
straal rond de regio. Daarbij het starten van een pilot met een eerste 
onderwijsinstelling.  

 Het starten van een pilot ‘leven lang leren’ waarbij een eerste selectie oudere 
werknemers wordt bij- of omgeschoold.  

Coalitie 

Tijdens de eerste dialoogtafel is door Gilde Opleidingen aangegeven dat zij graag een 
programma starten met bovenstaande inhoud. Zij kunnen dan ook als trekker fungeren bij 
de deze doorbraak, andere partijen die benodigd zijn om een dergelijk programma te 
realiseren zijn hoger onderwijsinstellingen, ondernemers, gemeenten en de provincie. 

  

ROC Gilde-opleidingen Roermond Talentontwikkeling begint op jonge 

leeftijd 
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Doorbraak 4: Ondernemend Midden-Limburg aan zet 
In het Oog van Midden-Limburg werden reeds kansen en bedreigingen gesignaleerd voor 
de regionale economie. Daarbij werd een aantal elementen benoemd om de regio in de 
toekomst vitaal te houden: het realiseren van een toekomstbestendig hoogwaardig 
onderwijs, goede kennisinfrastructuur, het creëren van een goede match tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt, het (verder) ontwikkelen van innovatief MKB en het benutten 
van economische potentie van de Maasplassen en / of de zorgstrip. Daar is een 
concretiseringsslag aan gegeven met de Economische Uitvoeringsagenda in het kader 
van Brainport 2020.  
 
Slagkracht in de uitvoering wordt echter nog gemist. Dat heeft een drietal redenen: er is 
een gebrek aan sterke trekkers voor economische onderdelen van het Oog en de 
uitvoeringsagenda en bovendien wordt focus in de projecten gemist. Ten derde lijken 
bestuurders en ambtelijke gremia enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds verschillende 
prioriteiten te hebben en elkaar nog niet voldoende te vinden. In een eerdere versie van 
het startdocument is een bouwsteen geformuleerd wel slagkracht in de uitvoering aan te 
brengen. Deze bouwsteen is verder aangescherpt tijdens de eerste dialoogtafel. Om 
ondernemend Midden-Limburg aan zet te brengen en zo de in gang gezette processen 
verder te brengen worden de volgende stappen voorgesteld:  
 
 Het ontwikkelen van een sterke samenwerkingsstructuur tussen ondernemers 

onderling en tussen ondernemers, overheden en maatschappelijk middenveld, dat 
aan de basis kan staan van een toekomstig vitaal Midden-Limburg. Onder de naam 
Keyport werken overheden, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen samen 
in het gebied Hoge Dunk / OML (de Midden-Limburgse gemeenten en Cranendonck) 
samen in het kader van Brainport 2020. Dit is een goede basis om de 
samenwerkingsrelatie met het bedrijfsleven verder te versterken. Mogelijk kan dit 
door de juiste gemeentelijke functionarissen die de taal van de ondernemers spreken 
te koppelen aan een sterke en brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de 
regio. Wanneer deze structuur verder is versterkt, kan het bedrijfsleven voor een 
aantal projecten die de economische vitaliteit van de regio bevorderen een 
trekkersrol vervullen. 

 Het meer betrekken van ondernemers / MKB in de regio bij de opgaven en de 
ontwikkeling ervan. Midden-Limburg heeft een stevige kern van ondernemers. De 
regio kent weinig grote werkgevers, maar wel een sterk MKB. Een groot deel van 
deze werkgevers is lokaal of regionaal gebonden in meerdere opzichten. Bedrijven 
zijn gebonden qua verzorgingsgebied (veel van de maakindustrie levert bijvoorbeeld 
toe aan de regio Eindhoven), maar bedrijven zijn ook gebonden omdat ondernemers 
hun roots in Midden-Limburg hebben. Onder meer de commissie Rutten heeft 
geconcludeerd dat de betrokkenheid van ondernemers in de regio een stuk beter 
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kan. Om dit verder te stimuleren kan het helpen om als gemeenten en regio een 
verschuiving te maken van een initiërende naar een meer faciliterende rol. Daarvoor 
zal dan wel de vraag van de ondernemers in beeld gebracht moeten worden en 
gekeken welke projecten uit de Uitvoeringsagenda geschikt zijn voor een trekkersrol 
vanuit ondernemers.  

 
 Het ontwikkelen van een scherper profiel van het karakter van de regionale economie 

en dit uit te dragen. Het verzorgende en toeleverende karakter maakt de regio sterk 
maar ook afhankelijk. Tegelijk is er een aantal sterke clusters en kansen waar beter 
gebruik van kan worden gemaakt. Het nadere economische profiel van de regio zal in 
ieder geval antwoorden moeten bieden op de vragen zoals: 
 
o Waar zitten vooral de kansrijke aspecten van de zorgindustrie (zorgstrip) en in 

toerisme en recreatie (de Maasplassen) en hoe nutten we de potentie daarvan 
maximaal uit? Is hier investeringskracht van buiten de regio noodzakelijk? En op 
welke doelgroepen zetten we dan in? 

o Hoe benutten we de kracht van het MKB in Midden Limburg (bijvoorbeeld in de 
watergebonden sector) en kunnen we daarin clusters onderscheiden die vooral 
kansrijk zijn? 

o Waar zit de toeleverende kracht in arbeid en productie naar andere regio’s en 
hoe kunnen we deze banden verstevigen bijvoorbeeld door een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat, maar ook door het versterken van onderwijs en 
doorstromingsmogelijkheden? 

o Hoe kunnen Weert en Roermond elkaar economisch versterken?  
o In hoeverre kan een verbetering van de bereikbaarheid van de regio een impuls 

geven aan de economie? 
o Hoe kunnen we de wisselwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de 

regio – m.n. voor het midenkader – verstevigen? 
o Wat zijn de consequenties van de afname van de beroepsbevolking op dit profiel, 

welke rol kan arbeidsmigratie daarin spelen en welke rol kunnen ouderen daar 
met her- en bijscholing in spelen? 

 
Vervolgens is het zaak het regionale profiel sterk uit te dragen in de vorm van 
regiomarketing. Dit kan nieuwe bedrijven aantrekken in de gewenste branches, 
waardoor clustervorming, met agglomeratievoordelen, de economische kracht van de 
regio verder kan versterken. Aan de hand van het profiel kan ook meer of minder 
focus worden gelegd op bepaalde projecten van de uitvoeringsagenda.  

Resultaat 

Een sterke samenwerkingsstructuur tussen enerzijds een goed georganiseerd 
bedrijfsleven en anderzijds een sterke vertegenwoordiging van de overheden in het 
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gebied die bovendien de taal van de ondernemers spreken. Zij werken gezamenlijk aan 
het behalen van de volgende resultaten:  
 Een vijftal realistische investeringsproposities voorzien van Businesscases, waarmee 

investeringen kunnen worden gemobiliseerd, bijvoorbeeld rondom de Maasplassen of 
de Zorgboulevard.  

 Het sluiten van een convenant met niet-vrijblijvende samenwerkingsafspraken over 
de investeringsproposities en een helder afsprakenkader m.b.t. Brainport 2020. 
Bedrijven, MKB Midden-Limburg, maatschappelijk middenveld en overheden 
ondertekenen dit afsprakendocument waarin doelstellingen (inclusief aantallen), 
financiën en resultaatverantwoordelijkheid een plek hebben. 

 Een realistische visie en een helder profiel die aansluiten op de bestaande kracht van 
de regio welke stap voor stap worden uitgebouwd, 

Coalitie 

MKB (trekker), Hoge Dunk / OML; gemeenten, LIOF, onderwijsinstellingen (voortgezet- 
en beroepsonderwijs), maatschappelijk middenveld. 

  

De Maasplassen 
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Doorbraak 5: Inzet MKBA ten behoeve van het regionaal woonprogramma 

De regio Midden-Limburg stelt op dit moment een gezamenlijke woonvisie op die vanaf 
2014 zal gelden. Tot die tijd gelden er in Midden-Limburg nog twee subregionale 
woonvisies. Onder andere de Commissie Deetman benadrukte reeds het belang van een 
gezamenlijke woonvisie op het niveau van Midden-Limburg. Goede regionale afstemming 
van de (groei van de) woningvoorraad tussen de verschillende gemeenten en kernen 
voorkomt een verdere verstoring van de woningmarkt. Enerzijds ligt het gevaar van 
overproductie op de loer, waardoor in de minder courante delen van de (sociale en 
particuliere) voorraad leegstand dreigt met alle maatschappelijke gevolgen van dien. 
Anderzijds is het denkbaar dat juist te weinig woningen worden gebouwd omdat 
gemeenten elkaar in de greep gaan houden, wat voor ontwikkelaars tot onzekerheid leidt 
en waardoor niet ingespeeld kan worden op de wensen uit de markt. Daarnaast is het 
een opgave om binnen de regionale afstemming na te denken over woningdifferentiatie 
binnen de regio en tussen de kernen – dat betekent ook nadenken over kansen voor 
nieuwe doelgroepen in de regio.  

Een tweede belangrijk element in de aanpak is de toekomst van de bestaande 
woningvoorraad. Zowel voor de sociale huursector als de particuliere sector gaat het om 
een aantal (met elkaar samenhangende) opgaven: 

 Het bouw- en woontechnisch op peil houden van de bestaande woningvoorraad om 
verpaupering tegen te gaan. Dat vraagt om een structurele aanpak. Het Rotte 
Kiezenproject, dat zich richt op de aanpak van individuele woningen, is hiervan een 
voorbeeld.  

 Het waar mogelijk komen tot een meer duurzaam woningaanbod, waarbij het gaat 
om energiebesparing (en dus comfortverbetering), de toepassing van toepassing 
van duurzame energie, duurzame materialen/ constructies en flexibiliteit. 

 Het gezien de vergrijzing levensloopgeschikt maken van de bestaande voorraad in 
zowel de sociale huursector (opplussen) als de particuliere sector (door goede 
informatie aan en ondersteuning van de eigenaar bewoner). Hoewel de specifieke 
behoefte hieraan bij de bewoner ligt, is het raadzaam in kaart te brengen om 
hoeveel woningen het maximaal zou kunnen gaan (kwantiatief) en wat de behoefte 
in zou kunnen houden (kwalitatief).  

 Hierbij is uitwisseling tussen beide sectoren denkbaar, waarbij (bijvoorbeeld oudere) 
bewoners van particuliere woningen een goede af te stoten sociale huurwoning 
krijgen in ruil voor een slechte particuliere woning die vervolgens door de corporatie 
wordt opgeknapt. 

Om tot een kwalitatief regionaal woonprogramma te komen zijn er in Midden-Limburg al 
diverse goede stappen gezet. Over een aantal belangrijke criteria voor de verdeling van 
het woonprogramma al op hoofdlijnen overeenstemming. Ook de provincie heeft als 
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regisseur een en ander in gang gezet. Er zijn verschillende prognoses rond de 
toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve behoefte. Er bestaat geen helder beeld van de 
financiële consequenties en de verdeling daarvan, wat vertragend werkt in het proces. 
Het is zaak deze – in verschillende sceanrio’s- te voorzien van programmering en 
vervolgens ook te monetariseren om meer gevoel te krijgen bij de gemeenschappelijke 
afwegingen bij de mogelijke keuzes. Daarom stellen wij een Maatschappelijke Kosten- en 
Batenanalyse (MKBA) voor, een methodiek ook eerder beproefd in Parkstad en 
Eemsdelta waarmee het programmeren en doorrekenen van de opgave hand in hand 
gaan en besluitvorming kan worden geaccellereerd. 

Een MKBA vertaalt zo mogelijk verschillende scenario’s voor het woningbouwprogramma 
in aantallen en maatschappelijke effecten en verbindt daar opbrengsten en kosten aan 
per partij. Dit levert mogelijk een scherper beeld op voor de nader te maken keuzes en 
wie welke (financiële) bijdrage daarin kan leveren. Daardoor worden partijen 
gestimuleerd de dialoog aan te gaan over de effecten van diverse scenario’s. Ook kan 
het verrassende beelden opleveren wie bijvoorbeeld profiteert van de herstructurering 
van de voorraad en wie vooral moet investeren. Dit geeft weer goede input voor een 
vereveningsfonds, dan wel innovatieve additionele financieringsbronnen; er is immers 
een goede businesscase. De MKBA wonen is reeds uitgevoerd in Eemsdelta en 
Parkstad. Het proces rondom de MKBA kan er als volgt uitzien: 

1. Een gemeenschappelijk opdrachtgeverschap inrichten van de relevante partijen 
(makelaars, corporaties, ontwikkelaars, banken, overheden etc.) in de woningmarkt, 
aangezien kosten en baten van het woonprogramma bij veel verschillende partijen 
terechtkomen en dit mogelijk niet gelijk verdeeld wordt. 

2. Het doorrekenen van het afsprakenkader met behulp van van een MKBA.  
3. Het in beeld brengen van de mogelijke inzet van middelen van provincie, 

gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en Europese Unie. Ook zijn communicatie en 
participatie belangrijke instrumenten om particuliere eigenaren bij de aanpak van 
hun woningen te stimuleren. De provincie wil ISV 3 (Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing 2010-2014) als aanjaaggeld en katalysator inzetten voor zowel de 
aanpak van de sociale als particuliere woningvoorraad. JESSICA (Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas) is zoals de naam aangeeft 
bedoeld voor stedelijke herstructurering, maar het is niet uitgesloten de middelen 
ook voor dorpsvernieuwing in te zetten. Na 2014 zal overigens sprake zijn van een 
nieuwe Europese financieringswijze in het kader van Europa 2020. Met een 
revolving fund (bijvoorbeeld van SVn) kunnen eigenaren laagrentende leningen 
ontvangen voor de aanpak van de woning. 

4. Het ontwikkelen van nieuwe strategieën, aangezien de financiële middelen steeds 
beperkter worden. Mogelijk kan aangesloten worden bij het concept ‘stedelijke 
vernieuwing op uitnodiging’, zoals dat door het ministerie van BZK, IPO en VNG is 
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ontwikkeld: het inspelen op kleinschalige initiatieven van bewoners en bedrijven met 
bestaande geldstromen en regelingen (bijvoorbeeld uitkeringen van werklozen).  

Resultaat 

 Op peil houden van de kwaliteit van zowel de sociale als de particuliere 
woonvoorraad in de regio.  

 Resultaat is een Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse van de 
woningmarktopgave in de regio Midden-Limburg, op basis waarvan onderbouwde 
keuzen en niet-vrijblijvende afspraken worden gemaakt in regionaal verband, 
inclusief een bestuurlijk vastgelegd uitvoeringsprogramma. Bovendien werken 
corporaties intensief samen in het omgaan met de opgave rondom wonen en zorg en 
kunnen zij met één entiteit met doorzettingsmacht in gesprek met de regio.  

 Het realiseren van de opgaven voor wonen met zorg / levensloopbestendige 
woningen (i.v.m. vergrijzing) en voorzien in goede huisvestingsmogelijkheden voor 
MOE-landers.  

Coalitie 

Gemeenten, woningcorporaties, provincie, ontwikkelaars, banken, makelaars en mogelijk 
het Rijk (faciliterend). 
 

 
  

Woonzorgcentrum Groenewoud te Weert is momenteel in aanbouw 

0: transitieatlas

1: gemeen-
schappelijk 
opdracht-

geverschap

2: 
Doorrekenen 
met MKBA

3: Middelen: 
ISV 3, 

JESSICA, 
Rev. fund

4: 
- Onderbouwde 

keuzen
- Niet-vrijblijvende 
afspraken , incl. 

uitvoeringsagenda
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Doorbraak 6: Sterke uitvoeringscoalities en een boegbeeld 

Er is in de regio sprake van diverse verschillende maar ook gedeelde belangen. Het is de 
kunst deze te onderscheiden en de energie vooral te richten op het wederzijdse profijt 
van de regionale samenwerking. Voorwaarde is wel dat dit gezamenlijke profijt wordt 
erkend, maar ook verder wordt onderbouwd en gemonetariseerd. Dus als gemeente 1 
investeert in een voorziening waar gemeente 2 profijt van zal hebben, dan is het niet 
meer dan logisch dat er een bijdrage van gemeente 2 aan gemeente 1 zal plaatsvinden 
bij het totstandkomen van deze voorziening. Deze doorbraak zet in op het ontwikkelen 
van uitvoeringscoalities om gezamenlijk de geschetste opgaven aan te gaan.  
 
Daarvoor stellen wij de volgende stappen voor: 
 Identificatie van de gedeelde belangen en thema’s: het uitvoeringsprogramma 
 Opstellen van de benodigde doorbraken 
 Concretiseren van deze doorbraken in businesscases (resultaat, planning, kosten, 

baten, betrokken partners)  
 Benoemen van de uitvoeringscoalitie die de doorbraak gaat realiseren. Hiervoor zijn 

trekkers aangesteld (de tafelvoorzitters van de thematafels tijdens de eerste 
dialoogtafel). Een van de taken van de trekkers is het organiseren van draagvlak en 
belang in het veld waarin de doorbraak zal moeten worden gerealiseerd. 

 Het aanstellen van een boegbeeld voor de regio. Dit boegbeeld beschikt in de eerste 
plaats over een sterk netwerk binnen de eigen regio, maar is ook bekend in 
omliggende regio’s. Daarnaast heeft het boegbeeld kennis van meerdere terreinen 
en is in staat de urgentie van de problematiek uit te dragen. Op deze wijze kan het 
boegbeeld de trekkers ondersteunen bij het organiseren van draagvlak en het 
organiseren van vitale coalities.  

 Er zal geïnvesteerd moeten worden in leefbaarheid en gemeenschapszin om op 
termijn de burger (ondersteund door maatschappelijke organisaties) meer aan zet te 
laten zijn. In (toekomstige) krimpregio’s is nog meer dan elders in Nederland nodig 
om een omslag te maken van een regisserende naar een participerende overheid. In 
deze regio’s gaat het niet alleen om minder geld en menskracht bij de overheid, maar 
ook om vergrijzing, een dalende beroepsbevolking en een teruglopend 
voorzieningenniveau. Het rijke verenigingsleven, de sterke sociale samenhang en de 
in het Oog van Midden-Limburg genoemde betrokkenheid van burgers bij het eigen 
dorp en de eigen kern bieden kansen om burgerkracht optimaal te benutten.  

Binnen het Brainport 2020 programma werken in de regio Midden-Limburg de drie O’s 
(overheden, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen) nauw samen. In het kader 
van de opgaven die voortkomen uit de demografische transitie is het van belang dat deze 
samenwerking met kracht wordt doorgezet.  
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Voorbeeld: uitvoeringsorganisatie Achterhoek, drie O’s 

De drie O’s staan voor Ondernemers, Organisaties en Overheden. Gezamenlijk pakken zij de 

uitdagingen waar de regio voor staat, waaronder de demografische transitie, op. De uitdagingen en 

daaraan verbonden doelen zijn onderverdeeld in vier thema’s, welke zijn uitgezet in werkplaatsen. 
Deze werkplaatsen concretiseren één of meerdere projecten door ze te definiëren en te 

‘bemensen’. Per werkplaats is een bestuur aangesteld met vertegenwoordigers uit de verschillende 
sectoren, waarbij een voorzitter is aangewezen. Dit kan zowel iemand vanuit de overheid zijn als 

iemand uit het middenveld. Datzelfde geldt voor de procesmanager die per thema is benoemd. Het 

overkoepelend bestuur van de drie O’s bestaat uit drie vertegenwoordigers van de sectoren. 

 
Resultaat 

Een stevige, slagkrachtige uitvoeringsorganisatie waarin ondernemers, het 
maatschappelijk middenveld en overheden vertegenwoordigd zijn. Om dit te realiseren 
zijn vier trekkers actief die het proces waar nodig aanjagen. Tevens is er een boegbeeld 
actief in de regio die de urgentie van de problematiek weet uit te dragen en draagvlak 
creëert bij belanghebbenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het Oog van Midden-Limburg 
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Het secretarissenoverleg heeft naar aanleiding van het eindrapport van de 
evaluatiecommissie GOML het vervolgproces voor de regio nader vormgegeven (zie ook 
de opdracht aan de gemeentesecretarissen). De eerste dialoogtafel is niet het eindpunt, 
maar een doorstartpunt van waaruit de partijen in de regio de opgaven gezamenlijk met 
elkaar kunnen oppakken. Bij de gedachtewisseling over de toekomst van Midden-
Limburg wordt niet alleen stilgestaan bij (het vervolg op) de GOML maar wordt het traject 
rond de GOML ook vervlochten met die van de Dialoogtafel en de Keyport-organisatie. 
Onderstaand worden twee vingeroefeningen gegeven die kunnen ondersteunen bij dit 
proces dat de gemeentesecretarissen ingaan.  

Vingeroefening 1: GOML als aanjager sterke uitvoeringsorganisatie 

Om de doorbraken te realiseren, is een sterke uitvoeringsorganisatie nodig die bestaat uit 
vertegenwoordigers van zowel de overheden als het maatschappelijk middenveld en de 
ondernemersorganisaties. Het is uiteraard aan de partijen in de regio om een 
samenwerkingsstructuur te ontwikkelen, maar vanuit Public Result wordt de volgende 
suggestie gedaan: 

 GOML is het samenwerkingsverband dat van de gemeenten uit zal gaan fungeren 
als trekker voor de opgaven vanuit de demografische transitie. Om de opgaven op te 
pakken werkt GOML in de regio samen met het maatschappelijk middenveld en 
ondernemersorganisaties. Buiten de regio werkt dit platform in het kader van de 
demografische transitie samen met de provincie Limburg en het Rijk, met de andere 
Limburgse krimp- en anticipeerregio’s als het gaat om de uitwisseling van kennis en 
informatie en om een gezamenlijke belangenbehartiging en met Zuidoost-Brabant 
(Brainport) als het gaat om de versterking van de economie en toerisme en 
recreatie. Ook kan GOML nadrukkelijker de samenwerking aangaan met aangrende 
regio’s in Duitsland en België. De provincie kan voor de regio overstijgende 
samenwerking naar verwachting een faciliterende en mogelijk soms regisserende rol 

spelen. 

 Doordat de regio relatief weinig grote werkgevers telt, is er in Midden-Limburg geen 
sprake van natuurlijke trekkers. Midden-Limburg wordt juist gekenmerkt door een 
groot aandeel MKB. Het MKB is innoverend en goed georganiseerd, echter is deze 
organisatie er met name op subregionaal niveau (subregio Roermond, subregio 
Weerterland, subregio Leudal etc.). Om de regionale opgaven op economisch 
gebied op te kunnen pakken wordt aangeraden ondernemers en het 
maatschappelijk middenveld op het schaalniveau van Midden-Limburg te 
organiseren.  

 Een derde samenwerkingsverband zou opgezet kunnen worden op het terrein van 
wonen-welzijn-zorg. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij reeds in gang gezette 
ontwikkelingen, zo werkt corporatie Wonen Limburg samen met verschillende zorg- 
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en welzijnsorganisaties en heeft het wonen-welzijn-zorg benoemd als een van de 

speerpunten van de organisatie.  

 De drie voorgestelde gremia leveren vertegenwoordigers die gezamenlijk een 
‘kerngroep demografische transitie’ vormen. Om de kerngroep niet te groot te 
maken, voldoende slagkracht te geven en bovendien representatief te laten zijn voor 

de regio, wordt de volgende samenstelling voorgesteld: 

- Twee gemeenten (een meer stedelijke en een meer landelijke gemeente) 
- Wonen Limburg 
- Proteion 
- Gilde opleidingen 
- Rabobank 
- Limburgse Land- en Tuinbouwbond 
- Provincie Limburg 
- Ministerie van BZK 

 Vanuit de samenwerkende organisaties worden programma’s opgezet vergelijkbaar 
met de programmalijnen in GOML (met de toegevoegde progammalijn onderwijs), 
zodat aangesloten wordt bij die structuur. Ondernemers en middenveld en wonen-
zorg-welzijn kunnen dan eenvoudig aanhaken. Per programma worden projecten en 
vitale coalities in eerste instantie verder uitgewerkt door de personen die tijdens de 

dialoogtafel per werkgroep als voorzitter fungeerden: 

o Economische vitaliteit (incl. Maasplassen): Guul Smeets (Rabobank Maas en 
Leudal) 

o Voorzieningen en leefbaarheid (steden en platteland): Wiel Ploegman (Proteion) 
o Wonen en zorg: Hassan Najja (Wonen Limburg) 
o Onderwijs, talent en innovatie: Mick Waulters (Servicecenter Gilde Opleidingen) 

Wat in het voorstel nog ontbreekt is de rol van de burger. Het sterker inzetten op 
burgerkracht betekent ook dat de burger een grotere rol kan gaan spelen bij niet alleen 
de uitvoering van de te realiseren opgaven, maar ook bij de beleidsmatige voorbereiding. 
Het recente rapport ‘Vertrouwen in burgers’ van Pieter Winsemius biedt goede 
aanknopingspunten, met als doel een brug te slaan tussen de verantwoordelijkheden van 
de overheid, maatschappelijke organisaties en de actieve burgers. Juist in de relatief 
kleine gemeenschappen op het Midden-Limburgse platteland liggen er kansen om 
innovatie methoden te ontwikkelen om de kernen leefbaar en de gemeenschappen sterk 
te houden. Voor maatschappelijke partners, met name welzijnsorganisaties, ligt er een 
belangrijke opgave om deze burgerkracht te organiseren en te koppelen aan de 
hierboven geschetste uitvoeringsorganisatie  
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Met deze voorstellen wordt de slag gemaakt van een regisserende overheid naar een 
participerende overheid, waarbij deze aansluit bij initiatieven van de burger en 
organisaties en deze helpt te faciliteren. Taken, bevoegdheden en middelen liggen dan 
niet meer in één hand bij de overheid. Er is ook geen doorzettingsmacht bij één actor, de 
partijen zijn van elkaar afhankelijk. Dat leidt tot een vorm van netwerksturing, waarbij het 
delen van kennis, de bereidheid om op zoek te gaan naar gemeenschappelijke belangen, 
complementariteit en voor alles het vertrouwen in elkaar centraal staan. Door co-creatie 
wordt meer geïnvesteerd door partijen en door afstemming meer bereikt dan door het 
ieder voor zich realiseren van de eigen ambitie. 

Onderstaand figuur brengt de samenwerkingsstructuur in beeld:` 
 

 
  

Programma 
economie 

Programma 
wwz 
Programmae

Programma 
leefbaarheid 

Programma 
Onderwijs 

Andere 

krimpregio´s 

Provincie en 
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Zuidoost-

Brabant 

Economische 

bovenregionale 

samenwerking 
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samenwerking 
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GOML 

Ondernemers 

en 

middenveld 
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welzijn-zorg 

Kerngroep demografische transitie 
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Vingeroefening 2: doorbraakmatrix 

Voornoemde doorbraken en voorgestelde vitale coalities zijn weer te geven in een 
zogeheten doorbraakmatrix. Hieronder is reeds een voorzet gedaan, maar tijdens de 
tweede dialoogtafel is het mogelijk voor partijen op deze doorbraken in te tekenen en 
kunnen zij aangeven eventueel ook trekker te willen worden. Ook zijn deze doorbraken 
voor een deel uit te werken in kleinere projecten. 
 

actor   

(       = trekker) 

 ( (X) = optioneel) 

Doorbraak 

Ondernemend 

ML aan zet 

Transitie

atlas 

Woonpro-

gramma 

Curriculum 

ML 

Leefbaarheid en 

voorzieningen 

Overheden 

Gemeenten/regio X   X x 

OML / Hoge Dunk      

Provincie Limburg (X) (X) (X) X  

SRE      

Zuidoost NL (Brainport) X   (X)  

Het Rijk   (X)  x 

Euregio Rijn-Maas Noord    (X) x 

SVn   (X)   

Woningcorporaties/overige marktactoren woningbouw  

Wonen Limburg  X      (wonen en 

zorg) 

 X 

Wonen Zuid  X (wonen en 

zorg) 

 X 

Zo Wonen  X X  X 

Woningstichting Domus  X (wonen en 

zorg) 

  

Woongoed 2-Duizend  X X  X 

NVM-Limburg  X X  X 

Zorg- en welzijnsorganisaties  

Proteion  X   (x) 

De Zorggroep  X    

Punt Welzijn  X    

Stichting Menswel  X    

Stichting Vorkmeer  X    

Stichting Daelzicht  X    

Stichting Land van Horne  X    

Ondernemers(-organisaties)  

Lim. Werkgeversver. X (x)   (X)  

Rabobank X (x)  (X)  



41 
CONCEPT 

KvK    (X)  

LTO  (x)  (X)  

MKB-Limburg  (x)  (X) (x) 

Rockwool X   (X)  

Lim. Land en Tuinbouw  (x)  (X)  

UPS X   (X)  

Trespa X   (X)  

StienenBE X   (X)  

Innoveerpunt X   (X)  

LIOF X   (X)  

Toeristische organisaties  

RECRON X     

VVV X     

Onderwijsinstellingen  

Meerderweert  X  (X)  

Stichting SPOLT  X  (X)  

Stichting Swalm en Roer  X  (X)  

SOML  X  X  

LVO  X  X  

Gilde-opleidingen  X    

Retail & Business Acad.  X  X  

KMS  X  X  

HBO Nederland  X  X  

Fontys Hogescholen    X  

Zuyd Hogeschool    X  

KHLim    X  

RWTH Aachen    X  

Hogeschool Niederrhein    X  

TU Eindhoven    X  

Maastricht University    X  

Universiteit Luik    X  

UHasselt     X  

HHU Düsseldorf    X  

Zelforganisaties  

Dorpsraden     X 

Sportverenigingen en -clubs     X 

Overige zelforganisaties: 

schuttersgilden, 

carnavalsverenigingen e.d. 

    X  
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III. Inhoudelijke verantwoording: Foto Midden-Limburg 
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1. Inleiding  
 

1.1 HET TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN MIDDEN-LIMBURG 

Nederland is zich aan het voorbereiden op de transitie van bevolkingsgroei naar 
bevolkingsdaling. In een drietal krimpregio’s (Oost Groningen, Zeeuws Vlaanderen en 
Parkstad Limburg) is de bevolkings- en huishoudendaling nu al een feit. In 20 andere zo 
geheten anticipeerregio’s zal deze daling op termijn optreden. Dat geldt ook voor de regio 
Midden-Limburg, die bestaat uit de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, 
Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. 

Structurele krimp op regionale schaal zal, in combinatie met ontgroening en vergrijzing, 
gevolgen hebben voor terreinen als wonen, ruimte, onderwijs, zorg- en 
welzijnsvoorzieningen en werk. Het dalend inwonertal en aantal huishoudens zet de 
sociaal-economische vitaliteit van deze regio’s onder druk en kan tot verschraling van de 
leefbaarheid leiden. Uiteindelijk ontstaat daarmee een vicieuze cirkel. 

Het is dan ook van groot belang om in Midden-Limburg tijdig te anticiperen op de 
gevolgen van de transitie door de ongewenste effecten te beperken en kwaliteit aan het 
gebied toe te voegen. De belangrijkste invalshoeken zijn daarbij behoud en versterking 
van de kwaliteit van de woningvoorraad en de woonomgeving, het waarborgen van een 
toereikend aanbod aan zorg en welzijn, herstructurering van het voorzieningenaanbod, 
het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs, het stimuleren van de economie 
onder andere door een goede afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het 
benutten van de kansen op het gebied van toerisme en recreatie en tot slot een goede 
fysieke en digitale bereikbaarheid. 

Doordat de bevolkingstransitie diverse beleidsterreinen raakt, is een concrete, integrale 
sturing en aanpak noodzakelijk. Het Rijk faciliteert de provincies en regio’s om hen in 
positie te brengen om vervolgens te anticiperen op de transitie. Het gaat er in deze 
regio´s om de gevolgen van de transitie inzichtelijk te maken, de ongewenste effecten te 
beperken en kwaliteit aan het gebied toe te voegen. 

Convenant tussen de provincie en het Rijk 

Midden-Limburg anticipeert op verschillende fronten op de toekomstige demografische 
transitie. Zo wordt de overeenkomst ‘Een koers voor Limburg’ ondersteund. De provincie 
Limburg is zich goed bewust van de op handen zijnde demografische transitie en de 
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gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld het wonen, de economie en het 
voorzieningenaanbod. De Commissaris van de Koningin in Limburg en minister Spies 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben daartoe op 7 mei 2012 in Heerlen 
het convenant ‘Een koers voor Limburg’ ondertekend. In de overeenkomst staan zo’n 
twintig afspraken op het gebied van economie, wonen, zorg en onderwijs. Het convenant 
biedt de regio de ruimte om te experimenteren. Zo is er aandacht voor belemmeringen bij 
grensoverschrijdende samenwerking en het slimmer benutten van de mogelijkheden 
binnen de bestaande regels. 

Regiovisie Midden-Limburg 

Daarnaast hebben de gemeenten en provincie hun ambities voor de regio vastgelegd in 
de regiovisie 2008 – 2028: ‘Het Oog van Midden-Limburg’. De regiovisie omvat de 
regionale ambities voor de komende 20 jaar, uitgewerkt in een achttal thema’s. In de visie 
is ook reeds een aantal concrete projecten opgenomen, deze projecten bevinden zich in 
verschillende stadia, variërend van de oriëntatiefase tot de besluitfase. De regiovisie zal 
dienen als vertrekpunt en kapstok waar voorliggend startdocument aan wordt 
opgehangen. Vanuit de invalshoek van de op handen zijnde demografische transitie 
wordt voortgeborduurd op ambities en doelen zoals geformuleerd door de regio Midden-
Limburg. 

Een koers voor Limburg 

De gemeenten in Midden-Limburg hebben een ondersteuningsverklaring getekend voor het 

convenant . Met deze verklaring ligt er een bestuursopdracht van de zeven colleges. 

Uitgangspunten zijn: 

 Een gedifferentieerde benadering per regio. De afspraken met Noord en Midden-Limburg 

zijn gericht op agendering. 

 Er wordt een dialoogtafel georganiseerd om het vervolgproces voor beide regio’s te 
bepalen. 

 Tevens dient de dialoogtafel om te bepalen hoe de rolverdeling tussen partijen zal zijn. 

 Burgers zullen worden betrokken bij de krimpopgave. 

 BZK subsidieert het project Burgerschap in krimpregio’s en is verantwoordelijk voor 
kennisdeling over demografische ontwikkelingen.  

 Limburg dient, samen met Zeeland en Groningen, als proeftuin voor andere regio’s die te 
maken krijgen met bevolkingsdaling. 
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1.2 DOEL EN OPZET VAN HET STARTDOCUMENT MIDDEN-LIMBURG 

In de laatste jaren is door het Rijk, de provincies en de regio’s veel expertise opgebouwd 
op het gebied van het thema krimp. Door het opstellen van beleidsvisies, het 
experimenteren met projecten en pilots is gezocht naar nieuwe en doeltreffende 
manieren om te anticiperen op de consequenties van de bevolkingstransitie. Het Rijk wil 
de regio’s die de komende jaren te maken krijgen met een daling van het inwonertal en in 
combinatie hiermee een sterke ontgroening en vergrijzing – de zogeheten 
anticipeerregio’s – ondersteunen bij het formuleren en uitwerken van hun beleid op dit 
vlak. en wil daarbij expliciet aansluiten bij de lopende processen. Zij doet dat door het 
opstellen van een door de partijen gedragen startdocument en een naar aanleiding 
daarvan samen met de partijen te organiseren dialoogtafel.  

Het Oog van Midden-Limburg 

 

De in 2009 vastgestelde regiovisie richt zich op drie strategische keuzes: 

 Benutten en versterken van de regionale economie; 

 Versterking van de sociale structuur; 

 Verbetering van het vestigingsklimaat. 

Het uiteindelijke doel is te komen tot sterke steden (Roermond en Weert) en een vitaal 

platteland.  

 

De strategie wordt uitgewerkt in een aantal thema’s, zoals toerisme en recreatie, de 
Maasplassen, natuurontwikkeling, landschap en ecologie, landbouw, bedrijvigheid, wonen, 

zorg en mobiliteit. Aangegeven wordt dat de toekomstige bevolkingskrimp een belangrijke 

factor is waar rekening mee dient te worden gehouden in de regio. De krimpproblematiek krijgt 

vooral aandacht binnen het thema wonen. Er wordt gewerkt aan een regionale woonvisie en 

aan het ontwikkelen van een regionaal fonds voor herstructurering en krimp. 

Economische 

ontwikkeling  

Beleid: regionale 

agenda 

Bevolkings-

ontwikkeling 

Foto economie 

Document-

analyse 

Foto vestigingsklimaat 

Foto innovatie en 

talentontwikkeling  

Foto samenwerking 

Foto sociale 

structuren  

Hoofdthema’s  
en vragen voor 

de dialoogtafel 

Reflectie van 

het veld 
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Voor het maken van de foto is door de regio een uitvraag gedaan bij ca. 50 organisaties 
in Midden-Limburg. De organisaties werd de gelegenheid geboden documenten aan te 
leveren die betrekking hebben op hun organisatie of de sector waarin zij actief zijn en 
bevolkingstransitie. Deze documenten, meer dan 130, zijn stuk voor stuk geanalyseerd 
en de relevante ontwikkelingen, beleidsplannen en trends zijn verwerkt. Daarbij is 
gefocust op de algemene regionale trend of situatie, met in een aantal gevallen een 
lokale uitwerking die ter illustratie dient. Er is niet gepoogd een uitputtend beeld van de 
verschillende lokale situaties te geven. Waar nodig is aanvullende deskresearch gedaan. 
Een lijst van organisaties die gereageerd hebben op het verzoek van de regio alsmede 
een literatuurlijst zijn opgenomen in de bijlagen. Naar aanleiding van het materiaal is door 
de opstellers van het startdocument een beperkt aantal gerichte interviews geïnitieerd. 
Een overzicht van de respondenten is opgenomen in bijlage 6. De resultaten van de 
gesprekken zijn steeds opgenomen in een korte reflectie per thema. De algemene indruk 
uit de gesprekken is dat respondenten zoekende lijken naar samenhang en identiteit 
binnen de regio, maar dat zij wel enthousiast zijn over de kansen die er liggen. 

Vervolgens is de foto nader geanalyseerd in de vorm van een gevoeligheidsanalyse die 
aangeeft hoe de ambities van de regio (zoals verwoord in Het oog van Midden-Limburg) 
zich verhouden tot de te verwachten demografische ontwikkeling. Zijn de consequenties 
van de demografische ontwikkelingen goed overzien? Hoe staat het met de uitvoering? 
En zijn alle kansen die de transitie met zich meebrengt in het vizier? De 
gevoeligheidsanalyses zijn geformuleerd als vragen. Deze worden uiteindelijk 
samengebald tot vijf hoofdthema’s en dialoogvragen welke tijdens de dialoogtafel 
behandeld kunnen worden. 
 
Het doel van dit startdocument is aan de dialoogtafel met de (maatschappelijke) partners 
de dialoog te voeren over de opgaven, waarbij de regionale afstemming centraal staat 
zodat meerwaarde wordt gecreëerd voor de ambities van de regio en de kansen optimaal 
worden benut en inefficiënties worden voorkomen. De partijen in de regio zijn immers aan 
zet en zullen vanuit dezelfde visie moeten toewerken naar een blijvend krachtige regio. 
De provincie heeft hierin een regisserende rol en het Rijk faciliteert het proces. Het 
gezamenlijk optrekken van Rijk, provincie, gemeenten, private partijen en het 
maatschappelijk middenveld is cruciaal voor een slagkrachtige uitvoering. De lokale 
partijen zijn leidend in dit proces en uiteindelijk aan zet voor uitvoering. De provincie en 
het Rijk ondersteunen en faciliteren waar het noodzakelijk en gewenst is. 

Het startdocument wordt in een dialoogtafel voorgelegd aan de partijen in Midden-
Limburg. Aan de partijen wordt gevraagd: 
 of ze zich herkennen in het document (eventueel aanbrengen nuancering, verrijking 

met eigen materiaal of ervaringen); 
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 of ze de geformuleerde kansen delen en aan te geven op welke wijze de kansen 
kunnen worden uitgewerkt tot concrete doorbraken; 

 of ze zich aan het proces willen verbinden als partij; 
 wat hun bijdrage zal zijn; 
 of ze aanbevelingen hebben voor het vervolgtraject om te komen tot een planmatige 

aanpak. 
 
De voorliggende versie van de startnotitie bevat een eerste schets van de situatie voor 
wat betreft de bevolkingstransitie en de gevolgen daarvan in de anticipeerregio Midden-
Limburg. Daarvoor zijn analyses uitgevoerd op basis van een groot aantal beleidsnota’s 
en onderzoeksrapporten (in totaal meer dan 130). Een conclusie die op voorhand dan 
ook getrokken kan worden is dat nu de tijd lijkt gekomen om de stap te zetten van denken 
naar doen. De startnotitie wil hiervoor een eerste aanzet bieden. Het document is op een 
aantal plekken nog niet volledig en zal in de verdere verloop van het traject met de 
anticipeerregio nader worden ingevuld. 

1.3 OPBOUW VAN DE STARTNOTITIE 
 
In hoofdstuk twee wordt, voor een helder kader, ingegaan op de demografische transitie 
waar de regio voor staat. Immers, doel van het startdocument is de regionale agenda te 
bezien in het licht van de demografische transitie. In het daarop volgende hoofdstuk 
zullen de drie hoofdlijnen uit ‘Het oog van Midden-Limburg’ nader worden toegelicht, het 
gaat hierbij om: (1) het benutten en versterken van de regionale economie, (2) het 
versterken van de sociale structuur en (3) het verbeteren van het vestigingsklimaat.  
 
In de hoofdstukken 4 tot en met 8 zullen achtereenvolgens de trends, ontwikkelingen en 
het ingezette beleid worden behandeld op het gebied van economie, talentontwikkeling 
en innovatie, de quality of life, het versterken van de sociale structuur en bestuurskracht 
en samenwerking. De deelanalyses worden met een gevoeligheidsanalyse afgesloten. 
 
Een slotconclusie, de foto, wordt getrokken in hoofdstuk 9. Hoe verhoudt de ingezette 
strategie zich tot de uitvoering daarvan en tot de demografische transitie waar de regio 
voor staat? Wat zijn daarbij de kansen en risico’s? De foto is als onderliggende analyse 
gebruikt voor de hoofdthema’s en dialoogvragen die aan het slot van de hoofdlijnen zijn 
gepresenteerd. 
 
Het rapport kent daarnaast een aantal bijlagen, te weten een beeld van de regio in cijfers 
en statistieken, een overzicht van experimenten en instrumenten die kunnen worden 
ingezet bij bevolkingsdaling, een lijst van organisaties die gereageerd hebben op het 
verzoek van de regio om stukken aan te leveren, een overzicht van geïnterviewde 
personen en een literatuurlijst. 
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2. Demografische transitie in Midden-Limburg 

2.1 DEMOGRAFIE 
 

Kwantitatieve informatie:  

 Midden-Limburg is een matig verstedelijkt gebied: van de 235.000 inwoners wonen er 56.000 

in Roermond en 47.000 in Weert.  

 Volgens de Primos-prognose van het ministerie van BZK zal het huidige inwonertal vanaf ca. 

2015 gaan dalen naar 220.000 in 2040. Dit is een daling van ca. 7%. De ETIL prognose die 

door de provincie wordt gehanteerd komt tot een wat sterkere daling, namelijk circa 215.000 

inwoners in 2040. Beide prognoses zijn in 2012 opgesteld. 

 De ETIL prognose laat zien dat de bevolkingsdaling in Midden-Limburg vooral door een 

sterfteoverschot (meer overlijdens per jaar dan geboorten) wordt veroorzaakt. Voor het 

mirgatiesaldo wordt de trend uit het verleden doorgetrokken. Die laat zien dat een zeer beperkt 

binnenlands vestigingsoverschot in het verleden langzaam is omgeslagen in een beperkt 

vertrekoverschot. Er is echter sprake van een voortdurend buitenlands vestigingsoverschot, 

waardoor de regio per saldo een vestigingsoverschot kent. Het gaat hierbij om de migratie 

tussen België en Duitsland en met name in de deelregio Midden-Limburg Oost (Roermond, 

Echt-Susteren e.o.) ook om ‘MOE-landers’ (bewoners afkomstig uit Midden- en Oost-Europese 

landen). 

 Het aantal huishoudens bedraagt circa 103.000. Volgens de Primos-prognose groeit het aantal 

huishoudens tot 2025 door vooral huishoudensverdunning nog tot circa 109.000. In de periode 

2030-2040 treedt volgens deze prognose door de bevolkingsdaling weer een afname op tot 

een kleine 108.000 huishoudens in 2040. De ETIL prognose komt uit op een groei tot 108.000 

in 2030, waarna een daling optreedt tot 103.000 huishoudens in 2040. 

 Er vindt ontgroening en vergrijzing plaats in de regio. Het aantal jongeren t/m 19 jaar daalt in 

de gehele periode 2010-2040 sterk in de regio. Tot 2020 treedt een sterke toename van het 

aantal 65-75 jarigen (jonge senioren) op, na 2020 is sprake van een zeer sterke stijging van 

het aantal 75-plussers (oudere senioren). De ETIL prognose laat tot 2020 een stijging van het 

aantal 75-plussers met ruim 30% zien, tot 2040 is sprake van meer dan een verdubbeling. 

 Binnen de regio zijn er grote verschillen. Volgens de ETIL-prognose stijgt het aantal inwoners 

van Roermond tot 2030, daana treedt een lichte daling op. Weert laat een daling van het 

inwonertal zien conform het regionale gemiddelde. De kleinere gemeenten laten over de 

gehele periode 2012-2040 een toenemende daling van het inwonertal zien. In alle gemeenten 

stijgt het aantal huishoudens aanvankelijk. In Roermond zet de daling na 2030 in, maar het 

aantal huishoudens ligt in 2040 10% boven het huidige niveau. In Weert treedt eenzelfde 

ontwikkeling op, maar daalt het aantal huishoudens in 2040 tot het huidige niveau. In de 
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kleinere gemeenten daalt het aantal huishoudens van 2020 en ligt het in 2040 5% onder het 

huidige niveau. 

 Het feit dat de bevolking in Roermond niet daalt komt voor een groot deel voor rekening van de 

groei van de van oorsprong niet-westerse allochtonen.  Dit is een duidelijk verschil tussen de 

stedelijke kernen en de landelijke kernen in de regio.  

 De conclusie is dat de bevolkingskrimp beperkt van omvang is en dat de komende 
15 á 20 jaar nog geen sprake is van een daling van het aantal huishoudens. Een 
bevolkingsdaling vermindert het draagvlak voor voorzieningen, een 
huishoudendaling betekent bovendien leegstand in de woningvoorraad. Wel is 
sprake van een flinke vergrijzing, die leidt tot een veranderende vraag naar 
voorzieningen en een toenemende vraag naar zorg. Verder heeft de vergrijzing 
negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkt en economie, doordat de 
beroepsbevolking afneemt. Uiteraard is dat afhankelijk van de mate waarin in de 
toekomst de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat. 

 Binnen de regio is sprake van verschillen tussen de gemeenten. De 
bevolkingsdaling is in de landelijke gemeenten eerder aan de orde en manifesteert 
zich sterker dan in de steden Roermond en Weert. Vooral de verwachting dat het 
aantal huishoudens in de landelijke gemeenten onder het huidige niveau komt, heeft 
verstrekkende gevolgen voor de bestaande woningvoorraad. Het risico van 
structurele leegstand dreigt daardoor, ook door het bouwen van nieuwe woningen in 
deze gemeenten zonder woningen te slopen wordt het risico op leegstand vergroot. 
Deze risico’s worden onderbouwd in 6.2. 

 Het Rigo focust in het onderzoek ‘Woningmarkt in krimpgebieden’ op o.a. Midden-
Limburg. Per kern zijn kaarten weergegeven van de ontwikkeling van het aantal 
huishoudens en de bevolking tussen 2000 en 2010 (zie volgende pagina). 

 De bevolkingsdaling komt door het wegtrekken van jongeren (met name hoger 
opgeleiden en jongeren die gaan studeren) en door een sterfteoverschot, dat 
samenhangt met de vergrijzing. Een engiszins compenserende factor is de 
buitenlandse migratie, met name het vestigingsoverschot vanuit Oost-Europese 
landen zoals Polen. Met name hierdoor is momenteel geen sprake van krimp in 
Limburg. Het CBS verwacht dat de immigratie uit Oost Europa de komende jaren zal 
aanhouden, maar dat dit op lange termijn het sterfteoverschot niet kan 
compenseren. 

 De regionale visie ‘Het Oog van Midden-Limburg’ geeft aan dat een negatieve 
spiraal alleen voorkomen kan worden als mensen van buiten Midden-Limburg 
worden aangetrokken. 

  



50 
CONCEPT 

Figuur: bevolkingsontwikkeling tussen 2000 en 2010 per kern in Midden-Limburg (Bron: 

RIGO, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: ontwikkeling huishoudens tussen 2000 en 2010 per kern in Midden-Limburg 

(Bron: RIGO, 2011).  
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 In de structuurvisie van Nederweert (2010) wordt op basis van de Primos prognoses 
van het najaar 2009 uitgegaan van bevolkingsgroei tot 2020. In de strategische visie 
(2007) valt ook te lezen dat de gemeente zich op groei richt. De gemeente Weert 
heeft in 2009 een nota demografische ontwikkelingen opgesteld welke in 2011 is 
geactualiseerd. In de nota wordt ingegaan op de gevolgen van demografische 
ontwikkelingen voor het gemeentelijk beleid op het gebied van wonen, economie, 
onderwijs en welzijn, zorg en maatschappelijke ondersteuning. Ook de gemeente 
Leudal heeft nota bevolkingssamenstelling opgesteld. Prognoses van Primos, CBS 
en E,til gaan uit van een toekomstige afname van de bevolking in Leudal. 
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3. Regionale agenda: economie, sociale structuur en 
vestigingsklimaat 

De regiovisie ‘Het oog van Midden-Limburg’ richt zich op het creëren van sterke steden 
(Roermond en Weert) en een vitaal platteland. In de toekomst is de samenhang tussen 
stad en platteland binnen de regio groot, een groot deel van de bewoners werkt in de 
stad en doet daar inkopen en bewoners van de stad benutten het platteland voor 
ontspanning en recreatie. Om dit te bereiken wordt ingezet op de volgende drie punten: 

 Benutten en versterken regionale economie, hier valt onder: 
o Ontwikkeling van uniek toeristisch-recreatief profiel 
o Inrichting van regionale bedrijventerreinen 
o Investeren in hoogwaardige landbouw 
o Een duurzame wooneconomie in Midden-Limburg 

 Versterking van de sociale structuur, hier wordt onder verstaan: 
o Versterking van de kracht van de ‘oude wijken’ 
o Leefbaar houden van het platteland 
o Ontwikkelen van een duurzaam, hoogwaardig en fijnmazig zorgnetwerk 

 Verbetering van het vestigingsklimaat, in dat kader: 
o Ontwikkeling van natuur en landschap 
o Investeren in een duurzame landbouw 
o Ontwikkeling van een fijnmazig toeristisch-recreatief netwerk 
o Herstructurering van bedrijventerreinen 
o Ruimte voor hoogwaardige zorgvoorzieningen 
o Uitzonderlijke woonmilieus 

In de regiovisie wordt dus sterk de nadruk gelegd op het benutten en versterken van de 
regionale economie, voorwaarden om dit te realiseren zijn het versterken van de sociale 
structuur en het verbeteren van het vestigingsklimaat in de regio. Vanwege de nadruk op 
het ontwikkelen van de economische motor zal de foto van de regio worden genomen 
met behulp van een economisch denkmodel. Door de regiovisie aan te leggen tegen het 
denkmodel ontstaan nieuwe perspectieven en originele inzichten over de regio. Het 
model is ontleend aan het essay ‘Wie neemt het op voor de stedelijke economie?’ in 
2010 door Public Result opgesteld in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM. 
De relaties en aannames in het denkmodel zijn destijds door diverse wetenschappers 
getoetst. Het model is bewerkt voor deze opdracht en de kernthema’s uit ‘Het oog van 
Midden-Limburg’ komen hier herkenbaar in terug. 
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In het model is zichtbaar gemaakt dat de Midden-Limburgse economie in grote mate 
afhankelijk is van omliggende regio’s. De maakindustrie heeft een toeleverende functie 
(veelal aan Eindhoven en Venlo) en de uitgaande pendel naar omliggende regio’s is 
hoger dan de inkomende pendel: de beroepsbevolking in de regio is hoger dan het aantal 
beschikbare arbeidsplaatsen. Hierbij dient aangetekend te worden dat de inkomende 
pendel uit Duitsland en België hoger ligt dan de uitgaande pendel naar deze landen. In 
de figuur wordt tevens de benodigde nauwe samenhang tussen een sterke economische 
structuur, een veilige en leefbare basis en een aantrekkelijke omgeving om te wonen, 
werken, leren en recreëren geïllustreerd. Een strategische agenda voor de regio richt 
zich dan ook op elk van deze thema’s, zodat het geheel meer oplevert dan de som der 
delen. Een positieve spiraal (opwerking en kwaliteitsimpuls) wordt vanuit een sterke basis 
gerealiseerd door in te zetten op verbeteren van het vestigingsklimaat, in dit model is dit 
concept opgebouwd uit talentontwikkeling en innovatie en quality of life. De vier 
onderdelen worden afzonderlijk toegelicht met daarbij in een kader de ambities uit ‘Regio 
in balans’ op de onderdelen. 

1. Om te komen tot een sterke economische structuur is het van belang kansrijke 
regionale economische ontwikkelingen te stimuleren en faciliteren. Daarbij is het 
cruciaal te kijken naar en aan te sluiten op het DNA van de regio, andere regio’s 
kopiëren heeft geen zin.  
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Het oog van Midden-Limburg: Talentontwikkeling en innovatie 

 
 Innovatieve agrarische bedrijventerreinen gerealiseerd; 
 Realisatie van de zorgstrip en een innovatief energiepark, bieden mogelijkheden 

voor onderwijs en innovatie in deze sectoren. 

Het oog van Midden-Limburg: Versterken van de sociale structuren 

 Oude wijken en kleine kernen blijven leefbaar 
 Huidige bewoners blijven en er worden nieuwe inwoners aangetrokken  

Het oog van Midden-Limburg: Benutten en versterken van de regionale economie 

 Een concentratie van een aantal goed ontsloten, hoogwaardige bedrijventerreinen in 
de regio; 

 Leidende positie in Nederland op het gebied van toerisme en recreatie, met als 
grootste uithangbord de Maasplassen als grootste waterrecreatie voorziening in 
Nederland; 

 De intensieve landbouw is nog altijd een economische sector van formaat. 

2. Investeren in Talentontwikkeling en innovatie levert op termijn groot rendement op en 
is een noodzakelijke bouwsteen voor het versterken van de regionale economie. 
Door te investeren in ontwikkeling van de bevolking wordt ingespeeld op de steeds 
hogere eisen die gesteld worden vanuit de kenniseconomie. Een goed opgeleide 
beroepsbevolking is een belangrijke factor voor bedrijven om zich te vestigen.  

 
3. De tweede bouwsteen voor het versterken van de regionale economie is de quality of 

life. Een goede woning, gunstig gelegen ten opzichte van werk en natuur, heeft 
gecombineerd met een gevarieerd aanbod aan voorzieningen, cultureel, horeca, 
sport- en zorgvoorzieningen, een grote aantrekkingskracht op huishoudens. Daarbij 
is het te ontwikkelen woon- en leefklimaat afhankelijk van de locatie en doelgroep.  

 
4. Deze ontwikkelingen kunnen niet zonder een leefbare en veilige basis, omdat er een 

kwetsbare balans tussen agglomeratie voor- en nadelen bestaat. Afname van de 
bevolking en de erosie van voorzieningen zet de leefbaarheid onder druk, vitale 
gemeenschappen zijn nodig voor veilige en leefbare dorpen en wijken. 

Het oog van Midden-Limburg: Verbeteren van het vestigingsklimaat 

 Voor ieder wat wils: uitzonderlijke woonmilieus, aantrekkelijke woon-
werklandschappen, recreatieve milieus en hoogwaardige zorg en wellness 
voorzieningen. 
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In het vervolg van dit startdocument wordt in kaart gebracht hoe en wat er in de regio 
wordt ingezet op economie, talentontwikkeling en innovatie, het vestigingsklimaat en de 
sociale structuur. We sluiten de thema’s steeds af met een gevoeligheidsanalyse, hierin 
bekijken we het voorgenomen beleid en de voorgenomen projecten in het licht van de 
opgaven die voortkomen uit de demografische transitie. De inzet van overheden, 
middenveld en burgers vindt plaats in een dynamische regio, een regio die zich ook 
demografisch gezien in een transitie bevindt, zoals zichtbaar is geworden in voorgaand 
hoofdstuk. In het slothoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de gevoeligheden in de 
relatie tussen de thema’s waar Midden-Limburg op inzet en de demografische 
ontwikkelingen in de regio. 
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4. Versterken van de regionale economie 
 
Het benutten en versterken van de regionale economie betekent voortbouwen op de 
huidige economische activiteiten binnen de regio. In de regiovisie ‘Het oog van Midden-
Limburg’ worden het MKB, toerisme en recreatie en landbouw genoemd als speerpunten 
van de regionale economie. Randvoorwaarden voor het verder ontwikkelen zijn het 
binden van jonge mensen aan alle segmenten van de regionale arbeidsmarkt en het 
blijven investeren in infrastructuur. 

Om de innovatie- en ondernemingskracht binnen het MKB te vergroten wil de regio 
investeren in goede bedrijventerreinen. Onderdeel daarvan is elkaar als gemeenten 
onderling niet beconcurreren en daarnaast het herstructureren van zwakke terreinen. 
Voor het versterken van de toeristisch-recreatieve sector wordt het verder ontwikkelen 
van de Maasplassen als essentieel beschouwd. Andere belangrijke onderdelen zijn het 
cultuurhistorisch toerisme binnen de regio en hippische en golfvoorzieningen in Weert. 
Voor landbouw is met name het bieden van ontwikkelingsruimte van belang, zodat 
geprofiteerd kan worden van de voorspelde permanente stijging van de 
wereldvoedselprijzen. 

4.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 
 

Economie en arbeidsmarkt kwantitatief: 

 Tussen 2012 en 2015 zal de beroepsbevolking naar verwachting dalen van 168.000 tot 

164.000, de 5 jaar daarna neemt deze met nog eens 8.000 af. Het aantal blijft dalen om 

uiteindelijk in 2040 op 125.000 uit te komen. 

 Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt in de regio Midden-Limburg ca. € 500 per jaar lager 
dan gemiddeld in Nederland.  

 Het percentage huishoudens met een uitkering ligt in de regio ongeveer 3 procentpunten boven 

het landelijk gemiddelde.  

 De arbeidsparticipatie ligt met 77,4% ongeveer 3 procentpunten onder het Nederlands 

gemiddelde.  

 Vooral de zorg en de industriële sector (zoals Proteion in Horn en de scheepsbouw in 

Maasgouw) voorzien de regio Midden-Limburg in relatief meer banen dan in Nederland als 

geheel. Ook de groot- en detailhandelsector is iets groter in Midden-Limburg dan in Nederland. 

De sector onderwijs voorziet in een stuk minder banen in de regio. Opvallend minder banen zijn 

er in de onroerend goedsector in de regio. 
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 OML geeft aan dat agribusiness en de zorg tot het fundament van de regio behoren. In Midden 

Limburg zijn 8.630 mensen werkzaam in de landbouw.  

 De werkgelegenheid is vrij kleinschalig in de regio. Buiten de overheid kennen alleen de 

industrie en de zorg werkgevers met meer dan 1.000 werknemers. Het gaat om één industrieel 

bedrijf en vier zorginstellingen. 

 Enkele bekende grotere werkgevers in Midden-Limburg zijn Rockwool (Roermond), Nunhems 

Zaden (Leudal), UPS (Roerdalen/Roermond), Van Gansewinkel (Cranendonck en Echt-

Susteren) en Neways Electronics (Echt-Susteren), StienenBE (Nederweert), Trespa (Weert). 

 Sinds 2006 zijn jaarlijks zowel het aantal oprichtingen als het aantal opheffingen van bedrijven 

gegroeid, waarbij er meer bedrijven worden opgericht dan opgeheven. Wel neemt de laatste 

paar jaar het aantal opheffingen sneller toe dan het aantal oprichtingen. 

 Het percentage leegstaande winkels ligt in de regio Midden-Limburg gemiddeld 2 procentpunt 

hoger dan in Nederland als geheel (bron: Bouwstenennota detailhandel provincie Limburg van 

de Kamer van Koophandel (2011)). Overigens verschillen de leegstandspercentages per kern, 

gemeente en locatie in de regio.   

 Volgens de bouwstennota heeft Roermond van alle Limburgse steden het grootste aantal m2 

verkoopvloeroppervlak per inwoner.   

 De Leegstandsbarometer van DTNP – die gebruikmaakt van cijfers van Locatus uit 2012 – 

geeft aan dat alle regiogemeenten met relatief veel leegstand kampen. Weert zit iets boven het 

landelijk gemiddelde, Roermond kent een nog iets hoger leegstandspercentage en de 

plattelandsgemeenten zitten ver boven het landelijk gemiddelde met Echt-Susteren als 

uitschieter.  

 Uit verschillende bronnen komen dus verschillende cijfers naar voren, maar de trend is dat de 

leegstand in Midden-Limburg relatief hoog is in vergelijking met het landelijk gemiddelde (zie 

ook de cijfers van Locatus in bijlage 1).  

 Midden-Limburg kent relatief weinig grote werkgevers en de beroepsbevolking is ruim 
10% groter dan het aantal beschikbare arbeidsplaatsen. Er zijn veel mensen in de 
omliggende regio’s werkzaam: de omvang van de arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant, 
betekent dat er veelal pendelstromen in deze richting lopen. 

 De economische sterkte van de omliggende regio’s vertaalt zich dus in het 
pendelsaldo. Gegevens van het CBS (opgenomen in het kwartaalbericht Regio’s van 
ING, augustus 2012) laten zien dat minder dan de helft van de potentiële 
beroepsbevolking in Midden-Limburg in de eigen regio werkt (inclusief inactieven). 
Wanneer wordt gekeken naar de werkzame beroepsbevolking is te zien dat 72% in de 
eigen regio werkt, maar vaak niet in de eigen gemeente. In Weert en Roermond 
werken relatief veel mensen (60%) in de eigen gemeente (gegevens 2010). Het 
rapport ‘Limburgse pendel 2010’ geeft aan dat de regio Midden-Limburg een negatief 
pendelsaldo kent van 9.400 personen (9,3% van het totaal aantal arbeidsplaatsen). 
Dat geldt vooral voor de relatie met Noord-Limburg, Noord-Brabant en de Westelijke 
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Mijnstreek. Er is wel een flink positief pendelsaldo met België en een klein positief 
pendelsaldo met Duitsland. De twee steden Roermond en Weert kennen een positief 
pendelsaldo, waarbij vooral het saldo van Roermond hoog is (uitgedrukt als 
percentage van het totaal aantal arbeidsplaatsen samen met Maastricht het hoogste 
van Limburg na Heerlen). Roermond kent veel inkomende pendel vanuit de regio en 
Zuid-Limburg; de uitgaande pendel richt zich vooral op Venlo, Zuid-Limburg en Noord-
Brabant. Weert kent veel inkomende pendel vanuit de regio, Noord-Brabant en België; 
de uitgaande pendel richt zich sterk op Noord-Brabant. Opvallend is tot slot de meest 
zuidelijke gemeente van de regio, Echt-Susteren. Deze gemeente kent een grote 
uitgaande pendel naar de Westelijke Mijnstreek (met name Sittard-Geleen) en 
daarnaast ook naar Parkstad Limburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel potentiële beroepsbevolking werkzaam 

 in eigen regio (ING, 2012) 

 De ‘economische prestaties’ (samenhangend gemiddelde tussen winstgroei, 
investeringsgroei, productiegroei, arbeidsvolumegroei, rendement op eigen vermogen, 
investeringsratio, arbeidsproductiviteit en werkgelegenheidsfunctie) van de subregio 
Midden-Limburg Oost (Roermond, Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren) ligt voor 
de meeste gemeenten op of net boven het Nederlands gemiddelde in 2010. 
Roermond scoort een tikkeltje hoger, Maasgouw een tikkeltje lager. Qua 
arbeidsvolumegroei blijven de meeste gemeenten in deze regio achter; alleen in 
Roermond is de arbeidsvolumegroei hoger dan gemiddeld in Nederland. De prognose 
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van de Rabobank is dat de werkgelegenheidsontwikkeling de komende jaren achter 
zal blijven bij die in Nederland.  
 

 Economisch gezien doet de gehele provincie Limburg het goed. In het rapport 
RAIL2012 geeft de provincie aan dat Limburg in de EU Regional Competitiveness 
Index 2010 op de 16e plaats van de 271 EU-regio’s staat. Innovatie, infrastructuur, 
economische stabiliteit en kwaliteit van de beroepsbevolking vormen de basis voor de 
goede internationale concurrentiepositie van Limburg. Limburg staat in Nederland in 
de top 3 van provincies met het hoogste aantal innovatieve banen. Dit betekent dat de 
private research & development groeit, dat bedrijven veel investeren in research & 
development en dat er een groot aantal patentaanvragen is. Limburg is na Amsterdam 
de populairste regio onder buitenlandse investeerders. In Midden-Limburg ontwikkelt 
de werkgelegenheid zich met een groei van 0,8% tot 2016 conform het provinciale 
gemiddelde. Daardoor zal de werkloosheid eerder dalen in de komende jaren dan 
toenemen, omdat veel werknemers met pensioen gaan en de instroom van jongeren 
beperkt is.  

 Door de mondialisering van de wereldeconomie neemt de betekenis van de van 
oudsher belangrijke maaksector in Limburg af. Met de ‘Versnellingsagenda’ wil de 
provincie een meer op kennis gebaseerde economie ontwikkelen. De provincie maakt 
zich zorgen over de verwachting dat bij een aantrekkende economie niet alleen een 
kwantitatief tekort aan arbeidskrachten ontstaat, maar vooral een mismatch doordat 
mensen niet de vereiste opleidingen en competentie hebben. In Midden-Limburg doet 
de mismatch zich in alle sectoren voor. De versnellingsagenda is inmiddels 
overgegaan in Brainport 2020. 

 Het MKB vervult een belangrijke rol in de regionale economie van Midden-Limburg. 
Het arbeidsvolume (werkgelegenheid in arbeidsjaren, fte) van het MKB bedroeg, 
volgens cijfers van de Rabobank, 75% van het totale bedrijfsleven in 2011. Dat ligt 
zo’n 5% boven het Nederlands en Limburgs gemiddelde. De nettowinstmarge en 
arbeidsproductiviteit van het MKB waren ook hoger dan het nationaal en provinciaal 
gemiddelde, echter waren de investeringsratio en solvabiliteit lager dan gemiddeld, 
wat betekent dat de vooruitzichten op langere termijn er minder gunstig uitzien voor 
het MKB in Midden-Limburg. 

 Het kwartaalbericht Regio’s van ING (augustus 2012) geeft aan dat in Limburg sprake 
is van een lage arbeidsparticipatie. Verhoging van dit aandeel zal de economische 
positie van de provincie versterken. Daarnaast zal het verhogen van de 
pensioengerechtigde leeftijd een groot effect hebben op de economische groei, 
doordat er veel 45-plussers zijn. Uit cijfers van de gemeente Roermond blijkt dat met 
name (Westerse en niet-Westerse) allochtonen een lage(re) arbeidsparticipatie 
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kennen. Deze groep kan, zeker gezien het feit dat deze groep gemiddeld jonger is dan 
de autochtone bevolking, voor de toekomst een belangrijk arbeidspotentieel vormen. 
Anno 2012 is het nog wel zo dat allochtonen gemiddeld minder vaak kiezen voor een 
(MBO-)opleiding in de techniek of de zorg (Forum, 2012), sectoren waar juist in de 
regio Midden-Limburg meer vraag naar is. 

 De commissie Deetman acht een krachtige en evenwichtige ontwikkeling van de 
steden Roermond en Weert, als de motoren van het gebied, van belang. Beide steden 
versterken elkaar volgens de commissie momenteel onvoldoende. Het profiel (wonen, 
werken, voorzieningen) is verschillend, maar nog onvoldoende onderscheidend. Beide 
steden slagen er op essentiële punten niet in gebruik te maken van elkaars sterke 
punten. Samen kunnen ze meer kracht ontwikkelen dan ze elk afzonderlijk nu doen. 
Door niet vanuit concurrentie, maar juist vanuit differentiatie te werken, ontstaat de 
kracht die de regio de noodzakelijke impuls kan geven. De adviescommissie Deetman 
heeft verder de Maasplassen in Midden-Limburg als één van de kansrijke 
economische speerpunten benoemd.  

 Ook een rapport van de Rabobank pleit voor een breed gedragen samenwerking 
tussen Roermond en Weert. De steden zijn complementair aan elkaar, vooral op 
toeristisch-recreatief gebied. Roermond heeft monumenten, natuur, retail, 
waterrecreatie en hotels, Weert heeft natuurgebieden, campings en vakantieparken. 
Ook zou de regio in potentie het logistiek knooppunt tussen Antwerpen en Nordrhein-
Westfalen kunnen worden. Daar is wel een regionale visie op de infrastructuur voor 
nodig. Ten slotte zou een gezamenlijk regionaal profiel de steden meer op de kaart 
kunnen zetten in Nederland, westelijk Duitsland en het noordoosten van België. 

 De gebiedsontwikkeling N280/Zorgstrip richt zich op de ontwikkeling van de 
hoofdlocatie van Proteion. De ontwikkeling vindt zowel vanuit economisch belang 
(snijvlak van zorg, bedrijvigheid en onderwijs) plaats, als om een extra impuls te 
geven aan wonen, welzijn en zorg in de gehele regio Midden-Limburg. Op dit moment 
wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het realiseren van een 
zorgacademie in Midden-Limburg waarin alle werkgevers op het gebied van zorg 
samenwerken.  

 De landbouw is een sterke sector voor de regio Midden Limburg. De sector vraagt 
enerzijds ruimte, voor verdere ontwikkeling en uitbreiding, maar anderzijds moet er 
balans zijn tussen natuur, milieu en landschap. Vanuit het Oog van Midden Limburg 
wordt daarom gedacht aan het ontwikkelen van een agrarisch bedrijvenpark. 
Stimulerende maatregelen vanuit een regionaal landschapsontwikkelingsfonds zijn 
daarbij noodzakelijk. Vooral de gemeente Nederweert, Leudal en Weert zien 
agribusiness als een van de economische speerpunten. Binnen de agrarische sector 
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in de regio Midden-Limburg zijn vooral intensieve veehouderij en grondgebonden 
veeteelt, akkerbouw, fruit- en boomteelt de pijlers zijn. De ontwikkeling van een 
agrarisch bedrijvenpark is de mogelijkheid voor de agrarische bedrijven om zich 
binnen de regio te blijven ontwikkelen. Daarbij worden veel mogelijkheden geboden 
om duurzaamheid toe te passen. De bedrijven kunnen door een geconcentreerde 
ligging en het maken van combinaties in de bedrijfsvoering ook een groot 
infrastructureel voordeel behalen. Goede ontsluiting door ligging aan een provinciale- 
of rijksweg is cruciaal. Bovendien kunnen deze bedrijven optimaal samenwerken op  
het gebied van Energieopwekking.  

 Enkele relevante regionale verschillen zijn: 
- In 2010 daalde de werkgelegenheid in de subregio Weerterland (gemeenten 

Weert, Leudal en Nederweert) vooral door een flinke daling in Weert, met 
name de sectoren industrie, detailhandel en overheid. De prognose van de 
Rabobank is dat in 2011 en 2012 de werkgelegenheid in de sectoren zorg en 
zakelijke dienstverlening zal groeien. De overige sectoren blijven gelijk of 
krimpen. De werkloosheid zal verder afnemen, dit heeft te maken met een 
daling van het arbeidsaanbod en niet met een grotere vraag naar arbeid. 

- De gezondheidszorg heeft in de regio Weerterland een kleiner belang in de 
werkgelegenheid dan in Limburg en Nederland.  

- De gemeente Weert wil het woonklimaat op alle fronten bevorderen en 
Weert promoten als een aantrekkelijke woonstad. De gemeente neemt ook 
maatregelen die bijdragen aan een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie van 
de aanwezige potentiële beroepsbevolking. Er wordt ingezet op de 
herontwikkeling/uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen en de 
uitgiftemogelijkheden op de nieuwe terreinen (Kampershoek-Noord, 
Pannenweg, het DIC) bieden de komende jaren genoeg ruimte. Voor nieuwe 
bedrijven wordt eerst onderzocht of er geschikte ruimte voor ze is op 
bestaande bedrijventerreinen, dan pas wordt de mogelijkheid geboden nieuw 
terrein in gebruik te nemen. Verder wordt gestreefd naar verdere uitbouw en 
versterking van de regionale samenwerking op economisch gebied. 

- Leudal zet in op samenwerking onder de vlag van Hoge Dunk/OML met 
ondernemers en onderwijsinstellingen. Via OML wordt tevens ingezet op 
herstructurering van bedrijventerreinen. Met lokale ondernemers wil Leudal 
uitvoering geven aan de Retailvisie. Tot slot zijn de gemeenten Leudal en 
Maasgouw gestart met de aanleg van glasvezel. 

 De bestuurlijke samenwerking GOML (Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) heeft 
zich aan de visie ‘Brainport 2020’ (regio Eindhoven) gebonden. Het 
uitvoeringsprogramma richt zich op de arbeidsmarkt, logistiek, maakindustrie, retail 
leisure, zorg en agribusiness. 
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 De stuurgroep GOML heeft Uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk en 
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) opdracht gegeven voor de 8 
gemeenten in het werkgebied van Hoge Dunk en OML (de 7 gemeenten in de regio 
Midden-Limburg en de Brabantse gemeente Cranendonk) een Economische 
Uitvoeringsagenda (EUA) op te stellen. De EUA is inmiddels vastgesteld en is gericht 
op het realiseren van toekomstbestendig hoogwaardig onderwijs en dito 
kennisinfrastructuur, het creëren van een goede match tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt, het (verder) ontwikkelen van innovatief MKB en het benutten van de 
economische potentie van de Maasplassen. Op deze wijze wordt getracht inwoners, 
en in het bijzonder jongeren, aan de regio te binden. Focus ligt op pilot(s) in het kader 
van Brainport 2020, gerichte acquisitie o.b.v. het economisch profiel van de regio en 
arbeidsmarkt en onderwijs. 

 Om de herstructureringsopgave van bedrijventerreinen in de regio een boost te geven 
heeft OML in samenwerking met LHB (Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor 
Bedrijventerreinen) een gezamenlijke herstructureringsagenda opgesteld. Voor 18 
bedrijventerreinen is aangegeven welke ingrepen wenselijk zijn om de kwaliteit te 
verbeteren. Op basis van haalbaarheid en ‘sense of urgency’ is een prioritering in de 
uitvoeringssnelheid aangebracht. 

 Onder de naam Hoge Dunk bestaat er een economisch samenwerkingsverband 
tussen de gemeenten Cranendonck (Brabant), Leudal, Nederweert en Weert. Binnen 
de Hoge Dunk werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid samen aan 
een sterke regio. Door de ligging van het gebied ten opzichte van Mainport Zuidoost-
Brabant, België en het Duitse Ruhrgebied wordt de regio door Hoge Dunk beschreven 
als een centrale en strategische vestigingsplaats voor bedrijven. In de kern Budel, 
onderdeel van gemeente Cranendock en daarmee Brabant, wordt bovendien het 
bovenregionale Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC) ontwikkeld. Hoge Dunk 
en OML geven samen invulling aan de EUA die aansluit bij Brainport 2020. 

 De zeven gemeenten in de regio hebben een kadernota voor het regionale 
arbeidsmarktbeleid opgesteld. Samenwerking vanuit de drie O’s (ondernemers, 
onderwijs en overheid) wordt het uitgangspunt.  

 De regio Midden-Limburg streeft in haar regionale arbeidsmarktbeleid twee 
maatschappelijke effecten na: bijdragen aan het stimuleren van economische groei en 
het verhogen van de participatiegraad. Dat wordt uiteengezet in drie doelstellingen: 

- Economische profielen bepalen ontwikkeling arbeidspotentieel 
- Ontwikkelen gecoördineerde werkgeversbenadering (Wwnv) 
- Passend opleidingsniveau beroepsbevolking 
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 De gemeenten in de regio hebben een gezamenlijk arbeidsmarktbeleid ontwikkeld met 
als uitgangspunt de toekomstige Wet werken naar vermogen. Centraal staan de drie 
O’s: ondernemen, overheid en onderwijs. De regionale samenwerking van de 
gemeenten is mede nodig omdat de twee aandere O’s ook vaak op regionaal niveau 
samenwerken. De nota ‘Regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg’ richt zich op 
het komen tot een vitale en economisch aantrekkelijke regio en op een zo laag 
mogelijke werkloosheid. Voor de regio zijn de sectoren agribusniess, zorg, 
maakindustrie, logistiek en leisure & retail speerpunten. De arbeidsmarkt en dus het 
onderwijs dient zich hier op te richten.Tevens willen de regiogemeenten naar een 
gecoördineerde benadering van de werkgevers. De nota krijgt een vervolg in door alle 
drie de O’s ontwikkeld en gedragen uitvoeringsprogramma, als eerste voor de jaren 
2013 en 2014 inclusief een onderbouwde (financiële) inzet van elk van de O’s. Parallel 
wordt een visiedocument voor de invoering van de Wet werken naar vermogen 
opgesteld, dit document wordt eind 2012 ter vaststelling voorgelegd. 

Reflectieronde economische ontwikkeling 

De economie van Midden-Limburg wordt niet gekenmerkt door grote industrieën of kennisclusters. 

Ondanks dat wordt is door een respondent aangegeven dat de regio altijd redelijk de eigen broek 

heeft kunnen ophouden, onder andere door het sterke Midden- en Kleinbedrijf in de regio. Volgens 

de meeste partijen is het echter zo dat de regio sterk afhankelijk is van omliggende regio’s met een 
krachtiger economische motor: Noord-Limburg, Zuidoost-Brabant en in mindere mate Zuid-Limburg 

(geldt vooral voor Susteren). De regio heeft een verzorgende functie voor deze regio’s op het 
gebied van toerisme/recreatie en wonen. Daarnaast is ook sprake van een toeleverende functie 

aan de omliggende regio’s. Respondenten geven aan dat wel de bestaande bedrijven in de regio 
meer uitgenut kunnen worden, als voorbeelden worden genoemd Proteion, Nunhems, Ciro en 

Adams. Ook wordt vermeld dat de agrarische sector nog onderbelicht is en zelfs beleidsmatig op 

nationaal niveau wordt tegengewerkt. Zorgorganisatie Proteion maar ook het grote aantal 

zorgboerderijen (alleen in Leudal zijn er al 20) vormen samen een sterke zorgeconomie. 

Zorgtoerisme wordt als toekomstige kans gezien.  

In de regio worden volgens een respondent nog veel plannen gemaakt voor bedrijventerreinen. De 

gemeenten kijken daarin vaak niet over de eigen grenzen heen waardoor de ontwikkeling een groot 

risico kan vormen. Er zullen gezamenlijk keuzes gemaakt moeten worden in dit proces. Dit uit zich 

in meerdere sectoren, er komt op korte termijn 100 hectare aan bedrijventerrein voor logistieke 

doeleinden op de markt. Een andere respondent geeft aan het beeld van overaanbod te 

herkennen. Het is inderdaad nodig te herstructuren en te saneren, maar overal een stop op zetten 

heeft ook geen zin, dit beperkt de dynamiek en er moet wel ruimte blijven voor nieuwe 

ontwikkelingen.  
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Aangegeven wordt dat ook Roermond en Weert groeipotentie hebben. Het designer outlet in 

Roermond heeft geleid tot een grote stroom bezoekers uit Duitsland, qua marketing wordt hier in de 

regio nog onvoldoede op ingespeeld. Door de ligging ten opzichte van het Ruhrgebied wonen er in 

een straal van 60 kilometer ongeveer 10 miljoen mensen, dit biedt enorme kansen voor de 

detailhandel en het toerisme. Tussen Weert en Roermond is weinig sprake van economische 

verbinding, wel leeft het idee bij een aantal respondenten (net als o.a. de commissie Deetman) dat 

de 2 steden elkaar kunnen versterken, mogelijk op het gebied van zorg en in de toeristisch-

recreatieve sector. Ook is onlangs initiatief genomen de samenwerking meer vorm te geven. Een 

respondent stelt dat omdat de regio een onduidelijk economisch profiel heeft, het moeilijk is om alle 

partijen in de regio achter een project te krijgen. 

Tot slot uitte een respondent nog de zorgen over het mogelijk sluiten van de KMS in Weert, 

hierdoor gaan ca. 500 arbeidsplaatsen in de regio verloren. Indirect loopt dit aantal nog op omdat 

degenen die de arbeidsplaatsen vervullen ook hun geld in de regio uitgeven. Daar zou iets voor in 

de plaats moeten komen. 

 

Gevoeligheidsanalyse economie en arbeidsmarkt 

 Uit voorgaande blijkt dat de regio Midden-Limburg sterk afhankelijk is van de 
omliggende sterke economische regio’s: Noord- en Zuid-Limburg en Zuid-Oost 
Brabant. De regionale economie is vooral gebaseerd op aan de genoemde sterke 
regio’s toeleverende bedrijven (vooral maakindustrie) en de verzorgende 
werkgelegenhied binnen de regio (met name zorg, detailhandel en toerisme). De 
omringende regio’s bieden ook in belangrijke mate werkgelegenheid voor de 
inwoners van Midden-Limburg. Dat maakt Midden-Limburg dus een in economisch 
opzicht afhankelijke en tot op zekere hoogte ook kwetsbare regio. Een zorgpunt bij 
deze ontwikkelingen is verder het mogelijk sluiten van het KMS-terrein in Weert. De 
eigen regionale economie is ook kwetsbaar als het gaat om de toekomstige positie 
van de detailhandel (vanwege het toenemende internetwinkelen, al kan dit ook een 
kans betekenen); zorg en toerisme zijn daarentegen – in het licht van de vergrijzing 
– in belang toenemende sectoren. Deze sectoren bieden niet alleen perspectief voor 
de twee steden, maar vooral ook voor het landelijke gebied in de regio. Een 
belangrijke vraag voor de dialoogtafel is dan ook hoe Midden-Limburg haar 
economische positie kan versterken en op welke paarden de regio haar geld gaat 
inzetten.  

 Een bijkomend vraagstuk is of de regio zich als één geheel zou moeten profileren of 
juist zou moeten kiezen voor een gescheiden ontwikkeling (Weerterland dat zich 
sterk richt op Zuidoost Brabant en België, Midden-Limburg Oost dat zich meer richt 
op Noord- en Zuid-Limburg en Duitsland)? Momenteel kent de regio een 
gefragmenteerd economisch profiel, mogelijk ook door het gebrek aan samenhang 
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tussen Roermond en Weert. De ambities lopen uiteen, evenals initiatieven en 
projecten die gestart worden. Is het nodig meer focus aan te brengen en te komen 
tot een duidelijk economisch profiel en welke stappen zouden daar voor nodig zijn?  

 Roermond trekt grote bezoekersstromen uit Duitsland, maar dit levert nog 
onvoldoende spin-off op voor de rest van de regio. Op welke wijze kan deze 
potentiële groeimarkt worden aangeboord en wat is er voor nodig om bijvoorbeeld 
een regionale marketing- en brandingcampagne voor het Duitse achterland op te 
zetten? 

 De regio kent zoals vermeld een gefragmenteerd economisch profiel, maar ook een 
aantal sterke en onderscheidende spelers: Proteion als grote zorgpartij, Adams die 
zich onderscheidt in blaas- en slaginstrumenten, zaadveredelingsbedrijf Nunhems 
en Ciro, het expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen en de metaalbewerking en 
scheepsbouw in Maasgouw: deze ondernemingen kennen specifieke vragen, 
bijvoorbeeld waar het gaat om personeel. De regio kan daar op dit moment niet altijd 
aan voldoen. Tegelijkertijd kan er ook meer inzet worden gepleegd om de uniciteit 
van deze bedrijven meer uit te nutten. Op welke wijze zou de regio kunnen voldoen 
naar de vraag van personeel? En hoe zouden deze onderscheidende spelers op 
andere wijzen kunnen worden gefaciliteerd? 

 De ontgroening zal bij ongewijzigd beleid leiden tot een afname van de 
beroepsbevolking, een ontwikkeling die nu al zichtbaar wordt. Tussen 2012 en 2015 
zal de beroepsbevolking naar verwachting van 168.000 tot 164.000, de 5 jaar 
daarna neemt deze met nog eens 8.000 af om uiteindelijk in 2040 op 125.000 uit te 
komen. Dat belemmert uiteraard de economische ontwikkeling. De regio kent een 
relatief lage arbeidsparticipatie. Verhoging daarvan is dus nodig. Dat kan enerzijds 
door de toeleiding naar werk en betere en permanente scholing (dus zowel voor 
jongeren als volwassenen), anderzijds door het langer werkzaam laten zijn van 
ouderen (waarbij delandelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd dus een 
rol speelt). In de land- en tuinbouw speelt uiteraard de afhankelijkheid van 
buitenlandse werknemers een rol, zolang deze slechts tijdelijk (voor kortere of 
langere tijd) in de regio wonen. Een thema voor de dialoogtafel is dan ook hoe het 
toekomstig aanbod aan arbeidskrachten gewaarborgd kan blijven, waarbij de inzet 
van mensen met een uitkering, de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, 
evenals het meer permanent aantrekken van buitenlandse werknemers belangrijke 
elementen zijn.  

 Weert kent een kleine HBO instelling waar een drietal bacheloropleidingen te volgen 
is die echter weinig aansluiting hebben bij de regionale economie (bestuurskunde, 
management en management-economie-recht) en in Roermond is het mogelijk een 
associate degree in Retailmanagement te halen. De vraag is of er mogelijkheden 
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zijn om dependances van andere instellingen naar de regio te trekken (of de regio 
beter te verbinden met en aan bestaande instellingen) met opleidingen die 
aansluiten op de sterke economische sectoren in de regio (zorg en toerisme) om zo 
doorlopende leerlijnen te creëren? Met de plannen voor een zorgacademie speelt de 
regio overigens al in op de vraag naar zorg, die naar verwachting zal toenemen door 
de vergrijzing. 

 De regiovisie ‘Het Oog van Midden-Limburg’ richt zich op het versterken van de 
ondernemingskracht in de regio door bedrijfsterreinen (hoogwaardige werklocaties). 
Daarnaast is versterken van het toeristisch-recreatief profiel een speerpunt, het 
verbeteren van de ondernemingskracht door opleidingsaanbod en het verbeteren 
van vestigingsmilieus (aantrekken ‘actieven’ en behoud jongen mensen voor de 
arbeidsmarkt). Gegeven bovenstaande analyse en reflectie lijkt het Oog nog 
onvoldoende in te springen op de teruglopende beroepsbevolking in de regio. Dit is 
echter wel van belang om de in de zorg gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken 
(voldoende personeel), de economische afhankelijkheid van andere, omliggende 
regio’s niet verder te versterken, de kracht van het MKB te blijven behouden en in 
aanwas van nieuwe ondernemers te voorzien en tot slot de relatief sterke 
maakindustrie in de regio te blijven voorzien van een goed personeelsaanbod. Het 
aanbod aan bedrijfsterreinen moet volgens het Oog regionaal worden aangepakt; 
ondanks dat worden in de regio nog ongecoördineerd plannen voor bedrijfsterreinen 

gemaakt.  

4.2 TOERISME EN RECREATIE 

 De regiovisie ‘Het Oog van Midden-Limburg’ en de Commissie Deetman, zien de 
Maasplassen als een belangrijk potentieel voor toerisme en recreatie. Kansen zijn te 
vinden in nieuwe product-/ marktcombinaties, die de kwaliteiten van de Maasplassen 
(water, cultuurhistorie, Roermond als koopstad) onderling of met andere kwaliteiten 
(wellness, zorg en sport) weten te verbinden. Ook het realiseren van een 
grootschalige dagattractie kan kansen bieden. 

 De gemeenten hebben aangegeven dat meer onderlinge samenwerking nodig is voor 
het versterken en vermarkten van het toeristisch product (bron: de Bouwstenennota 
detailhandel provincie Limburg van de Kamer van Koophandel). 

 Voor de Maasplassen is oktober 2011 een masterplan gepresenteerd. Dit is een 
integrale visie op de (her)inrichting van het gebied, waarmee een benodigde 
inhaalslag kan worden gerealiseerd. De potentie is aanwezig, maar het gebied is 
vooralsnog te versnipperd en onvoldoende ontwikkeld waardoor ook regionale 
branding en vermarkting is achtergebleven. Eind september jl. is het concept 
Startdocument Plan MER en Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen openbaar 
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gemaakt ter inzage. Definitieve vaststelling van de structuurvisie is voorzien rond 1 
januari 2014. Met de intergemeentelijke structuurvisie wordt de verkenningsfase 
afgesloten  

 RECRON (de brancheorganisatie voor recreatieondernemers) stelt dat de vrije 
tijdssector een potentiële groeisector is, veelal gevestigd in het buitengebied. Dit biedt 
kansen voor krimpregio’s. Aandachtspunt is wel dat consumenten steeds hogere 
eisen stellen aan vrijetijdsbesteding. Dit vergt een verdere professionalisering en 
kwaliteitsslag. Om de potentiële groei te benutten is het nodig dat de sector meer 
ontwikkelingsruimte krijgt. Onderdeel daarvan is het versnellen van procedures door 
gemeenten en vraaggerichte gebiedsontwikkeling door provincies. 

 Weert stimuleert productinnovatie door ondernemers op het gebied van toerisme en 
recreatie. Tevens wil de gemeente investeren in omgevingskwaliteit en publieke 
infrastructuur. Met de ontwikkeling van een nieuwe integrale visie voor het gebied 
Kempen-Broek/IJzeren Man en de hieraan gekoppelde haalbaarheidsstudies wordt 
hieraan een eerste invulling gegeven. Ten slotte stelt Weert dat de wellnessmarkt 
kansen biedt. 

 In de strategische visie van Leudal is toerisme en recreatie als speerpunt aangemerkt. 
Er is samen met Stichting Promotie Noord-Limburg initiatief genomen 10 I-punten met 
toeristisch-recreatieve informatie te plaatsen. De gemeente wil het Promotie Platform 
Leudal oprichten en aanhaken bij de website Liefde voor Limburg. Om toerisme en 
recreatie verder te stimuleren wordt ingezet op gebiedsontwikkeling Hof van Leudal.  

Reflectieronde toerisme en recreatie 

Door respondenten wordt aangegeven dat een sterkere verbinding tussen Weert en Roermond op 

het gebied van recreatie en toerisme veel op kan leveren voor de regio. Het gaat dan om 

vraagstukken als hoe toeristen en recreanten aan de regio te binden en deze langer te laten 

verblijven. De regio is toeristisch een redelijk grote speler; zo bevindt het grootste vakantiepark van 

Nederland zich in de gemeente Leudal. Eveneens onderschrijven de respondenten het belang van 

de Maasplassen als unieke landschappelijke waarde.  

Een respondent merkt op dat om de potentie van de Maasplassen volledig uit te nutten er één of 

twee grote partijen van buiten de regio, die over voldoende financiële slagkracht beschikken, nodig 

zijn om basisinvesteringen te doen. Het MKB in Midden-Limburg ontbeert het aan voldoende 

slagkracht om deze investeringen te doen. Wel is het van belang dat het MKB wordt meegenomen 

in het vervolgtraject. 

Aangegeven wordt de regio krachtig in de markt gezet dient te worden: Midden-Limburg heeft een 

mooi landschap met oude kastelen, veel sfeer, goede fiets- en wandelpaden, het karakteristieke 
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van de Maasplassen en de charme van de twee steden met historische centra. Die kracht kan 

verder ontwikkeld worden, daartoe is een clustering nodig van het bestaande kleinschalige MKB en 

een opschaling van de kleinschalige infrastructuur in de toeristisch-recreatieve sector. Zo kan 

gekomen worden tot een hoogwaardig toeristisch product.  

 
Gevoeligheidsanalyse toerisme en recreatie 

 Alle gemeenten in de regio zijn het er over eens dat toerisme en recreatie van 
economisch belang zijn voor de regio en dat deze sector nog groeipotentieel heeft. 
De suggestie van het Oog van Midden Limburg is de attracties in de regio meer met 
elkaar te verbinden om een toeristisch totaalproduct te bieden. Denk hierbij aan de 
historische binnenstad van Roermond, aan Weert en omgeving, Thorn, de 
Maasplassen, enz, door o.a. verblijfsvoorzieningen en goede verbindingen. De vraag 
is hoe op dit vlak de samenwerking tussen de gemeenten versterkt kan worden en 
wat er nodig om dit proces te stimuleren? De in het Oog geschetste verbinding 
tussen stad en platteland verdient hierbij meer aandacht: hoe kan er meer worden 
geprofiteerd van de unieke Maasplassen door mensen die komen winkelen in 
Roermond dit gebied te laten bezoeken? Het is de vraag of het vitaal houden van 
dorpen en kernen in de plattelandsgemeenten daarvoor genoeg is: wellicht is een 
meer structurele verbinding en relatie tussen de plattelandsgemeenten en de meer 
stedelijke gemeenten wenselijk.   

 De toeristisch-recreatieve sector in Midden-Limburg is te kleinschalig en 
versnipperd, wat is er nodig om partijen aan elkaar te verbinden zodat dit 
meerwaarde oplevert voor de gehele regio? Gedacht kan worden aan een regionale 
branding campagne, op welke kwaliteiten zou een dergelijke campagne in moeten 
zetten? Van belang hierbij is het neerzetten van een realistisch beeld van de regio, 
dus alleen die kwaliteiten benoemen die de regio ook daadwerkelijk bezit. 

 Overheden en het MKB in de toeristisch-recreatieve sector lijken over onvoldoende 
slagkracht te beschikken om de integrale ontwikkeling van de Maasplassen als 
hoogwaardig toeristisch-recreatief product in een stroomversnelling terecht te laten 
komen. Zou een impuls van buiten de regio helpen dit proces te versnellen?  

 Brancheorganisatie RECRON geeft aan dat voor het benutten van het potentieel een 
verdere professionalisering en kwaliteitsslag nodig is. Dit vergt ook een andere rol 

van gemeenten en provincie, op welke wijze vult de regio dit in? 

  



69 
CONCEPT 

5. Talentontwikkeling en innovatie 
 

Talentontwikkeling en innovatie kwantitatief: 

 De regio telt 91 basisscholen, 7 HAVO/VWO scholen, 8 VMBO/MBO scholen en 1 HBO 

instelling. 

 Het percentage leerlingen naar leerweg ligt in de regio voor VMBO hoger dan het Nederlands 

gemiddelde, voor HAVO en VWO ligt dit lager. 

 De gemiddelde afstand tot HAVO/VWO scholen is ca. 2 kilometer hoger dan gemiddeld in 

Nederland. Voor VMBO is dat één kilometer; de afstand tot basisscholen is ongeveer gelijk.  

 Het aantal kinderen in de leeftijd 5 t/m 14 jaar (relevante leeftijdsgroep voor het 

basisonderwijs) daalt tot 2020 met 16% en daalt daarna nog slechts licht. In Roermond is de 

daling gering, in Weert ligt de daling op het regionale gemiddelde, in de kleinere gemeenten is 

de daling aanzienlijk groter (21% tot 2020) en zet deze ook in de jaren daarna door. 

 De leeftijdsgroep 15 t/m 24 jaar (van belang voor het voorgezet en beroepsonderwijs) daalt tot 

2020 met 7%, in 2030 bedraagt de daling 25% ten opzichte van 2012. 

 Volgens gegevens van het Ministerie van OCW zijn er momenteel 2 basisscholen in 
de regio Midden-Limburg met minder dan 50 leerlingen en nog eens 13 scholen die 
minder dan 100 leerlingen tellen (peildatum oktober 2011). Ter vergelijking: de 
opheffingsnorm voor een basisschool in Leudal is 64 leerlingen (de opheffinsnorm 
wordt berekend op basis van het aantal leerlingen per vierkante kilometer). 

 In het rapport ‘Beroepsonderwijs Limburg 2020’ wordt verkend welke strategische 
besluiten moeten worden genomen over de onderwijsinfrastructuur met oog op de 
verwachte daling in leerlingaantallen in het vmbo en mbo. Voor Midden-Limburg laat 
de onderwijsdeelname in het vmbo tot en met 2020 een daling van 26% zien, de 
daling voor het mbo ligt rond de 11%. Een uitsplitsing naar sectoren laat zien dat er 
verschillen optreden tussen de daling in de verschillende sectoren: binnen het vmbo 
is de daling in vmbo-techniek en vmbo-groen onderwijs het sterkst. In het mbo wordt 
de sterkste daling verwacht bij bbl-zorg en welzijn. Branchegerichte 
kennisarrangementen (samenwerking tussen arbeidsorganisaties en 
beroepsopleiding) en inzet op een leven lang leren door mbo-instellingen kan hier 
een antwoord op zijn. Bestuurlijk gezien kan bijvoorbeeld een specialistisch aanbod 
in de regio de voorkeur genieten. Aangegeven wordt dat het in ieder geval zaak is in 
deze fase van krimp het onderwijs reeds in te stellen op de veranderende situatie, 
omdat het feitelijk afstemmen op de toekomstige situatie veel tijd kost. 

 De gemeenten Nederweert en Weert voeren gezamenlijk het jeugdbeleid uit en 
hebben eveneens een gezamenlijke lokale educatieve agenda (LEA) uitgebracht. 
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Doel is in nauwe samenwerking een totaalpakket aan voorzieningen op het gebied 
van onderwijs en jeugdbeleid voor kinderen/jongeren in de leeftijdsgroep 0 – 23 jaar 
en hun ouders te ontwikkelen, een doorgaande lijn in het onderwijs en zorg tot stand 
te brengen en zorg te dragen voor een sluitende aanpak van onderwijs, opvang, 
jeugdzorg en -welzijn voor 0 – 23 jarigen. Er wordt niet specifiek ingegaan op hoe het 
effect van het dalende aantal leerlingen in de toekomst te lijf wordt gegaan. Wel 
wordt voorgenomen een verkenning uit te voeren naar samenwerking van scholen 
(gemeenschappen) met aanliggende samenwerkingsverbanden in de gemeente 
Cranendonk.  

 Roermond is één van de voorlopers op het gebied van passend onderwijs en zorg 
voor de  jeugd. Onderwijsinstellingen (speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs) en een zorginstelling hebben het initiatief genomen te 
komen tot een regionaal kennis- en expertisecentrum voor jongeren met leer- en 
gedragsproblemen. Het verzorgingsgebied zal Midden-Limburg zijn.  

 In de regio zijn twee mogelijkheden om hoger onderwijs te volgen. In Weert is een 
afdeling van de particuliere HBO-instelling HBO Nederland gevestigd. Hier zijn de 
bacheloropleidingen bestuurskunde, management en management-economie-recht 
te volgen. Aan de Retail & Business Academy in Roermond kan het associate 
degree programma retailmanager worden gevolgd. Deze opleiding sluit goed aan op 
de mbo-opleidingen die daar tevens aangeboden worden. 

 De zorginstelling Stichting Land van Horne heeft een plan opgesteld om extra HBO 
opgeleiden en BBL-leerlingen aan te trekken ter versterking van de zorg. Gemiddeld 
lopen per jaar ongeveer honderd BOL-leerlingen Zorg en Welzijn bij Stichting Land 
van Horne stage.  

 Het primair onderwijs heeft als eerste te maken met de bevolkingskrimp. Volgens 
prognoses daalt het totaal leerlingental van 15 basisscholen van overkoepelend 
bestuur Spolt (Leudal) tussen 2010 en 2028 met 24%, wat betekent dat het aantal 
groepen per kalenderjaar met circa 20% zal dalen. Stichting Meerderweert is het 
overkoepelend orgaan voor 15 basisscholen in Weert en Nederweert. Het 
leerlingenaantal op deze scholen is al sinds 2006 met 10% gedaald en begin dit 
schooljaar is een school in Ospeldijk noodgedwongen gesloten. In de regio dreigen 
meer scholen in de gevarenzone te komen. Gesteld wordt dat de leefbaarheid niet 
achteruit gaat door sluiting van de school in een kern, het gaat om het totaalpakket 
aan voorzieningen wat in een kern of gemeente aanwezig is.  

 Het voortgezet onderwijs speelt ook in op de demografische ontwikkelingen. 
Roermond kent drie locaties waar vmbo onderwijs wordt gegeven, waarvan één in 
Swalmen. Vanwege het dalend leerlingenaantal zal deze afdeling in 2015 worden 
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opgeheven. In totaal zal het voortgezet onderwijs in Roermond de komende jaren 
11.000m2 van het gebouwenbestand moeten afstoten. In Weert zet LVO in op het 
verstevigen van de samenwerking tussen de drie scholen die onder het bestuur 
vallen. Waarde wordt gehecht aan een breed aanbod met differentiatiemogelijkheden 
voor leerlingen. Dit betekent een herverdeling van het onderwijsaanbod over de 
beschikbare gebouwen en er wordt meer samenwerking gezocht met het 
bedrijfsleven (mbo-niveau) en met de Koninklijke Militaire School (KMS). 
Scholengemeenschap St Ursula uit Leudal zoekt naar samenwerking met andere 
onderwijsinstellingen. Niet uitgesloten wordt dat er delen van de school worden 
gesloopt om in de exploitatie kosten te sparen. Daarnaast wordt rekening gehouden 
met een kwart minder benodigde capaciteit aan leraren. 

 De gemeente Weert geeft in haar nota demografische ontwikkeling aan dat het 
aantal leerlingen in het basisonderwijs de komende 10 jaar zal dalen, waarna een 
stabilisatie optreedt. De gemeente zet in op verbreding van het bestaande aanbod 
(kinderopvang en medegebruik) en nieuwbouw met multifunctioneel gebruik in 
combinatie met sanering overcapaciteit. De gemeente Leudal neemt soortgelijke 
maatregelen zoals te lezen valt in de nota bevolkingssamenstelling. 

 Verschillende regiogemeenten hebben een integraal huisvestingsplan (IPH) voor het 
primair onderwijs opgesteld of zijn daar mee bezig, bijvoorbeeld Nederweert. Het 
plan is gericht op het vaststellen van een samenhangend huisvestingsbeleid voor de 
basisscholen binnen de gemeente. Volgens prognoses zal het leerlingenaantal 
binnen 20 jaar met ruim 25% dalen, dit betekent meer leegstand in de bestaande 
schoolgebouwen. Er zijn 4 scenario’s in het IPH opgenomen om dit tegen te gaan, 
waarbij de voorkeur wordt uitgesproken voor het scenario waarbij geen scholen 
worden opgeheven maar waar voor iedere kern een school behouden blijft. 
Basisscholen dienen wel verkleind (sloop lokalen) en gemoderniseerd te worden. 

Reflectieronde talentontwikkeling en innovatie 

Aangegeven wordt dat leerlingenaantallen op de basisschool al jarenlang teruglopen. In 15 jaar 

verliezen sommige scholen 20% van het leerlingenbestand. In de kleine kernen Ospeldijk 

(Nederweert) en Haelen (Leudal) zijn begin dit schooljaar scholen gesloten en er is een aantal 

scholen dat formeel al onder de opheffingsnorm zit, maar door te rekenen met een gemiddelde 

opheffingsnorm (meerdere scholen onder één bestuur) kan dit nog worden voorkomen. Toch, 

geven respondenten aan, zullen sommige scholen noodzakelijk moeten fuseren of sluiten, hierdoor 

komt de leefbaarheid in kleine kernen onder druk te staan. Bij kleine scholen zijn kwaliteit en 

efficiëntie altijd in het geding, maar de afweging om een school open te houden wordt niet alleen 

hierdoor bepaald. Aangegeven wordt dat dit gebeurt in samenhang met andere partijen, voor 

dorpsbewoners is het vaak een laatste voorzieningen waar men aan vasthoudt. Indien de enige 
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school in een kern sluit, zal volgens de respondenten gezamenlijk een strategie bepaald moeten 

worden hoe de leefbaarheid op peil te houden na sluiting van een school wanneer dit onvermijdelijk 

is.  

Naast dalende leerlingenaantallen hebben scholen ook te maken met een vergrijzend 

personeelsbestand. Gesteld wordt dat sprake is van natuurlijk verloop, de uittredende docenten en 

de dalende leerlingenaantallen houden elkaar in balans. Er is geen personeelstekort en gedwongen 

ontslagen zijn ook niet nodig. Een respondent geeft aan dat hij zich kan voorstellen dat indien er 

scholen zijn waar de vergrijzing erg hard toeslaat (a.g.v. eenzijdig lerarenbestand) het wel voor 

problemen kan zorgen.  

Dat er geen hoger onderwijs is in de regio, is volgens een enkele respondent een gemis. Er zijn 

bijvoorbeeld bedrijven, zoals Proteion, die nu al problemen hebben met het vinden van geschikt 

personeel op het hoogste niveau. Een andere respondent betwijfelt of het de moeite waard is in te 

zetten op het aantrekken van hoger onderwijs. Volgens de betreffende respondent is het belangrijk 

om als regio te investeren in verbindingen met bijvoorbeeld de universiteiten van Maastricht en 

Eindhoven.   

Over het mbo onderwijs wordt aangegeven dat Roermond zich voornamelijk op retail richt en 

daarmee dus aansluit op de lokale economie (noot van de auteur: Roermond kent 4 mbo-

opleidingen, voor de sectoren ‘techniek’, ‘economie’, ‘zorg en welzijn’ en ‘groen’). Een andere 

respondent stelt dat onderwijs in de regio kansrijk is, omdat er stageplekken genoeg zijn voor de 

leerlingen. Uit de interviewronde blijkt verder dat een goede wisselwerking tussen onderwijs en 

ondernemers een aandachtspunt is. Dat betekent bedrijven betrekken bij onderwijs- en 

stageprogramma’s zodat vraag en aanbod  van arbeidsmarkt en schoolverlater op elkaar 
aansluiten.  

Respondenten hebben aangegeven dat de wens van de regio is aan te sluiten bij het Brainport 

2020, om de kenniseconomie van Zuidoost-Nederland te versterken. Tot nu toe is er wel enige 

aansluiting gevonden, maar heeft het nog weinig opgeleverd.  

 

Gevoeligheidsanalyse Talentontwikkeling en innovatie 

 Vooralsnog lijken gemeenten de toekomstige mismatch in het onderwijs (tussen 
2011 en 2015 daalt het aantal basisschoolleerlingen met ca. 10% in de regio en het 
voortgezet onderwijs in Roermond zal bijvoorbeeld ca. 11.000 m2 van het 
gebouwenbestand moeten afstoten) vooral lokaal aan te pakken. De gemeente 
Nederweert is bezig een integraal huisvestingsplan op te stellen voor het primair 
onderwijs, hieruit blijkt dat het de voorkeur van de gemeente heeft dat voor iedere 
kern een school behouden blijft. In hoeverre speelt dit ook in andere gemeenten en 
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wordt er toegewerkt naar regionale afstemming? Welke rol zou de provincie daarbij 
moeten vervullen? 

 Een belangrijke vraag is welke criteria worden aangelegd bij de herstructurering van 
het basisonderwijs. Zo kan nabijheid een belangrijk criterium zijn, wat al gauw leidt 
tot de conclusie dat iedere kern zijn eigen school moet hebben (al balanceert die op 
de rand van de opheffingsnorm). Spolt geeft echter aan dat de leefbaarheid in een 
kern niet achteruit gaat door de sluiting van een school. Het gaat om het 
totaalpakket wat in een kern of gemeente wordt geboden. Een andere criterium kan 
zijn een goed kwaliteitsniveau, wat een zekere omvang van scholen vraagt en 
waarbij ook de mogelijkheden aanwezig zijn om tot brede scholen (door combinatie 
met andere voorzieningen) te komen. Een vraag kan bijvoorbeeld zijn of het 
wenselijk is of een school meer dan 50 of meer dan 150 leerlingen heeft. Dergelijke 
keuzes leiden tot meer concentratie van het basisonderwijs in een beperkter aantal 
kernen. Ook voldoende keuzevrijheid in denominatie of onderwijsvorm (Dalton, 
Montessori, enz.) kan een criterium zijn. Hoe staan de gemeenten en 
onderwijsinstellingen hier tegenover? 

 Het afstemmen van het middelbaar beroepsonderwijs op de toekomstige vraag van 
leerlingen en de werknemers in de regio is in gang gezet met een strategische 
verkenning. Hoe kan de volgende stap in dit proces worden gezet om zo snel 
mogelijk te komen tot doorlopende leerlijnen die aansluiten op de regionale 
economie? Welke rol kunnen andere onderwijsinstellingen binnen en buiten de regio 
spelen om tot doorgaande leerlijnen te komen en hoe kan de samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven vormgegeven worden? 

 Welke mogelijkheden zijn er om instellingen (dependances) voor het hoger 
onderwijs in de regio te krijgen? Of kan volstaan worden met het huidige aanbod 
plus het aanbod in de omringende regio’s (Eindhoven, Venlo, Heerlen, Maastricht)? 
Op welke wijze kunnen verbindingen met deze hoger onderwijsinstellingen verbeterd 
worden? En welke partijen zijn hiervoor nodig (overheden, voortgezet onderwijs en 
mbo, het MKB)? 

 De regiovisie ‘Het Oog van Midden-Limburg’ benadrukt het belang van goed 
onderwijs. Onderwijs wordt genoemd als belangrijke voorwaarde voor het binden 
van jonge mensen en het versterken van de regionale economie. Ook teruglopende 
leerlingenaantallen als gevolg van de bevolkingstransitie worden benoemd. In Het 
Oog van Midden-Limburg blijft het echter bij benoemen, een regionale visie op het 
onderwijs ontbreekt. Uit de analyse komt naar voren dat gemeenten op het gebied 
van primair en voortgezet onderwijs vooral op lokaal niveau actief zijn. Echter, om 
effectief met de mismatch in het onderwijs als gevolg van de demografische transitie 
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om te gaan kan regionale afstemming meerwaarde bieden. Zowel in termen van 
kwaliteit en geld. 

 Door het afnemen van de beroepsbevolking zal een groter beroep worden gedaan 
op ouderen. Dit zal zowel gebeuren door het stimuleren van vrijwilligerswerk als door 
het stimuleren van ouderen om langer door te werken. Deels wordt dit ondervangen 
door het verhogen van de pensioenleeftijd, maar de vraag is of er nog voldoende 
aansluiting bestaat met de toekomstige vraag van werkgevers in de regio. Daarom is 
het nodig te zorgen voor voldoende mogelijkheden voor om- en bijscholing van 
ouderen. Belangrijke vragen daarbij zijn bijvoorbeeld of er een beeld bestaat van 
hoeveel ouderen hier in geïnteresseerd zouden zijn, op welke wijze dit kan worden 
gefaciliteerd, welke belemmeringen er zijn voor bedrijven om oudere werknemers te 
behouden of ouderen aan te nemen en hoe deze belemmeringen kunnen worden 
weggenomen. 
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6. Quality of life 
 
Door de vergrijzing neemt het aantal inwoners dat actief is op de arbeidsmarkt in Midden-
Limburg af. Daarmee komt het bestedingsvermogen onder druk te staan, zeker wanneer 
er ook nog eens bevolkingskrimp optreedt. In ‘Het oog van Midden-Limburg’ wordt 
gesteld dat deze negatieve spiraal alleen kan worden voorkomen door het aantrekken 
van mensen van buiten de regio. Daarbij wordt specifiek ingezet op drie doelgroepen: 
mensen die gezond, vitaal en verzorgd oud willen worden, mensen die een mooi huis 
zoeken tegen een relatief gunstige prijs en mensen die in aanvulling op hun huidige 
woning een tweede huis willen. 

Om dit te bewerkstelligen is het nodig te investeren in het ontwikkelen van woonmilieus, 
recreatieve milieus en hoogwaardige zorg- en wellness voorzieningen. 

6.1 WONEN 
 

Kwantitatieve informatie:  

 De woningvoorraad bedroeg in 2010 circa 101.000 woningen, waarvan 35.000 in de 

huursector (35%) en 66.000 in de koopsector (65%). 

 De woningvoorraad zal tussen 2010 en 2030 volgens de PRIMOS-prognoses nog groeien tot 

circa 108.000. Deze groei is mede gebaseerd op het beschikbare planaanbod. De toename 

van de woningvoorraad komt voor rekening van de koopsector, het aantal huurwoningen 

neemt af.  

 Naar verwachting van de provincie Limburg zal de woningbehoefte na 2030 drastisch 

afnemen tot ca. 103.000 in 2040 en verder afnemen tot ca. 95.000 in 2050.  

 De provincie gaat voor Midden-Limburg in de periode 2010-2030 uit van een toename van de 

woningvoorraad met slechts 3.000, waarvan 1.530 in de stadsregio (Roermond en Weert), 

1.170 in de plattelandskernen en 700 in het buitengebied. Daarnaast gaat om 150 woningen 

in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling.  

 De Woonvisie Weerterland 2010-2014 gaat er van uit dat in de periode 2010-2014 circa 1.250 

woningen worden gebouwd, waarvoor een plancapaciteit van 1.900 woningen nodig is. De 

huisvesting van arbeidsmigranten kan tot een additionele huisvestingsbehoefte leiden. 

 De Woonvisie Midden-Limburg Oost 2010-2014 gaat er van uit dat in de periode 2010-2014 

2.365 woningen worden toegevoegd aan de voorraad. In de woonvisie wordt expliciet gemeld 

dat de door de provincie geraamde woningbehoefte te laag is. 

 De woningbouw- c.q. woningbehoefteprognoses lopen dus fors uiteen. Opvallend is het 

verschil tussen de vrij lage provinciale prognose en de door het ETIL geprognotiseerde groei 

met 5.000 huishoudens in deze periode (zie hoofdstuk 2).  
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 Wonen Limburg heeft een bezit van ca. 24.000 woningen en maatschappelijk vastgoed in de 

gehele provincie Limburg. 

 Wonen Zuid is actief in Midden-Limburg in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en 

Roermond. De corporatie heeft een bezit van 7.285 woningen in de regio. Woongoed 

2duizend verhuurt ca. 5.000 woningen in de gemeenten Beesel, Roermond (Swalmen), Echt-

Susteren, Leudal (Roggel) en Maasgouw (Ohé en Laak en Stevensweert). Woningstichting 

Domus verhuurt circa 1.000 sociale huurwoningen in Roermond. 

 De leefbaarheid in de regio ontwikkelde zich in de periode 1998-2010 met name positief, wel 

valt op dat het aantal gebieden waar de leefbaarheid ‘uiterst positef’ is, is afgenomen.  

 De woningmarkt in de regio Midden-Limburg is op te delen in twee deelgebieden: de 
oostzijde rond Roermond (Midden-Limburg Oost) en een deelgebied aan de westzijde 
rond Weert (Weerterland). De migratiecijfers bevestigen dit beeld.  

 In de regiovisie ‘Het Oog van Midden-Limburg’ is het streven van de regio 
migratiesaldo 0. Inzet van de programmalijn Wonen is om in Midden-Limburg op het 
niveau van de woningmarkt te komen tot een gezamenlijk arrangement van 
gemeenten, Provincie, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en 
marktpartijen met de hierboven geschetste ambitie als uitgangspunt. 

 Recente cijfers uit de Woonmonitor van de provincie Limburg laten zien dat de 
woningbehoefte vanaf 2030 fors afneemt in Midden-Limburg. Tot 2030 groeit de 
behoefte nog van ca. 103.000 (2012) tot ca. 108.000, maar vanaf dat moment zal de 
behoefte terugzakken naar  103.000 in 2040 en verder afnemen naar ongeveer 
95.000 in 2050. 

 Deze verwachte afname is iets minder fors dan die in Zuid-Limburg, maar er bestaat 
een mismatch tussen de behoefteraming en de netto toevoeging van woningen 
(wanneer gekeken wordt naar de plancapaciteit). In Zuid-Limburg wordt actief 
geschrapt in de plancapaciteit en is gestart met herstructurering, in Midden-Limburg 
wordt nog niet geanticipeerd op de verwachte ontwikkeling van de woningbehoefte. 

 Het Weerterland kent voor de binnenlandse migratie een vertrekoverschot, terwijl bij 
verhuizingen vanuit en naar het buitenland sprake was van een klein 
vestigingsoverschot. De meeste uitgaande verhuizingen vinden plaats naar Leudal en 
de regio Eindhoven. Buitenlandse verhuizingen vinden met name plaats naar België. 
Ook de inkomende verhuizingen zijn voor een groot deel afkomstig uit deze beide 
gemeenten en België.  

 De uitgaande migratie vanuit de subregio Midden-Limburg Oost richt zich op de 
gemeenten Sittard-Geleen, Maastricht en Eindhoven. Daarnaast zijn er 
verhuisbewegingen naar het buitenland (België en Duitsland), die qua omvang bijna 
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gelijk zijn aan die naar Maastricht. De inkomende verhuizingen zijn voor een groot 
deel afkomstig uit Sittard-Geleen, Maastricht en Venlo. Daarnaast is een substantieel 
deel van de inkomende verhuisbewegingen vanuit het buitenland afkomstig, namelijk 
uit België, Duitsland en Polen.  

 De provincie legt in hun woonvisie 2010-2015 veel nadruk op demografische 
veranderingen en op duurzaam (cradle tot cradle) bouwen. Als gevolg van de 
vergrijzing is in Limburg alleen nog sprake van een groeiende woningbehoefte onder 
55-plussers en op termijn (na 2020) onder 70-plussers. Dat betekent dus dat – voor 
zover nog sprake is van nieuwbouw – deze levensloopgeschikt met de mogelijkheid 
van zorg gerealiseerd dient te worden. De provinciale woonvisie geeft tevens de 
veranderde rolopvatting van de provincie weer en de nieuwe manier van 
programmering en afstemmen van de woningvoorraadontwikkeling. De provincie zet 
in op bindende afspraken met de regio’s over de woningbouw. 

 De provinciale woonvisie geeft aan dat vaker naar krimpkernen wordt verhuisd 
vanwege de kwaliteit van de woonomgeving en naar groeikernen vanwege de kwaliteit 
van de woningen. In Midden-Limburg is het binnenlands migratiesaldo sinds 2003 
positief. Ten opzichte van andere krimp- en anticipeerregio’s valt op dat in de kernen 
van Midden-Limburg het woonklimaat vaker als positief wordt beoordeeld.  

 De Commissie Deetman acht het cruciaal voor Midden-Limburg de regio te 
beschouwen als één woningmarkt, met een gezamenlijke en gedeelde woonvisie op 
het schaalniveau van Midden‑Limburg, zeker gezien de ‘gedateerde woningvoorraad’ 
in de regio. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het voorkomen van scheefgroei in de 
woningbouw. 

 Door de gemeenten in het Weerterland en Midden-Limburg Oost is een 
bestuursopdracht gegeven om voor 2014 één regionale structuurvisie wonen, zorg en 
woonomgeving op te stellen die vanaf 2014 zal gelden. De twee afzonderlijke 
woonvisies die tot die tijd blijven gelden worden hieronder kort behandeld: 

- In de regionale woonvisie Weerterland 2010-2014 (gemeenten Weert, 
Nederweert en Leudal) wordt ingezet op een migratiesaldo van minimaal 0, 
mede gezien de kansen die de regio heeft om overloop uit Zuidoost-Brabant 
op te vangen. De woningbouwdifferentiatie en - programmering voor de 
periode vanaf 2014 wordt kwalitatief ingevuld aan de hand van monitoring 
van de plannen voor de korte termijn. Er is een additionele opgave op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg wat betreft de bouw van zorgwoningen 
(extramuralisering), woningen voor begeleid wonen en intramurale 
plancapaciteit. De huisvesting van arbeidsmigranten kan tot additionele 
woningbehoefte leiden. De regio heeft twijfels bij het door de provincie 
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genoemde maximum aantal van 300 nieuw te bouwen woningen buiten de 
contouren in Midden-Limburg. 

- De regionale woonvisie Midden-Limburg Oost (Roermond, Echt-Susteren, 
Roerdalen, Maasgouw en Leudal-Oost) geeft aan dat de planvoorraad in de 
regio Midden-Limburg Oost in kwantitatief voldoende is om in de toekomstige 
behoefte te voorzien. De planvoorraad bestaat grotendeels uit harde 
plancapaciteit en plannen waarvoor contractuele verplichtingen zijn 
aangegaan. Ook kwalitatief voldoet het volgens de regionale visie aan de 
behoefte, wel is fasering in de tijd een issue in de regio Oost. De provincie 
hanteert een woningbouw die zich voor 51% in stedelijke gebieden 
concentreert. De regio Oost wil hiervan afwijken en 43% in stedelijke 
gebieden realiseren, omdat de huidige woningvoorraad van de regio oost 
zich voor 43% bevindt in stedelijke gebieden. De regio oost wil deze 
verhouding handhaven, mede ten behoeve van de leefbaarheid in kleine 
kernen. De (zachte) planvoorraad in Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren 
ligt ruim boven de behoefte; dit zal volgens de regionale woonvisie moeten 
afnemen. In Echt-Susteren betreft dit zo’n 55 woningen, in Maasgouw 195 
woningen en in Roermond 720 woningen. Al met al wordt met de regionale 
woonvisie zeker rekening gehouden met de demografische ontwikkeling: de 
regio zet in op bouwen voor de doelgroep van wonen, welzijn en zorg en 
starters en afgesproken wordt dat de leegstandsontwikkeling jaarlijks wordt 
gemonitord. 

 Opmerkelijke signalen vanuit enkele individuele gemeenten zijn: 

- De gemeente Weert geeft aan dat de regionale woonvisie in 2011 is 
bijgesteld. Besloten is een aantal projecten te temporiseren (935 woningen) 
voor de periode na 2018 vanwege de overcapaciteit aan plannen. Ook is 
vastgelegd dat de totale plancapaciteit niet verder mag toenemen. Plannen 
worden nog niet actief geschrapt, maar de gemeente laat de plancapaciteit 
geleidelijk en op natuurlijke wijze afnemen. Ook worden geen nieuwe 
contractuele verplichtingen aangegaan, tenzij er voldoende woningen 
gesloopt/onttrokken worden. De verwachting is dat dit onvoldoende is en dat 
de gemeente in de nabije toekomst nogmaals moet temporiseren. 
Beoordeeld zal worden hoe de huidige temporisering doorwerkt. De 
bedoeling is elk jaar te bezien of temporisering of versnelling in de jaren 
daarop nodig is. 

- Voor de gemeente Nederweert prognosticeerde Etil al in 2008 dat vanaf 2011 
de inwoneraantallen zullen gaan afnemen. Nederweert houdt echter nog 
steeds een groeiscenario aan, uitgaande van het goede woonklimaat en de 
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ligging. Etil acht dit zeer ambitieus en het kan alleen gerealiseerd worden als 
wordt ingezet op nieuwe (Oost-Europese) arbeidsmigranten, realisatie van 
voldoende starterswoningen en bedrijventerreinen en in alle drie de 
ontwikkelingen geen tegenvallers zullen optreden.  

 De beleidsvisie ‘Wonen met Zorg’ van de provincie geeft aan de hand van twee 
scenario’s (lichte en sterke extramuralisering) voor de provincie Limburg een 
toenemende vraag naar levensloopbestendige woningen in de periode 2012-2022. 

 De ontwikkeling van de vraag naar Wonen met Zorg ziet er als volgt uit in Midden-
Limburg:  

 

 Bovenstaande gegevens maken duidelijk dat in de regio Midden-Limburg een 
duidelijke opgave ligt voor de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen. In 
scenario 1, lichte extramuralisering, is er nog sprake van een toenemende vraag naar 
intramurale plaatsen. In scenario 2, sterke extramuralisering, neemt de vraag naar 
intramurale plaatsen af en volgt logischerwijs een grotere vraag naar 
levensloopbestendige woningen, verzorgd wonen en zorg aan huis. 

 In het verlengde van de provinciale woonvisie zijn ‘BBO’s herstructurering woonwijken 
Midden-Limburg’ (BBO = beeldbepalende ontwikkeling) opgesteld. In Midden-Limburg 
dienen tot 2020 2.000 woningen te worden gesloopt. Het gaat om projecten in 
Roermond (afronding herstructurering Roermondse veld en integrale aanpak wijk 
Donderberg), Weert (Stationsgebied en integrale aanpak wijk Leuken) en het landelijk 
gebied (aanpak zorg in kleine kernen: pilot Leudal en aanpak sportieve omgevingen: 
pilot Roerdalen). 

 De provincie wil flankerend aan herstructureringsopgaven mogelijkheden bieden tot 
nieuwe kleinschalige wijk- en zorgvoorzieningen (Samen Zorgen Huizen, Hospices 
etc.) en leefbaarheid in de wijk. Hierbij kan in bepaalde gevallen een brede impuls van 
de Provincie op wijkniveau als voorbeeld dienen. In dergelijke voorbeeldsituaties kan 
ook maatschappelijk vastgoed, zoals leegstaande schoolgebouwen, onderwerp van 
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herstructurering zijn.’’ Het gaat daarbij eveneens om een Lokale Acupuntuur Aanpak 
om lokale transformaties in gang te zetten die het generieke beleid lokaal verankert en 
op de korte en middellange termijn zichtbaar maakt. Hierbij speelt de provincie niet 
langer een rol bij de aanpak van de hele wijk, maar richt zich op een strategisch 
onderdeel van die aanpak of op een specifieke plek in de wijk waarmee de inzet 
optimaal rendement oplevert en een spin-off creëert naar de hele wijk. Het strategisch 
ingrijpen richt zich op kansrijke projecten in wijken of dorpen die positieve spin-off 
effecten naar het omliggende gebied veroorzaken.  

 Wonen Limburg ziet kansen om de leefbaarheid in krimpgebieden in stand te houden 
door de toestroom van arbeidsmigranten. Daartoe zet de corporatie in op: 

- huisvestingsmogelijkheden voor de doelgroep. 
- Het bevorderen van de integratie en de maatschappelijke participatie van 

arbeidsmigranten. 
- Het tegengaan van misstanden rondom huisvesting. 
- Het vergroten van de acceptatie van deze groep in de samenleving. 
- Het creëren van bewustwording omtrent het belang van arbeidsmigratie nu en 

in de toekomst. 

 Wonen Zuid gaat in de toekomst woningen slopen en renoveren. Daarnaast worden 
woningen uit het huurbestand verkocht en met de opbrengsten komen er nieuwe 
woningen bij, waarbij een hogere kwaliteit wordt nagestreefd. Dus in totaal een 
kleinere omvang van het aantal woningen maar een verhoging van kwaliteit 
(Raadsinformatiebijeenkomst Leudal). 

 In de nota bevolkingssamenstelling stelt de gemeente Leudal dat wordt ingezet op 
maatwerk per kern en dat nieuwe woningen zoveel mogelijk levensloopbestendig 
worden gebouwd. Met woningcorporaties zijn prestatieafspraken gemaakt en er wordt 
op beperkte schaal sloop en nieuwbouw gepleegd. 
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Reflectieronde wonen 

Uit de interviewronde komt naar voren dat er binnen Midden-Limburg altijd sprake is geweest van 

twee deelgebieden, Midden-Limburg Oost (met Roermond als centrumgemeente) en het 

Weerterkwartier (met Weert als centrumgemeente).  

De twee deelgebieden worden ook beschouwd als twee aparte woningmarkten. Wel is er de 

overtuiging dat het mogelijk is een gezamenlijke, regionale woonvisie op te stellen omdat 

Roermond en Weert vergelijkbaar zijn. Het zijn beide kleine steden in een relatief dunbevolkte 

omgeving, met soortgelijke sociaaleconomische kenmerken en een vergelijkbare bevolking.  

Ondanks dat bestaat de indruk dat er nog niet veel vooruitgang is geboekt met het opstellen van de 

gezamenlijke woonvisie, terwijl het nodig is om nu plannen te maken. Vooral financiën en 

programmering lijken een probleem te zijn. Tevens komt naar voren dat er nog veel te winnen valt 

aan afstemming tussen corporaties en gemeenten: zo heeft de gemeente Roermond het idee dat er 

(op termijn) woningen gesloopt zullen moeten worden; terwijl de corporatie anders denkt over de 

herstructureringsopgave. Hierdoor komen er alleen kleinschalige plannen tot uitvoering. Een 

oorzaak hiervan is het huidige grote verschil in vraag naar woningen in de huur- en koopsector. De 

gemeente Weert richt zich, ook qua wonen, erg op de regio Eindhoven en streeft er zo naar de 

bevolking en het voorzieningenniveau op peil te houden.   

Een woningcorporatie heeft er voor gekozen in kleinere kernen niet meer te investeren in nieuw 

vastgoed. In de grotere kernen zijn reeds voorzieningen aanwezig, dus is het gunstiger daar te 

investeren.  In de kleinere kernen wordt wel geïnvesteerd in de leefbaarheid en vitaliteit. 

Uit de reflectieronde is verder gebleken dat woningen voor arbeidsmigranten kansrijk kunnen zijn: 

ca. de helft van de arbeidsmigranten wil in de regio blijven wonen. Leefbaarheid is dan wel een 

belangrijk issue. Naast inzetten op het beschikbaar stellen van woningen voor hen, zal, zo is 

geleerd uit het verleden, ook meteen moeten worden ingezet op de integratie en het welzijn van de 

arbeidsmigranten. Een ander speerpunt voor de woningmarkt zou volgens een respondent het 

levensloopbestendig maken van woningen moeten zijn: de trend dat ouderen langer in eigen huis 

blijven wonen is nog niet door iedereen opgepakt.  

 

Gevoeligheidsanalyse Wonen 

 De verschillende woonvisies en woningbouwprogramma’s voor de subregio’s en 
gemeenten daarbinnen lopen in kwantitatieve zin uiteen. Het is dan ook een goede 
zaak dat er één regionale woonvisie komt, gebaseerd op eenduidige uitgangspunten. 
Dat betekent overigens niet dat de twee subregio’s één woningmarkt vormen, gezien 
de migratiestromen en economische oriëntatie. De twee subregio’s verkeren wel in 
een vergelijkbare situatie, waardoor oplossingen voor de ene subregio ook van belang 
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voor de andere kunnen zijn. In de dialoogtafel zal de vraag bediscussieerd moeten 
worden hoe er beleidsmatig met deze tweedeling in woningmarkten kan worden 
omgegaan. 

 De verschillende woningbehoefteramingen zullen vooral te maken hebben met het al 
dan niet anticiperen op bevolkingskrimp. Er zijn signalen dat gemeenten zich hiervan 
bewust worden en hun beleid bijstellen. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat 
trendmatig nog geen sprake is van een vertrekoverschot in de regio (met name in 
Midden-Limburg Oost) en dat vooralsnog ook sprake blijft van een huishoudensgroei 
als gevolg van gezinsverdunning. Gezien deze ontwikkelingen lijkt migratie 0 (inclusief 
de buitenlandse migratie) een realistische optie voor de toekomstige 
woningbouwprogrammering. De vraag is wat nodig is om ook in de toekomst het 
migratiesaldo 0 vast te kunnen houden, bijvoorbeeld door het aantrekken van 
buitenlandse werknemers die zich permanent in de regio vestigen.  

 De spreiding van het nieuwbouwprogramma is een punt dat de aandacht vergt. De 
ETIL prognoses laten zien dat Roermond vooralsnog blijft groeien (Weert in mindere 
mate) en dat de plattelandskernen al vrij snel in inwonertal zullen dalen. Dit betekent 
dat de behoefte aan nieuwe woningen op het platteland minder groot is dan in de 
stedelijke kernen. De plattelandskernen kunnen vooral aantrekkelijk blijven als 
gebouwd wordt in woonmilieus die aansluiten bij de voorkeur om landelijk te wonen. 
Daarnaast kan de vestiging van (buitenlandse) werknemers in de land- en tuinbouw 
een impuls voor deze kernen betekenen. Roermond en in mindere mate Weert lenen 
zich voor stedelijk wonen, terwijl Weert daarnaast voor met name Zuid-Oost Brabant 
een suburbaan woonmilieu kan bieden. De vraag voor de dialoogtafel is in hoeverre 
deze visie gedeeld wordt. 

 Een discussiepunt voor de dialoogtafel is voor welke doelgroepen dient te worden 
gebouwd. Er zijn twee (complementaire) strategieën denkbaar: het bouwen van 
betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen om daarmee de krimp (deels) te 
keren of het bouwen van levensloopgeschikte woningen voor senioren om daarmee 
hun toekomstige zorgbehoefte te beperken. Door doorstroming komen dan ook 
woningen voor bijvoorbeeld starters vrij. De eerste strategie vraagt om aanvullende 
instrumenten om de woningen voor de betreffende doelgroep bereikbaar te maken 
(bijvoorbeeld startersleningen), de tweede strategie vraagt om stimulerende en 
ondersteunende maatregelen waardoor belemeningen voor senioren om 
daadwerkelijk te verhuizen worden weggenomen. 

 Gezien de vergrijzing (het aantal 65+’ers zal tussen 2012 en 2020 met ca. 12.500 
toenemen van 44.500 tot 57.000) zal vooral ingezet moeten worden op het kwalitatief 
op peil houden van de bestaande woningvoorraad en deze zo veel mogelijk 
levensloop geschikt maken (indien mogelijk in combinatie met energiebesparende 
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maatregelen). Opvallend is dat beleid zich tot nu toe nauwelijks op de bestaande 
voorraad richt. De aanpak van de bestaande voorraad is van belang om te anticiperen 
op de toekomstige demografische transitie, maar biedt ook kansen om de bouwsector 
uit het dal te halen. De vraag voor de dialoogtafel is of er een duidelijk beeld is van de 
kwaliteit van de particuliere voorraad en zo ja, hoe de partijen het geschetste 
vraagstuk willen oppakken. Ter toelichting kan hierover nog het volgende worden 
gezegd: 
 
1.) De herstructurering van de sociale huursector loopt vertraging op, na afronding van 
een aantal hersturctureringsprojecten in Roermond, omdat partijen verschillend 
denken over de opgave. Dat heeft te maken met de woningmarktcrisis en onzekerheid 
over het toekomstig rijksbeleid (huurbeleid, toekomst van de hypotheekrente-aftrek) 
waardoor het moeilijk is de vraag naar sociale huur-, duurdere huur- en koopwoningen 
te voorspellen, maar ook met de huidige druk op de sociale huursector en de 
verslechterde financiële positie van de woningcorporaties. Zeker als het gaat om 
ingrijpende maatregelen als sloop/vervangende nieuwbouw is het echter nodig om 
tijdig met de plannen te beginnen. In de praktijk is al gauw sprake van tien jaar 
voorbereidingstijd.  
 
2.) Opvallend is dat voor de particuliere voorraad een heldere visie en aanpak nog 
geheel ontbreken. Een actieplan dat zich richt op voorlichting en communicatie, 
ondersteuning door de woningcorporaties, zelfwerkzaamheid c.q. burenhulp van de 
bewoners en waar nodig financiering (bijvoorbeeld een revolving fund via SVn) is 
wenselijk. 

 De regiovisie ‘Het Oog van Midden-Limburg’ richt zich in sterke mate op het regionale 
karakter van de woningbouwopgave en de integrale afstemming die daarover plaats 
dient te vinden. Sturing op migratiesaldo 0, herstructurering in de twee stedelijke 
gebieden, behoud van kwaliteit van de woningvoorraad en ‘kwalitatieve sturing’ zijn 
daarbij uitgangspunten. Het vraaggerichte, kwalitatieve sturen kan betekenen het 
bouwen voor senioren, maar kan ook bouwen voor nieuwe doelgroepen betekenen 
(bijvoorbeeld buitenlandse werknemers) die de arbeidsmarkt voldoende vitaal kunnen 

houden. De regiovisie gaat hier nog niet expliciet op in.  
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6.2 ZORG EN WELZIJN 

Zorg en welzijn kwantitatief: 

 De vergrijzing zal zorgen voor een toenemende zorgvraag in de toekomst. In § 2.1 is al 

aangegeven dat tot 2020 het aantal jonge senioren van 65 tot 75 zal toenemen. 

 De zorgsector is economisch bezien een van de sterke sectoren in de regio (zie ook § 4.1) 

Proteion in Leudal, het Laurentius ziekenhuis in Roermond, Pergamijn in Echt-Susteren en 

Land van Horne in Weert behoren tot de grootste werkgevers in de regio. Verder telt ook 

Weert een ziekenhuis. 

 In heel Limburg groeit het tekort aan personeel in de zorgsector tussen 2012 en 2016 tot 

4.600. 

 Per saldo zal tot 2014 het aantal chronische aandoeningen in de regio Weerterland & 

Cranendonck sneller toenemen dan landelijk. Wel zit hierin een grote variatie tussen de 

verschillende gemeenten in de regio. 

 Vergeleken met het Nederlandse gemiddelde is Weert royaal voorzien van bedden in 

zorgvoorzieningen voor ouderen. 

 In 2025 zal in de regio Weerterland & Cranendonck behoefte zijn aan circa 1.950 intramurale 

plaatsen. Dit is een toename van ruim 70% (het huidig aanbod is met ruim 1.100 plaatsen niet 

toereikend). 

 Er is met één welzijnsaccommodatie per 2.000 inwoners in Roermond sprake van 

overcapaciteit. 

 In de regio Midden-Limburg zal het aantal beschikbare banen in de gezondheidszorg verder 

groeien.  

 Onder andere om de verbinding tussen Roermond en Weert te versterken, wordt in de 
regiovisie ingezet op het realiseren van een regionaal park in de gemeente Leudal 
(van Horn naar Heythuysen) met daarin zorgvoorzieningen. De zorgstrip zal bestaan 
uit een aantal landgoederen waarin verschillende zorgfaciliteiten zich kunnen 
vestigen. Hierbij wordt gedacht aan instellingen die zorg aanbieden, maar ook aan 
functies zoals zorghotel, comfortwoningen, onderzoekscentra, etc. Dit alles als 
aanvulling op de stedelijke gezondheidsvoorzieningen in Roermond en Weert. Het is 
van groot belang om het omliggende platteland te koppelen aan deze verbinding, 
waardoor het gesterkt wordt in zijn vitaliteit. 

 De gebiedsontwikkeling N280/Zorgstrip richt zich op de ontwikkeling van de 
hoofdlocatie van Proteion. De ontwikkeling vindt zowel vanuit economisch belang 
(snijvlak van zorg, bedrijvigheid en onderwijs) plaats, als om een extra impuls te 
geven aan wonen, welzijn en zorg in de gehele regio Midden-Limburg. Op dit moment 
wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het realiseren van een 
zorgacademie in Midden-Limburg waarin alle werkgevers op het gebied van zorg 
samenwerken. 
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 Over het algemeen is de gezondheid van bewoners van krimpregio’s slechter dan die 
van bewoners in de rest van Nederland. Dat heeft enerzijds te maken met de andere 
bevolkingssamenstelling, anderzijds mogelijk met arbeidstekorten in de zorgsector, 
afname van het zorgvoorzieningenniveau en aantasting van de leefomgeving. 

 De nieuwe generatie ouderen – op korte termijn de babyboomers – verschilt van de 
voorgaande generaties: gezonder, zelfredzamer, vaak in een betere financiële positie 
(al is daar momenteel wel onzekerheid over) en ze worden gemiddeld ouder. Maar 
ook meer uitgesproken in voorkeuren, wat leidt tot gedifferentieerde woon- en 
leefstijlen – en kritischer. Dat betekent dat ook als het om wonen-zorg-welzijn gaat, 
meer maatwerk nodig is. Een algehele tendens is de verschuiving van ziekte naar 
zorg, van zorg naar gezondheid en van gezondheid naar lifestyle (Limburg 3.0). Zeker 
voor Midden-Limburg - waar zorg een belangrijke sector is – biedt deze ontwikkeling 
kansen. 

 Voor huisvesting met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking wordt in de visie 
geconstateerd dat er nu reeds een aanbodoverschot is aan beschermde woonvormen. 
Mede onder invloed van de ontgroening en het aanscherpen van de verblijfsindicatie 
zal dit naar verwachting verder dalen in de periode 2012-2022. Datzelfde geldt voor 
de vraag naar beschermd wonen voor mensen met GGZ-problematiek.  

 Het SCP geeft aan dat het landelijk zorgvolume naar verwachting veel minder zal 
toenemen dan op basis van de toename van het aantal ouderen verwacht mag 
worden, doordat de ouderen in de toekomst gezonder zijn dan de ouderen van nu. 
Groei op langere termijn van de grootste sector van de AWBZ- verpleging en 
verzorging – hangt hiermee samen. Daarnaast spelen de trend van extramuralisering 
maar ook beleidswijzigingen in de ontwikkeling van deze sector. 

 Steeds meer zorgprocessen worden naar de thuissituatie verplaatst. Veel 
(toekomstige) ICT innovaties spelen zich af bij mensen thuis en hebben te maken met 
zelfdiagnose en zelfbehandeling. De afgelopen jaren zijn diverse projecten op het 
gebied van telezorg, telemedicine, e-health en domotica met wisselend succes 
uitgevoerd. Het doel is vrijwel altijd een combinatie van efficiëntere zorg, minder 
kosten, meer kwaliteit en vraaggestuurde dienstverlening met cliënten en patiënten in 
de hoofdrol om de grip op zorgprocessen te behouden, aldus een rapportage van de 
Rabobank. 

 De scheiding van wonen en zorg en daarmee de extramuralisering zet de komende 
jaren door. De zorgzwaartecategorieën ZZP1 en ZZP2 voor somatische zorg worden 
per 2014 afgeschaft, wat betekent dat meer senioren zorg aan huis zullen ontvangen 
in plaats van intramuraal. Een aantal zorginstellingen loopt hier al op vooruit. De 
verwachting is dat op termijn ook ZZP3 en ZZP4 worden afgebouwd, wat er toe leidt 
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dat voor mensen die wat zwaardere somatische zorg nodig hebben meer verzorgde 
woonvormen moeten worden gerealiseerd. Er is nu al een tekort aan deze 
woonvormen. Een soortgelijke ontwikkeling zal zich mogelijk ook in de 
gehandicaptenzorg gaan voordoen. 

 Het ministerie van VWS heeft in 2012 bepaald dat de capaciteit van het kleinschalig 
beschermd wonen (waaronder voor psychogeriatrische ouderen) niet meer mag 
groeien. Dat betekent dat meer sprake zal zijn van begeleiding in de thuissituatie. Veel 
aanbieders steken in op zelfstandig wonen geclusterd nabij voorzieningen. 

 Zorginstellingen merken deze tendens op de scheiden van wonen en zorg op. 
Aanbieders zoals de Zorggroep en Stichting Land van Horne zien risico’s op het vlak 
van leegstand en brengen hun verzorgingshuiscapaciteit terug. Ingezet wordt op de 
ontwikkeling van een gedifferentieerd aanbod: flexibele concepten zoals 
woonzorgzones met een multifunctioneel dienstencentrum als hart van de wijk. Op 2 
locaties heeft Land van Horne succesvol proefgedraaid met een zogeheten ‘Volledig 
Thuis Pakket’. De aanbieders onderschrijven het uitgangspunt van eigen kracht en 
eigen verantwoordelijkheid van de cliënt conform de kanteling in de Wmo. 

 Naar verwachting leidt de omvangrijke vergrijzing tot een toenemende zorgvraag, 
vooral als het om psychogeriatrische zorg gaat. Er is een spanningsveld tussen 
enerzijds de groeiende zorgvraag en anderzijds de noodzaak van kostenbeheersing 
en het dreigend tekort aan personeel in de zorg. Daarom wordt steeds meer de 
nadruk op preventie en zelfredzaamheid gelegd. De opgave is om mensen te 
stimuleren samen met hun eigen netwerk oplossingen te vinden voor hun problemen. 
De taak van mantelzorgers en (zorg-)vrijwilligers wordt daarmee steeds belangrijker. 
Als professionele zorg noodzakelijk is, zal daarbij meer en meer sprake zijn van 
digitale ondersteuning.  

 Naast de demografische transitie spelen ook andere trends een belangrijke rol in het 
zorg- en welzijnsbeleid van gemeenten en de regio. De transitie van de AWBZ 
begeleiding naar de wmo en de decentralisatie jeugdzorg betekent dat de gemeente 
extra taken krijgt, dit gaat gepaard met een financiële korting. Deze ontwikkelingen 
bieden ook mogelijkheden om maatwerk te bieden aan hulpbehoevenden en slimme 
combinaties in voorzieningen te maken.  

 Anticiperend op de decentralisatie jeugdzorg hebben de gemeenten Echt-Susteren, 
Maasgouw, Roerdalen en Roermond (OOGO OML – Oostelijk Midden-Limburg) eind 
2011 een gezamenlijke startnotitie vastgesteld. Hierin wordt ook de samenwerking 
gezocht met OOGO WML (Westelijk Midden-Limburg, de gemeenten Leudal, 
Nederweert en Weert) op die terreinen waar het meerwaarde biedt. 
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 Tevens zijn er op het gebied van jeugdzorg regionaal afspraken gemaakt in het kader 
van coördinatie van zorg. Zo wordt in de gehele regio Triple P geïmplementeerd 
evenals de methode 1Gezin1Plan in de zorgketen voor jeugd.  

 In de begin 2012 vastgestelde welzijnsvisie van de gemeente Roermond staat de 
samenhang tussen alle sociaal maatschappelijk beleid centraal. Speciale aandacht is 
er voor de drie decentralisaties in het sociale domein en de kanteling van 
verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Tevens kent Roermond een 
overcapaciteit aan welzijnsaccommodaties (1 per 2.000 inwoners) en is voornemens 
een kwaliteitsimpuls te geven aan welzijnsaccommodaties. Dit betekent overdracht 
aan partijen zoals woningcorporaties en subsidies op basis van prestatieafspraken. 
Op deze wijze kunnen accommodaties nog meer als ‘hart van de wijk’ functioneren, 
aansluitend op De Kanteling in de Wmo. 

 Ook Maasgouw zet met hun Wmo-visie in op De Kanteling. Doel is het vergroten van 
de sociale samenhang en het zorgen voor elkaar, waardoor de druk op de 
professionele voorzieningen afneemt. De zorg voor ouderen krijgt primair gestalte 
vanuit het principe “op eigen kracht waar mogelijk en ondersteuning indien nodig”. De 
vergrijzing wordt op dit gebied gezien als een kans: “de zilveren toekomst”. Wel is een 
kanttekening dat op dit moment de sociale cohesie en zelfredzaamheid al sterk is in 
Maasgouw. Er wordt een relatief laag beroep gedaan op professionele ondersteuning. 
Het Wmo-plan zet sterk in op het benutten en motiveren van vrijwilligers. 

 Vanwege de toename van het aantal ouderen in Leudal worden naast de bestaande 
woonzorgcomplexen steeds meer woningen voor senioren gebouwd. Tevens wordt de 
pilot Zorg en Leefbaarheid uitgevoerd met als doel ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig te laten wonen. Met het project Dorpen van de Toekomst tracht de 
gemeente voorzieningen te behouden door het maken van slimme combinaties. In 
Weert wordt ook ingezet op het maken van slimme combinaties, daarnaast zet de 
gemeente in op zorgcomplexen en kleinschalig wonen in verschillende delen van de 
stad.  

 Niet alleen gemeenten, maar ook organisaties als Proteion Welzijn pakken 
uitdagingen in relatie tot de vergrijzing op. De Wmo-raad Leudal is momenteel bezig 
met een achterbanraadpleging om de gemeente over het nieuwe Wmo-beleid te 
kunnen adviseren. Dit beleid wordt eind van het jaar ter vaststelling aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Zaken als zelfsturing, een goed openbaar vervoer en 
clustering van de voorzieningen zijn hier onderdeel van. 
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Reflectieronde zorg en welzijn 

 

Door partijen wordt gesteld dat het goed is dat er zorgvoorzieningen aanwezig zijn in Weert, Leudal 

en Roermond. Deze sector biedt ook een belangrijke kans voor de regio, hier wordt ook actief op 

ingespeeld. Dit wordt geïllustreerd met het voorbeeld van de zorgboerderijen rondom Leudal. De 

zorgsector is dus belangrijk voor Midden-Limburg, maar een enkeling toont toch enige scepcis over 

het idee van een complete zorgstrip. Er zal veel moeten gebeuren willen bijvoorbeeld 

Randstedelingen naar Midden-Limburg komen voor zorg. Andere partijen benadrukken dat er 

ruimte is om de samenwerking met het bedrijfsleven te intensiveren. Er is een basis van een aantal 

grotere instellingen in de regio. Daar is ruimte voor nieuwe particuliere initiatieven en het vormen 

van een cluster. 

 

Aangegeven wordt verder dat van de twee ziekenhuizen in de regio, naarmate de schaalvergroting 

in de sector verder doorzet, er wellicht nog maar één nodig is. Samenwerking tussen de twee kan 

daarom op dit moment zelfs al meerwaarde bieden.  Een andere respondent geeft aan dat het 

stuklopen van de gesprekken over een fusie van de ziekenhuizen Roermond en Weert aan de 

zorgstrip wat dat betreft een gemiste kans is. 

 

Gevoeligheidsanalyse zorg en welzijn 

 De regio anticipeert op de veranderende bevolkingssamenstelling door zich 
nadrukkelijk te profileren met het versterken van de zorgsector. Het meest in het oog 
springend is de ontwikkeling van de Zorgstrip Weert-Roermond langs de N280. 
Daarmee wordt ook de relatie Weert-Roermond versterkt. Dit is echter een groot 
gebied (circa 25 km). De vraag is dan ook hoe deze ambitie concreet ingevuld gaat 
worden en om welke vormen van zorg het gaat. Daarnaast is de vraag of ook elders 
de zorgsector verder versterkt kan worden, bijvoorbeeld rond Koningsbosch. Bij 
deze ontwikkelingen gaat het ook om de vraag of hiervoor de financiële middelen 
gevonden kunnen worden, mede gezien de bezuinigingen van het Rijk. De trend van 
het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen en zorg op afstand lijkt tegen de 
mogelijke ontwikkeling van een zorgstrip in te gaan.  

 Door de vergrijzing en de dalende beroepsbevolking dreigt een tekort aan 
zorgpersoneel. De vraag is hoe dit opgelost kan worden. Kan voldoende personeel 
van buiten de regio worden aangetrokken en zo ja, op welke wijze? Of moet de 
oplossing meer gezocht worden in een sterke digitalisering van de zorg en hoe kan 
dit vorm gegeven worden (waarbij in ieder geval glasvezelkabel verbindingen een 
voorwaarde zijn)? Het project Breedband van Hoge Dunk is een goede eerste stap 
om de meerwaarde van ICT in zorg en onderwijs verder uit te diepen. Wat is er tot 

nu toe bereikt en kan er een verbinding gemaakt worden met de rest van de regio? 
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 Het tekort aan personeel in de zorg (in heel Limburg groeit het tekort tussen 2012 en 
2016 tot 4.600) kan daarnaast deels worden opgevangen door een grotere inzet van 
zorgvrijwilligers. Gemeenten in de regio houden in hun beleid rekening met groei van 
het aantal potentiële vrijwilligers (met name vitale ouderen). De vraag is hoe dit 
georganiseerd kan worden, welke rol de gemeenten hierin spelen en welke rol de 
zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Ook is een belangrijke vraag hoe mensen 
gemotiveerd kunnen worden om zorgvrijwilliger te worden en welke 
randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn (verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid, 
beloningsprikkels, enz.).  

 Het tekort aan personeel in de zorg kan ook deels worden opgevangen door 
innovatie in de regelgeving. De decentralisatie van de AWBZ en de Jeugdzorg en de 
mogelijke invoering van de Wet Werk naar Vermogen (thans controversieel) brengen 
financiële kortingen en nieuwe taken voor gemeenten met zich mee, maar bieden 
ook nieuwe kansen. Hoe gaan de gemeenten in de regio om met de decentralisaties 
en op welke wijze raakt dit aan andere ontwikkelingen, zoals de demografische 
transitie, in de regio? 

 Zorg wordt in de regiovisie Het Oog van Midden-Limburg gezien als een sector waar 
de regio sterk in is. In de visie heeft het uitbouwen van de sector, door realisatie van 
een regionale zorgstrip, een centrale plaats. Hiermee wordt ingespeeld op de 
toekomstige demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing. De visie sluit 
dus goed aan op de uitdaging waar de regio voor staat. Realisatie van de zorgstrip 
hangt samen met de ontwikkelingen rond de N280, maar hier is tot nog toe geen 
besluit over genomen. Wanneer hier duidelijkheid over bestaat, is het de vraag hoe 
het proces rondom de zorgstrip zo snel mogelijk op gang kan worden gebracht. 
Welzijn is een onderbelicht aspect in de regiovisie en uit de analyse en reflectie blijkt 

ook dat dit thema nog weinig aandacht krijgt op regionaal niveau. 

6.3 OVERIGE VOORZIENINGEN 
 

Overige voorzieningen kwantitatief: 

 De detailhandel in de regio omvat 485.000 m2 verkoopvloeroppervlak en is sinds 2005 met 

27% gegroeid (met name in Roermond). Er zijn harde uitbreidingsplannen voor een kleine 

20.000 m2 inclusief verplaatsingen en herontwikkeling (+10%), terwijl de bevolking de komende 

jaren zal dalen. Het percentage leegstaande winkels in de regio ligt momenteel meer dan 2 

procentpunt boven het landelijk gemiddelde. Daarbij dient aangetekend te worden dat 

leegstandspercentages in de regio verschillen per kern. 

 Limburg is volgens de Bouwstenennota detailhandel provincie Limburg van de Kamer van 

Koophandel (2011) de provincie met het grootste leegstandpercentage (9%). Het centrum van 
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Echt spant de kroon van heel Nederland met 21% leegstand. Landelijk is het 

leegstandspercentage bijna 6% (bron: Locatus, 1-1-2011). 

 Volgens de bouwstennota heeft Roermond van alle Limburgse steden het grootste aantal m2 

verkoopvloeroppervlak per inwoner. 

 De Leegstandsbarometer van DTNP – die gebruikmaakt van cijfers van Locatus uit 2012 – 

geeft aan dat alle regiogemeenten met relatief veel leegstand kampen. Weert zit iets boven het 

landelijk gemiddelde, Roermond kent een nog iets hoger leegstandspercentage en de 

plattelandsgemeenten zitten ver boven het landelijk gemiddelde met Echt-Susteren als 

uitschieter.  

 Uit verschillende bronnen komen dus verschillende cijfers naar voren, maar de trend is dat de 

leegstand in Midden-Limburg relatief hoog is in vergelijking met het landelijk gemiddelde (zie 

ook de cijfers van Locatus uit 2009 in bijlage 1). 

 De afstand tot een zwembad is in de regio een stuk hoger dan gemiddeld in Nederland (bijna 

drie keer zo hoog). 

 Volgens het Huis voor de sport Limburg is een daling zichtbaar in het ledenaantal van 

sportverenigingen. Een ronde langs de sportbonden KNLTB, NHV, KNGU, KNZB en de KNVB 

leert dat bij al deze bonden het ledenbestand uit Limburg kleiner wordt. 

 Naar schatting zijn er 600 sportverenigingen (20%) in Limburg in gevaar wanneer zij geen 

maatregelen nemen.  

 Het rapport van de Kamer van Koophandel geeft de visie van gemeenten en 
ondernemers weer. Met name in de kleine kernen en de aanloopstraten van de 
binnensteden zal meer leegstand optreden. Kleinschalige ambulante handel kan 
compensatie bieden. Bedrijfsopvolging wordt bij zelfstandige ondernemers een 
probleem. Voor de plattelandsgebieden zal een concentratie van functies in de grotere 
kernen moeten plaats vinden. In de steden gaat het om een keuze om de 
binnensteden te versterken, danwel de perifere detailhandelcentra.  

 Roermond heeft een bovenregionale functie op het gebied van de detailhandel, met 
publiekstrekkers als het Designer Outlet Center, het Retail Park en de Huis & Tuin 
boulevard. Tevens blijkt uit onderzoek van BRO dat inwoners van de gemeente 
Roermond een hogere koopkrachtbinding met de eigen gemeente hebben dan 
gemiddeld (83%, respectievelijk 80%).  

 Uit de koopstromenmonitor Weert en omgeving wordt duidelijk dat inwoners van 
Weert relatief sterk op het winkelaanbod in de eigen gemeente gericht zijn. Daarbij 
heeft de detailhandel in Weert een functie voor de omliggende gemeenten Leudal, 
Nederweert en Cranendonk en heeft op deze gemeenten zelfs een grotere trekkracht 
dan Eindhoven en ’s-Hertogenbosch.  

 Sportverenigingen kampen met teruglopende ledenaantallen, dit heeft gevolgen voor 
competities, de bezettingsgraad van accommodaties, inkomsten en het aantal 
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vrijwilligers. Het Huis voor de sport Limburg is bezig het instrument ‘Dokter krimp’ te 
ontwikkelen. Hiermee kunnen sportverenigingen inzicht verkrijgen in het 
toekomstperspectief van de eigen vereniging.  

 Niet alleen door minder inwoners, maar ook door vergrijzing en ontgroening verandert 
de sportbehoefte. Senioren doen minder vaak aan prestatiesport in teamverband, 
maar kiezen voor individueel te beoefenen sporten. Roermond speelt hier met het 
gemeentelijk beleid op in, dit betekent onder andere een omslag van ‘sportbeleid’ naar 
‘sport- en beweegbeleid’. 

 Voor Midden-Limburg is er een ambtelijk sportoverleg waaraan de zeven gemeenten 
deelnemen. Ook het Huis voor de Sport is bij dit overleg aangesloten. Tevens is er het 
regionale project ‘Iedereen kan sporten’ gericht op het verbeteren van aanbod en 
vraag voor sporters met een beperking.  

 De meeste regiogemeenten geven in hun gemeentelijke structuurvisie aan dat ze toe 
willen naar een sterkere concentratie van voorzieningen door clustering of 
multifunctioneel gebruik van gebouwen. Dit heeft tot gevolg dat niet alle voorzieningen 
in elke kern aanwezig zullen zijn, daarbij wordt wel aangegeven dat alle voorzieningen 
voor elke kern bereikbaar moeten zijn. Roerdalen kiest er bijvoorbeeld voor om elke 
kern een eigen ontwikkelingsrichting toe te kennen die past bij de bestaande 
karakteristieken en kwaliteiten van de betreffende kern. Complementariteit van de 
kernen luidt daarmee het devies.  

 Een voorbeeld van gedeelde voorzieningen tussen gemeenten is de basisbibliotheek 
in Roermond welke ook het openbare bibliotheekwerk in Roerdalen verzorgt. Ook is er 
bijvoorbeeld de ECI Cultuurfabriek die een regionale functie heeft, hier worden kleine 
theaterproducties en art-house films vertoond en ook worden er educatieve activiteiten 
georganiseerd. 

 Er is een Kadernota Voorzieningenbeleid ontwikkeld door de gemeente Roerdalen. 
Het is met name opgesteld als reactie op de demografische veranderingen: 

- In de eerste plaats wordt ervoor gekozen om een aantal verouderde 
accommodaties ter discussie te stellen en in plaats hiervan te werken aan 
centraal gelegen multifunctionele accommodaties, waar activiteiten kunnen 
plaatsvinden en voorzieningen elkaar versterken. 

- In de tweede plaats wordt gekozen om in ieder kerkdorp minimaal twee Brede 
Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) te realiseren: samenvoeging van 
meerdere functies.  

- De gemeente heeft in de kadernota een aantal criteria opgesteld om de 
voorzieningen te beoordelen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een 
accommodatie- en subsidieprogramma. 
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 De ontwikkeling van de vraag naar voorzieningen zoals winkels, is van meer factoren 
afhankelijk dan alleen demografische factoren (zie onder andere PBL, 2007). 
Genoemd kunnen worden: 

- Individualisering en globalisering, waardoor het consumentengedrag 
onvoorspelbaarder wordt. Voorzieningen worden daarmee moeilijker te 
plannen. 

- De toename van aankopen via internet, waardoor de bestedingen in fysieke 
voorzieningen (winkels e.d.) afnemen. 

- De toenemende vrijetijdsbestedingen, waardoor detailhandelbestedingen 
teruglopen. Daarnaast beïnvloeden de crisis en onzekerheid over de toekomst 
de bestedingen. 

- Winkelcentra moeten steeds meer een compleet aanbod bieden van run- en 
funshopping bieden, wat een concentratie van het winkelaanbod vergt. De 
toenemende automobiliteit, ook bij senioren, maakt dit steeds minder 
problematisch. 

Reflectieronde overige voorzieningen 

Partijen geven aan dat de regio voor een transformatieopgave staat op het gebied van 

voorzieningen omdat het draagvlak voor voorzieningen afneemt.  Gesteld wordt dat het niet 

mogelijk zal blijken om allerlei voorzieningen in, voornamelijk, kleine kernen in stand te houden.  Uit 

de reflectie blijkt verder dat ontwikkelingen rondom het realiseren van multifunctionele 

accommodaties in gang worden gezet, zo is er onlangs één geopend in Grathem. Een ander 

voorbeeld dat in de reflectieronde werd genoemd zijn sportvoorzieningen, deze zijn in grote 

hoeveelheden aanwezig in de regio, de verwachting is dat dit in de toekomst een overschot gaat 

opleveren. 

Door een andere respondent wordt echter aangetekend dat er in de gemeente Roermond 

nauwelijks sprake is van dalende ledenaantallen. Deze zijn de afgelopen jaren stabiel gebleven. 

Wel is het zo dat Roermond veel kleine verenigingen kent, een geringe afname van het aantal 

leden zou daardoor wel gevolgen kunnen hebben: te kleine verenigingen op te grote 

accommodaties.  

Daarnaast wordt aangegeven dat de onderlinge samenwerking tussen bijvoorbeeld onderwijs, sport 

en welzijn verder kan worden verbeterd in de regio. Ook geven respondenten aan dat er nog ruimte 

is voor een grotere rol van bewoners in beleidsvorming maar evt. ook in het toekomstige behoud 

van voorzieningen. Een respondent noemde tennis- en hockeyverenigingen als succesvolle 

voorbeelden van verenigingen die zonder steun van de gemeente kunnen. Bij voorzieningen als 

zwembaden en sporthallen is dit lastiger.  
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Gevoeligheidsanalyse overige voorzieningen 

 

 De grote huidige leegstand van winkelpanden verdient aandacht. Het is denkbaar 
dat deze leegstand structureel is door het veranderend winkelgedrag (funshopping in 
de stadscentra, overige retail op perifere locaties en internet winkelen). Dat leidt tot 
verpaupering en verloedering van de leefomgeving. Ook in de kleine kernen neemt 
het winkelaanbod af door schaalvergroting, bevolkingsdaling en problemen met 
bedrijfsopvolging. In hoeverre ontwikkelen de gemeenten hierop beleid en wat 
betekent dat voor de realisering van projecten die nu in voorbereiding zijn? Is daarbij 
ook een rol voor de provincie weggelegd? Of moet, zoals aangegeven in een rapport 
van de Kamer van Koophandel, een actieve sanering niet te krampachtig worden 
ingezet en moet er ruimte zijn voor leegstand en koude sanering? 
 

 Wat betekenen ontgroening en vergrijzing voor het toekomstig aanbod aan 
sportvoorzieningen? Naar verwachting zal de belangstelling voor veldsporten sterk 
dalen en die voor zaalsporten constant blijven of toenemen. Dit punt lijkt nog 
onvoldoende in het huidige beleid van de gemeenten door te werken. In hoeverre 
zijn de gemeenten hierop voorbereid en welk beleid wordt ontwikkeld? Het is zaak 
hiervoor een regionale aanpak te ontwikkelen waarbij criteria als ruimtelijke 
spreiding, onderhoudskosten, bezettingsgraad, kwaliteit van de voorziening e.d. 
kunnen worden meegewogen. Hierbij kan aangesloten worden bij het reeds 
bestaande Midden-Limburgs sportoverleg.  

 Verschillende gemeenten werken afzonderlijk van elkaar aan het realiseren van 
gedeelde en multifunctionele accommodaties en clustering van voorzieningen op 
lokaal niveau. De vraag is of in het geval van plattelandsgemeenten dit schaalniveau 
voldoende is of dat de clustering op subregionaal niveau moet plaatsvinden. Hebben 
de gemeenten hier voldoende oog voor? 

 Met name in de kleine kernen kan het zijn dat de voorzieningen volledig verdwijnen. 
De vraag is of de burgers dit als probleem ervaren (zie ook het rappport van Spolt in 
de voorgaande paragraaf). Het is ook denkbaar dat burgers met nieuwe initiatieven 
komen om zelf voorzieningen in stand te houden of te ontwikkelen, bijvoorbeeld als 
het gaat om buurthuizen of winkelcoöperaties. In hoeverre spelen deze 
ontwikkelingen en stimuleren/faciliteren de gemeenten deze ontwikkelingen? 

 De relatie stad-land wordt door de regio bestempeld als aandachtspunt. Een goede 
stad-land relatie helpt op tal van gebieden, zeker ook wat betreft het 
voorzieningenniveau. Bewoners van het platteland gaan bijvoorbeeld naar de stad 
om inkopen te doen en stadsbewoners gaan naar het platteland voor recreatie. De 
vraag is hoe deze wensen en behoeften van bewoners in de stad en op het 

platteland te verbinden zijn op regionaal niveau. 
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 In de regiovisie is aandacht voor de verschillende effecten van de demografische 
ontwikkelingen op het voorzieningenniveau in de stedelijke en 
plattelandsgemeenten. Om het woonklimaat in de regio te verbeteren wordt in de 
visie gesteld dat op regionaal niveau afstemming over het voorzieningenaanbod zou 
moeten plaatsvinden. Uit de analyse blijkt dat in het beleid van de gemeenten 
rekening gehouden wordt met de toekomstige bevolkingssamenstelling en de 
voorzieningen. Echter is er van regionale afstemming nog geen sprake. Daarnaast is 
binnen de programmalijn wonen van GOML momenteel alleen aandacht voor het 

komen tot een regionale woonvisie, voorzieningen zijn onderbelicht.  
 

6.4 MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID 

 Voor de economische ontwikkeling wordt infrastructuur van essentieel belang 
geacht. ‘Het Oog van Midden-Limburg’ benadrukt de uniciteit van de regio: de grote 
dichtheid van en nauwe samenhang tussen water (kanalen), weg en spoor. Deze 
multimodale knooppunten en bestrijding van congestie kunnen doorslaggevend zijn 
voor het vestigingsklimaat.  

 Infrastructuur wordt in de regiovisie eveneens ingezet om de verbinding tussen 
Roermond en Weert te vergroten. Dit gebeurt door het opwaarderen van de N280, 
een eventuele inpassing van de IJzeren Rijn en de aanleg van een light rail 
verbinding zorgen ervoor op het gebied van infrastructuur verbinding ontstaat tussen 
de steden Weert en Roermond. Ook het knooppunt A2-N280 biedt kansen. 

 Door de aanwezigheid van de A2 en A73, alsmede de spoorlijnen Eindhoven-
Maastricht en Nijmegen-Venlo-Roermond is de regio goed bereikbaar vanuit de 
andere delen van Nederland. De ‘Maaslijn’ Nijmegen-Venlo wordt de komende jaren 
verbeterd (snelheidsverhoging en deels dubbelspoor); voor de langere termijn 
(2020) zijn er verdere verbeterplannen. De N280 zorgt voor de regionale ontsluiting 
en de verbinding met Duitsland. 

 De N280-west is het deel van de N280 tussen Weert en Roermond. De N280-west 
verbindt Roermond met Weert en de regio met het Duitse achterland, samen met de 
A2 vormt het de verbinding naar de regio Eindhoven en delen van Midden- en West-
Nederland. De doorstroming staat echter onder druk, vooral bij de aansluiting bij de 
A2. Ook leidt de hoeveelheid verkeer op een aantal locaties tot 
leefbaarheidsknelpunten. Bovendien vormt de N280-west volgens de provincie een 
belemmering voor verdere ruimtelijke-economische en toeristisch-recreatieve 
ontwikkeling van Midden-Limburg. De N280-West vormt geen goede verbinding met 
Eindhoven en de rest van Nederland en het Duitse achterland. Volgens de Provincie 
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kan een aanpassing van de N280 een stimulans vormen voor plannen zoals de 
zorgstrip en ambities voor Jazz City/City Meadow.  

 Momenteel worden er effectstudies gedaan naar de mogelijke oplossingen voor de 
N280-West. Er zijn nu 7 oplossingsrichtingen gedefinieerd. Deze lopen uiteen van 
het bij de huidige situatie houden tot stroomwegen (2x2-rijstroken en 
ontwerpsnelheid van 100km/uur) aanleggen parallel aan de spoorlijn Weert-
Roermond, dan wel noordelijk of zuidelijk van het spoor. Deze stroomwegen zijn 
bedoeld om een betrouwbare afwikkeling te hebben van een relatief grote 
hoeveelheid verkeer met een hoge gemiddelde snelheid. Andere mogelijke 
oplossingen zijn omleidingsroutes aanleggen, waardoor er een alternatieve 
doorgaande route komt.  

 Volgens de Provinciale Staten zou de verbreding van A2 en A67, N280-West 
moeten worden aangepakt, evenals de internationale bereikbaarheid per spoor. De 
eerder ingezette koers van verdere optimalisering van het infrastructuurnetwerk is 
onomstreden volgens de Provinciale Staten. Deze kan dan ook voortgezet worden. 
Ook het Rijk kan verder gaan op die lijn. Het Rijk legt de nadruk daarbij op de 
(internationale) verbindingen tussen de stedelijke regio’s en de topsectorenlocaties 
(mainports, brainport en greenports). 

 Over het reactiveren van de IJzeren Rijn bestaat nog veel onduidelijkheid. Er zijn 
verschillende opties om de spoorverbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied te 
heropenen. De Nederlandse en Belgische staat en de Duitse deelstaat Nordrhein 
Westfalen zijn hier nog altijd over in overleg. Nederland verzet zich tegen 
heropening, omdat deze lijn door een natuurgebied loopt en midden door 
woonwijken in Roermond en Weert. Dit tast de leefbaarheid aan. Echter bestaat er 
een bilateraal verdrag tussen Nederland en België waar Nederland aan gebonden is. 

 De regio is ook vanuit de lucht goed bereikbaar: Eindhoven Airport ligt op 40 km van 
Weert en Maastricht-Aachen-Airport bevindt zich op 40 km van Roermond. Airport 
Weeze (voormalige Flughafen Niederrhein) en Düsseldorf liggen op 60 km afstand 
van de regio (Roermond). Daarnaast kent Budel (gemeente Cranendonk, Noord-
Brabant) een klein vliegveld. 

 In het kader van digitale bereikbaarheid hebben de gemeenten Leudal en 
Maasgouw de ambitie glasvezel aan te leggen naar alle dorpen. Daarnaast wordt 
binnen het samenwerkingsverband Hoge Dunk gewerkt aan het project breedband, 
waarin wordt gefocust op meerwaarde van ICT in het onderwijs en voor de 
(ouderen)zorg. 
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Reflectieronde mobiliteit en bereikbaarheid 

Door de diverse partijen wordt het belang van de doorontwikkeling van de N280 benadrukt om de 

verbinding tussen de gemeenten in de regio te verbeteren, maar dat vergt nog een flinke 

investering van de regio. Ook de Oost-West verbinding met omliggende regio’s kan daarna 
verbeterd worden. Een respondent geeft aan dat er bij Roermond een stukje snelweg ligt, dan ga je 

op een karrenpad verder naar Weert. Er zou een verbinding op niveau moeten komen (een 

autoweg of snelweg) van Eindhoven naar Weert, via Roermond, door naar Mönchengladbach. 

Gevoeligheidsanalyse mobiliteit en bereikbaarheid 

 Het reactiveren van de IJzeren Rijn roept in Nederland veel weerstand vanwege de 
aantasting van het leefklimaat en de natuur, terwijl de toegevoegde waarde voor de 
regio in de huidige vorm minimaal lijkt te zijn. De vraag is of er ook varianten zijn 
waarbij met name Weert en Roermond economisch kunnen profiteren van het tracé. 

 De gemeenten Leudal en Maasgouw zijn bezig een glasvezelnetwerk te realiseren 
en in het samenwerkingsverband Hoge Dunk wordt gewerkt aan het project 
breedband. De vraag is hoe deze ontwikkelingen met de rest van de regio te 
verbinden zijn, gezien de betekenis van deze infrastructuur voor de economie, zorg, 
onderwijs en andere voorzieningen. 

 In Het Oog van Midden-Limburg werd het doorontwikkelen van de N280 al als 
essentieel gezien voor economische activiteiten in de regio, nu en in de toekomst. In 
de analyse en reflectie komt dit nog steeds naar voren, het succes van de 
ontwikkeling van de zorgstrip is er bijvoorbeeld mede van afhankelijk. Voor de N280 
lopen diverse projecten door elkaar, die allen op elkaar ingrijpen. Ook de provincie 
speelt hierin een cruciale rol. Zijn er mogelijkheden om op korte termijn tot 
afstemming en een oplossing te komen voor de N280? En op welke wijze kunnen 
deze ontwikkelingen worden doorgetrokken zodat ook de verbindingen met 

omliggende regio’s worden versterkt? 
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7. Kwaliteit in de basis: versterken sociale structuur 
 

Het versterken van sociale structuren gebeurt door het verbeteren van sterke punten en 
het aanpakken van zwakke punten. Investeren in de leefbaarheid van oude wijken en 
dorpen is nodig om deze er bovenop te helpen. In ‘Het oog van Midden-Limburg’ wordt 
benadrukt dat dit alleen te bereiken is door een gezamenlijke aanpak van gemeenten, 
provincie, corporaties en marktpartijen. 

 

Kwantitatieve informatie: 

 De demografische ontwikkeling en veranderende leefstijl leidt tot een afname van het aantal 

verenigingen (-30% in 10 jaar) in de provincie Limburg 

 30% van de huurders van Woningvereniging Nederweert neemt ten minste éénmaal per jaar 

deel aan een leefbaarheidsactiviteit in hun kern  

 Het aantal vrijwilligers in het Orbis Medisch Centrum is 213(per 31 december 2011)  

 Het aantal volwassenen dat in de regio Weerterland & Cranendonk in de afgelopen 12 

maanden mantelzorg heeft ontvangen is 3%. Circa 28% van de 75-plussers heeft mantelzorg 

ontvangen. Het aantal volwassen dat in deze regio mantelzorg heeft gegeven is 12% 

(nagenoeg gelijk aan Noord-Limburg). Mantelzorg wordt meer door vrouwen gegeven dan 

door mannen. 

 Het is duidelijk dat gevolgen van de bevolkingsdaling vooral van betekenis zijn voor 
de inwoners van de landelijke kernen in de regio, als het gaat om bijvoorbeeld het in 
stand houden van onderwijsvoorzieningen, de bibliotheek, de lokale supermarkt of 
het groenonderhoud. Actief burgerschap en zelforganisatiekracht zijn hierbij 
randvoorwaardelijk. Ook voor de regio Midden-Limburg ligt er een belangrijke 
opgave en een kans in het aangaan van de dialoog met de burger en de 
maatschappelijke organisaties over de vraagstukken die voortkomen uit de 
bevolkingstransitie. Een goede wisselwerking en verstandhouding tussen enerzijds 
de lokale overheid en anderzijds actieve burgers en maatschappelijke organisaties is 
van groot belang. Wie neemt welke verantwoordelijkheid in het leefbaar houden van 
de kernen? Belangrijk hierin is dat de dialoog gevoerd wordt op basis van 
realistische verwachtingen. De lokale overheid kan niet alle problemen oplossen 
voor de kleine kernen en de overheid kan niet verwachten dat de actieve burger alle 
gaten dicht loopt die er door wijzigingen op de beleidsterreinen gaan vallen. 

 Het recente onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) ‘Vertrouwen in burgers’ heeft duidelijk gemaakt dat er, meer dan vaak wordt 
gedacht, burgers bereid zijn zich in te zetten voor de samenleving. Slechts een 
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beperkt aantal burgers voelt zich daarbij aangesproken door de wijze waarop de 
overheid hen wil betrekken. Het is daarom van belang dat er goede schakels tussen 
burgers en beleidsmakers aanwezig zijn. Daarnaast is respect erg belangrijk: 
burgers willen serieus genomen worden. Tot slot is het van belang dat 
beleidsmakers een evenwicht vinden tussen het loslaten en steunen van de burger. 

 De structuurvisie 2025 van Echt-Susteren zet in de op burgerparticipatie. Gedacht 
wordt bijvoorbeeld (agrarische) ondernemers en burgers meer verantwoordelijkheid 
te geven bij het vormgeven en beheer van natuur en landschap. Het proces is hierbij 
van belang. Voorbeelden die genoemd worden zijn de speelruimte projecten in 
Nieuwstadt en Susteren en het project ‘Dorpen in het Groen’ in Koningsbosch.  

 In de Regionale woonvisie Weerterland 2010-2014 wordt aangegeven dat de 
wensen en daarmee draagvlak onder bewoners zijn neerslag vindt in 
dorpsontwikkelingsplannen, opgesteld in 2007/2008 van Ell, Haler, Hunsel, Ittervoort 
en Neeritter.  

 Gemeente Nederweert wil de afstand tussen burger en overheid zo gering mogelijk 
houden en beleid vooral van onderop ontwikkelen. Individualisering wordt gezien als 
bedreiging voor de gemeenschapszin, waardoor vrijwilligers afhaken. De gemeente 
Maasgouw zet in op actief burgerschap met ‘de kanteling’ in de Wmo. Doel van de 
Kanteling is het vergroten van de sociale samenhang en het zorgen voor elkaar, 
waardoor de druk op de professionele voorzieningen afneemt. Dit betekent een 
mentaliteitsverandering: van zorgen voor, naar zorgen dat. Tevens kent Maasgouw 
een rijk verenigings- en vrijwilligersleven. De gemeente waardeert dit en uit dat 
onder meer door de tweemaandelijks uitreiking van de vrijwilligersaward. 

 Speerpunt voor Woningvereniging Nederweert is actieve investering in de 
leefbaarheid van de woonomgeving. Dit betekent dat minimaal één activiteit per kern 
per jaar wordt georganiseerd. 

 Het Orbis Medisch Centrum huisvest een aantal patiëntenverenigingen van waaruit 
voorlichtingsbijeenkomsten, inloopochtenden worden georganiseerd en patiënten 
worden bezocht. Vanuit Orbis GGZ is er het maatjesproject Stichting Horizon voor 
mensen met een psychiatrische achtergrond en er is een Alzheimer Café. 

 In de factsheet krimp van het Huis voor de Sport Limburg staan twee voorbeelden 
van maatregelen die sportverenigingen nemen om de druk op vrijwilligers te doen 
afnemen. In Velden zijn vier verenigingen gefuseerd tot omnivereniging SV Velden, 
door deze fusie is nog maar 1 bestuur nodig in plaats van 4 afzonderlijke besturen. 
In Maasbree hebben 7 verenigingen de Stichting Bree opgericht met als doel elkaar 
te versterken en samen te werken om Maasbree levendig en leefbaar te houden.  
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 De tijden en de manier waarop mensen met elkaar omgaan veranderen. Er is een 
hechte sociale structuur en er worden tal van nieuwe initiatieven ontplooid gericht op 
meer en nieuwe vormen van burgerparticipatie. Maar er zijn ook aandachtspunten 
volgens het rapport van de provincie ‘Limburg 3.0’: 

- Traditionele verenigingen en instituten vergrijzen en kennen een teruglopend 
ledental. Een deel van de Limburgse bevolking verwelkomt het afwerpen van 
het juk van lokale normen en waarden en vindt hierin nieuwe 
ontplooiingsmogelijkheden.  

- Een deel van de bevolking voelt de afname van vaste sociale vangnetten 
extra sterk en kan niet aanhaken bij de nieuwe ontwikkelingen. Dat leidt in 
delen van de Limburgse bevolkings zelfs tot sociale ontwrichting. Knelpunten 
rond thema’s als veiligheid, gezondheid, werkloosheid en vereenzaming 
concentreren zich in specifieke wijken van Limburgse steden en delen van 
het platteland.  

 

Reflectieronde versterken sociale structuur 

 Overheidspartijen en het middenveld zien een grotere rol weggelegd voor de burger, maar uit de 

interviewronde blijkt dat men nog zoekende is naar hoe dit bewerktstelligd kan worden. Een partij 

maakt gebruik van leefbaarheidsbudgetten: dit werkt, alhoewel nog niet bij alle burgers de omslag 

naar meer eigen verantwoordelijkheid is gemaakt. Welzijn in de regio richt zich steeds meer op het 

begeleiden van vrijwilligers en vrijwilligersorgansiaties om daarmee burgerkracht te faciliteren.  

 

Duidelijk is dat er meer met minder gedaan moet worden, daarbij zal een groter beroep worden 

gedaan op vrijwilligers en de kracht van bewoners. De vraag van partijen is nog hoe meer 

vrijwilligers geworven kunnen worden en hoe en waar zij precies ingezet kunnen worden. Een 

respondent geeft aan dat moderne vrijwilligers ook anders zijn dan vrijwilligers van 30 jaar geleden, 

ze doen meer op projectbasis. Er zijn ook minder vrijwilligers doordat  de maatschappij veranderd 

is.   

Gevoeligheidsanalyse versterken sociale structuur 

 De algehele tendens van een regisserende naar een participerende overheid, is in 
(toekomstige) krimpregio’s nog meer dan elders in Nederland aan de orde. Het gaat 
in deze regio’s niet alleen om minder geld en menskracht bij de overheid, maar ook 
om vergrijzing, een daling van de beroepsbevolking en een teruglopend 
voorzieningenniveau. De gemeenten en provincie zullen moeten investeren in 
leefbaarheid en gemeenschapszin om op termijn de burger (ondersteund door 
maatschappelijke organisaties) meer aan zet te laten zijn. Gemeenten en het 
middenveld zetten allen in op het betrekken van burgers, de ene partij is hier verder 
mee dan de andere. Hoe kan dit proces verder gefaciliteerd worden en hoe kunnen 

partijen onderling van elkaar leren? 
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 Door een veranderende bevolkingssamenstelling zal de vraag naar- en het 
draagvlak voor voorzieningen veranderen. Burgers, verenigingen en zelforganisaties 
zullen, voornamelijk in de kleinere kernen, een nog belangrijke rol gaan spelen om 
de kern leefbaar te houden. Op welke wijze worden de zelforganisaties en 
verenigingen betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van 
de bevolkingstransitie? 

 De Regiovisie ‘Het Oog van Midden-Limburg’ geeft aan dat burgers in de regio zich 
vooral op het eigen belang van dorp of kern richten. Een omslag van een lokale naar 
een meer regionale aanpak van het op peil houden van het voorzieningenniveau en 
daarmee de leefbaarheid wordt daarom aangeraden. Immers, ongecoördineerd 
streven naar behoud van elke voorziening levert op termijn ongunstige situaties op. 
Vanuit burgerkracht bezien kan het streven naar het behoud van de ‘eigen’ 
voorziening juist mogelijkheden bieden: als burgers gemobiliseerd kunnen worden 
om in te grijpen op het moment dat voorzieningen dreigen te verdwijnen, kunnen zij 
dan ook gemobiliseerd worden om deze zelf te onderhouden?  

 Met het rijke verenigingsleven en de aanwezige sociale samenhang ligt er zeker in 
de dorpen een goede basis. De vraag is hoe deze basis in de steden verder 
versterkt kan worden, daarnaast is aandacht nodig voor mensen die nu aan de zijlijn 
staan en (nieuwe) inwoners die minder affiniteit hebben met de traditionele 

Limburgse samenleving. Hoe zijn deze mensen te betrekken? 
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8. Krachtenveldanalyse 

8.1 BESTUURSKRACHT 

 Kern van het advies van de commissie Deetman is dat elke subregio van Limburg 
(Noord, Midden- en Zuid) een regionaal sociaaleconomisch toekomstperspectief 
moet ontwikkelen om met de gevolgen van de bevolkingstransitie om te gaan. 
Specifiek voor Midden-Limburg acht de commissie het cruciaal dat de twee 
centrumgemeenten (Roermond en Weert) de beweging naar elkaar toe verder 
maken, om gezamenlijk een gedeeld toekomstperspectief voor Midden-Limburg te 
ontwikkelen. 

 De colleges van burgemeester en wethouders van Roermond en Weert hebben 
tijdens een ontmoeting op 21 augustus 2012 hiermee een start gemaakt door af te 
spreken de onderlinge samenwerking te versterken. Met name de aanpak van grote 
regionale thema’s zoals de infrastructuur via de weg en het spoor, beroeps- en 
bijzonder onderwijs en cultuur, zal nog beter worden afgestemd. Hetzelfde geldt voor 
identieke specifieke stedelijke dossiers zoals de renovatie van oudere wijken. 
Bijkomend doel is dat met deze samenwerking de gemeenten samen met de andere 
gemeenten in Midden-Limburg een vuist kan maken richting andere overheden. De 
colleges hebben afgesproken tweemaal per jaar samen de voortgang van de 
samenwerking te bespreken en waar mogelijk te intensiveren. 

 Eén van de belangrijkste elementen uit de regiovisie is ook het vergroten van de 
verbinding van de steden Roermond en Weert; die nu ‘met de ruggen naar elkaar’ 
zijn gekeerd. Dit gebeurt door infrastructuur, een regionaal ‘zorgpark’ tussen de 
steden in en het koppelen van het omliggende platteland aan deze ontwikkelingen.  
 

 De regiovisie geeft aan dat het noodzakelijk is, wanneer de visie tot uitvoering komt, 
een nieuwe bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten in de regio (+ 
provincie) op te richten en deze te verankeren in een bestuursovereenkomst. 

 Op dit moment wordt de regionale samenwerking in Midden-Limburg, in het kader 
van de regiovisie, geëvalueerd door een commissie voorgezeten door Chris Rutten. 
Medio november zullen de resultaten aan de stuugroep GOML worden 
gepresenteerd. Voorlopige positieve conclusies zijn dat de samenwerking het 
onderling vertrouwen versterkt heeft, dat partijen niet ontevreden zijn over het 
rendement en de betrokkenheid van de provincie en dat de samenwerking vooral 
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voortgezet moet worden. Kritiek is er ook: de besluitvorming is omslachtig, er is 
onvoldoende focus en nauwelijks participatie van ondernemers.  
 

 Op tal van gebieden hamert de commissie Deetman op het bundelen van krachten 
in de regio. Onder andere op het gebied van toerisme, een standpunt dat volgens de 
commissie breed wordt gedragen door alle belanghebbenden. Dit zijn in ieder geval: 
overheden (Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten), eigenaren, 
gebiedsbeheerders en ontwikkelaars (partijen die willen ontwikkelen en investeren). 
 

 De gemeente Maasgouw geeft aan dat de iedere afdeling binnen de gemeente wel 
een eigen krimpparagraaf of stuk heeft, iedereen gaat er in de praktijk op de eigen 
manier mee om. Ook Nederweert geeft aan dat er tot nu toe vooral ad hoc gewerkt 
wordt. 
 

 Alle gemeenten en de provincie onderkennen dat er sprake is van een 
demografische uitdaging en dat daar op geanticipeerd moet worden. 
 

 De gemeenten Nederweert en Weert voeren gezamenlijk het jeugdbeleid uit en 
hebben eveneens een gezamenlijke lokale educatieve agenda (LEA) uitgebracht. 
Intensievere samenwerking van de scholen(gemeenschappen) met die in de 
Gemeente Cranendonk wordt onderzocht.  

 Op het gebied van jeugdzorg werken de gemeenten Roermond, Roerdalen, 
Maasgouw en Echt-Susteren samen (OOGO Midden-Limburg Oost) en werken de 
gemeenten Weert, Nederweert en Leudal samen (OOGO Midden-Limburg West). 
De twee subregio’s trekken gezamenlijk op in het kader van de decentralisatie 
jeugdzorg waar dit meerwaarde heeft. In Midden-Limburg Oost is een gezamenlijk 
CJG.  
 

 De zeven gemeenten in de regio hebben een kadernota voor het regionale 
arbeidsmarktbeleid opgesteld. Samenwerking vanuit de drie O’s (ondernemers, 
onderwijs en overheid) wordt het uitgangspunt. Het eerste uitvoeringsprogramma zal 
gaan gelden voor de jaren 2013 en 2014. 

 Midden-Limburg is aangewezen als zelfstandige arbeidsmarktregio. Dit betekent dat 
er intensief met het UWV wordt samengewerkt aan een vraaggerichte aanpak 
richting werkgevers in de regio. Ook waar het gaat om aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt.  
 

 Sinds 2010 is de provincie Limburg onder de naam ‘Limburg 3.0’ een brede 
discussie met de bevolking aangegaan over trends, ontwikkelingen en oplossingen 
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die belangrijk zijn voor de toekomst van Limburg. Op basis hiervan is een nieuwe 
provinciale agenda opgesteld, met als thema’s: ‘andere tijden, ander bestuur’, 
‘minder mensen, meer economie’, ‘oog voor elkaar, de blik naar buiten’, ‘terug naar 
de basis, veilig en gezond’ en ‘nieuwe vragen, nieuwe inrichting’. De provincie wil 
naar een nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen overheden, 
ondernemingen en burgers. Dat vraagt ook om een herijking van het provinciale 
instrumentarium. De provincie zal meer een beroep gaan doen op private partijen en 
burgers om zelf zaken voor elkaar te krijgen. 
 

 De gemeenten Cranendonck, Leudal, Nederweert en Weert hebben een 
economisch samenwerkingsverband ‘Hoge Dunk’. Ook Hoge Dunk gaat uit van de 
drie O’s (ondernemers, onderwijs en overheid). In het kader van Brainport 2020 sluit 
daarbij ook de rest van de regio Midden-Limburg aan; waardoor het 
samenwerkingsverband Hoge Dunk – OML is ontstaan.  
 

 Meer dan 250 zelfstandig ondernemers zijn verenigd in MKB-Limburg Afdeling 
Weerterland. Deze actieve MKB-afdeling is een van de grootste van Limburg en is 
ontstaan na een fusie van de afdelingen Weert en Nederweert. Ook gemeente 
Leudal geeft aan een actief ondernemersplatform te kennen.  

 In de Roermondse 40+ wijk Donderberg heeft onlangs een 2-daags werkatelier 
plaatsgevonden waar een brede coalitie een viertal projecten heeft geselecteerd op 
het gebied van burgerschap en economische vitaliteit. Hiermee kan de wijk een 
benodigde impuls krijgen. Betrokken partijen zijn de Rabobank, de KVK, het UWV-
Werkbedrijfs, ROC Gilde opleiding, MKB Limburg, IMK, WSW, Limburg Patisserie, 
Pypersstoks Foundation, de gemeente Roermond en de provincie Limburg.  

 Scholen in het primair onderwijs werken samen in ‘Weer samen naar school’ 
samenwerkingsverbanden. De regio Midden-Limburg is onderverdeeld in vier 
subregio’s: Roermond e.o., Weert e.o., Echt e.o. en Leudal e.o. Doel van deze 
samenwerkingsverbanden is kinderen die extra begeleiding nodig hebben 
(gedragsproblemen, moeilijk leren, hoogbegaafd) zo lang mogelijk op een reguliere 
basisschool te houden.  

 De behoefte aan een regionale visie is ontstaan doordat de afgelopen decennia een 
ontwikkelingsstrategie is gevolgd die wel gekarakteriseerd is als ‘het opbouwen van 
een integrale postzegelcollectie via ruilbeurzen’: het duurt lang, er zitten essentiële 
gaten die maken dat na jaren voortgang de waarde nog niet is toegenomen en de 
investeringen die het vergt, nemen met de tijd eerder af dan toe. 
 



104 
CONCEPT 

 Het idee leeft om het huidige Make Tech Platform (platform van ondernemers in de 
Maakindustrie in de Hoge Dunk regio) te professionaliseren en op te schalen tot de 
gehele regio (bijvoorbeeld conform Technocentrum Zuid-Limburg), zodat deze 
organisatie als kapstok kan fungeren voor projecten gericht op jongeren en techniek. 

 

Reflectieronde bestuurskracht 

 

Door partijen wordt het beeld herkend van het zogenaamde haltermodel, twee sterke steden met 

daar tussenin een vitaal platteland. Sommigen geven aan dat de regionale opgave is om de steden 

te versterken en het platteland te saneren. Anderen geven aan dat juist nu eerst de kleine kernen 

moeten worden versterkt om de sterke steden te ondersteunen. Er is een stevig commitment aan 

de regio, maar er zijn ook tegengestelde belangen. Zo werden de volgende stellingen geponeerd: 

 De steden groeien ten koste van de kleine kernen, dus moeten de grote gemeenten bijdragen 

aan de sanering en optimalisatie van voorzieningen in de kleine kernen.  

 Kleine kernen moeten bijdragen aan herstructurering in de grote gemeenten omdat zij hebben 

geprofiteerd van de bouw van vrije sector woningen en het voorzieningenniveau in de grotere 

kernen 

 De provincie moet meer oog hebben voor de diverse woningbouwprofielen in de regio.  

 

Ook wordt gesteld dat overleg op ambtelijk niveau vaak goed verloopt. Iedereen wil dan meedoen, 

maar er bestuurlijk nog teveel sprake is van “kerktoren-denken”. Aangegeven wordt verder dat het 

gebied bestuurlijk altijd versnipperd is geweest, omdat het uit heel veel kleine dorpen bestaat. Er 

heeft een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden maar de vraag is of deze schaal wel voldoet 

aan de maat voor de toekomst. Op subregionaal niveau wordt volgens velen al goed 

samengewerkt: Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen trekken samen op en dit is bestuurlijk 

verankerd. Roermond en Weert zijn verder naar elkaar toegekropen en hebben onlangs een 

overeenkomst gesloten om meer samen te werken. Opvallend is dat een respondent aangaf dat het 

soms moeilijk is met het bedrijfsleven samen te werken om dat er geen echt grote trekkers zijn, 

maar vooral veel MKB.  

 

Een ander concludeert dat alle partijen in Midden-Limburg vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en 

visie reageren, terwijl het juist nu belangrijk is samen op te trekken. Het samenwerkingsverband 

GOML wordt door partijen als goed voorbeeld gezien, maar ook wordt aangegeven dat deze zich 

teveel op het fysieke en economische richt en niet op het sociale aspect van de regio. Ook stelt een 

respondent dat het voor sommige voorzieningen beter was geweest als er al enkele jaren geleden 

van bovenaf criteria / keuzes waren gemaakt voor het fuseren of opheffen van voorzieningen, 

omdat het uiteindelijk onvermijdelijk is.  
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Gevoeligheidsanalyse bestuurskracht 

 Binnen de regio wordt samenwerking nog niet vanzelfsprekend geacht. De vraag is 
ook in hoeverre de regionale agenda dit op alle terreinen wenselijk maakt. Zo lijkt in 
ieder geval op het terrein van stuwende en toeleverende economie als ook wonen 
sprake te zijn van twee subregio’s. Op andere terreinen, die vooral de verzorgende 
economie (zoals zorg en toerisme/recreatie) en de bereikbaarheid betreffen lijkt een 
gezamelijke visie voor de regio daarentegen van essentieel belang. Verder is het van 
belang dat beide subregio’s optimaal kennis en ervaring uitwisselen. Ook is het van 
belang dat de plattelandsgemeenten in elke subregio onderling goed met elkaar en 
met de respectievelijke centrumsteden samenwerken en hun beleid afstemmen. Een 
belangrijk punt voor de dialoogtafel is hoe de samenwerking tussen de gemeenten 
verder vormgegeven kan worden en welke rol de provincie daarbij kan spelen. 

 Tegelijkertijd is het van belang dat de regio zich beter als één geheel naar buiten 
presenteert en de bovenregionale samenwerking zoekt met de omliggende regio’s, 
met name om hun economische potenties beter te benutten. De dialoogtafel zal 
antwoord moeten geven welke kansen er liggen en hoe deze het beste verzilverd 
kunnen worden. Daarbij is ook de vraag welke rol de provincie hierbij kan spelen. 

 De rol van de gemeenten verandert, mede door de geringe financiële armslag. Van 
een alles regisserende partij worden zij steeds meer een participerende partij, waarbij 
ze aansluiten bij initatieven van maatschappelijke organisaties, ondernemers en 
burgers. Dat leidt tot een verschuiving van hiërarchische sturing naar netwerksturing. 
Enkele relevante voorbeelden zijn: 
 

1.) De 3 O’s ‘Onderwijs, ondernemers en overheid’ komt terug bij meerdere 
samenwerkingsverbanden. De ondernemers in de regio lijken goed georganiseerd en 
zijn daarmee een stevige partner voor de ontwikkeling van de regio. Welke kansen 
zien zij bijvoorbeeld voor het stimuleren van de verzorgende economie? Of wat zien 
ondernemers als mogelijkheden om forenzen naar Eindhoven te verleiden om binnen 
de regio aan de slag te gaan? 

2.) Een regionaal ‘zorgpark’ langs de N280 wordt gezien als middel om de twee 
steden dichter bij elkaar te brengen zodat de regio meer als eenheid kan opereren. 
Onderzocht kan worden in hoeverre private partijen hier gezamenlijk de rol van 
trekker op kunnen nemen, overeenkomstig de provinciale agenda. Welke grotere 
zorgorganisatie(s) zien hier kansen? Wat hebben zij daarvoor nodig? 

 Tot slot is een aandachtspunt dat in de regio veel beleid is en wordt ontwikkeld, maar 
dat nu de slag naar uitvoering gemaakt moet worden. Daarbij kan worden gedacht 
aan het opstellen van een concrete uitvoeringsagenda, het vormen van vitale 
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coalities tussen overheden, maatschappelijk middenveld, ondernemers en burgers en 
het benoemen van een ‘trekker’ per project of programma die verantwoordelijk is voor 
de voortgang van de uitvoering. 

8.2 GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING 
 

 Midden-Limburg heeft van alle Nederlandse regio’s de langste grens met het 
buitenland en wordt omringd door een groot aantal binnen- en buitenlandse 
stedelijke centra.  

 Op de gemeente Nederweert na, maken alle gemeenten in de regio Midden-Limburg 
deel uit van de euregio Rijn-Maas-Noord. Ook de gemeenten uit de regio Noord-
Limburg, de Duitse steden Mönchengladbach en Krefeld en een aantal Duitse 
gemeenten maakt deel uit van dit samenwerkingsverband. Naast gemeenten zijn 
ook de KvK Limburg en het Duitse equivalent de Industrie- und Handelskammer lid 
van de euregio. 
 

 Brainport 2020 is de strategie en het programma om Zuidoost-Nederland tot 
koploper in de internationale kenniseconomie moet maken. Het is een 
samenwerkingsverband van een aantal Noord-Brabantse regio’s en de drie 
Limburgse regio’s (Noord-, Midden- en Zuid-Limburg). De ambitie van Brainport 
2020 is om tot de top 3 van Europese regio’s te behoren en een top 10 positie in de 
wereld in te nemen. Op dit moment neemt de regio de respectievelijk 9e en 13e 
plaats in.  
 

 In het programma ‘wonen en leefomgeving’ wil de provincie inzetten op 
Internationale Beleidsafstemming tussen de woningbouwprogramma’s van de 
regio’s aan weerszijden van de grens om gebruik te kunnen maken van elkaars 
mogelijkheden, ongewenste effecten op de woningmarkt te voorkomen, en bij te 
dragen aan grensoverschrijdende economische ontwikkelingen.  

 Hoge Dunk is de naam van het economisch samenwerkingsverband van de 
gemeenten Cranendonck, Leudal, Nederweert en Weert. Binnen de Hoge Dunk 
werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid samen aan een sterke 
regio. Door de ligging van het gebied ten opzichte van Brainport Zuidoost-Brabant, 
België en het Duitse Ruhrgebied wordt de regio door Hoge Dunk beschreven als een 
centrale en strategische vestigingsplaats voor bedrijven. Voor onderwijs wordt 
samenwerking gezocht met opleidingen in Roermond en buiten de regio (Eindhoven, 
Venlo, Sittard, Maastricht, Aken en Leuven). Hoe deze samenwerking vorm wordt 
gegeven is niet duidelijk. 
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 In het kader van Brainport 2020 werken ook het samenwerkingsverband Hoge Dunk 
en de regio Midden-Limburg samen. 

 Uit de strategische visie en structuurvisie van Nederweert wordt duidelijk dat de 
gemeente haar blik vooral gericht heeft op het zuidoosten van Brabant.  

 

Reflectieronde grensoverschrijdende samenwerking 

 

De respondenten geven aan dat er nog slagen te maken zijn in het kader van het Brainport 2020 

programma. De verbindingen met Greenport Venlo zijn wel verbeterd, wat met name gunstig kan 

zijn voor Roermond. Contacten met Duitse partners zijn er wel, maar uit de reflectie komt naar 

voren dat er weinig zicht op is wat dit concreet oplevert. Voorlopig lijken deze contacten nog vooral 

goedbedoelde ambities. Daarbij is het zo dat regionaal gebonden MKB’ers, zowel in Duitsland als 

Nederland, liever aan de eigen kant van de grens blijven. Grotere bedrijven over de grens in 

Duitsland zijn meer footloose en kiezen daarom niet per sé voor Midden-Limburg als 

vestigingsplaats.  

 

Gevoeligheidsanalyse grensoverschrijdende samenwerking 

 

 Cranendonk is onderdeel van het samenwerkingsverband Hoge Dunk. Dit is 
opvallend omdat de gemeente gelegen is in Noord-Brabant. Ook in de structuurvisie 
van Nederweert is Noord-Brabant belangrijk oriëntatiepunt. Een vraag om te 
onderzoeken is in hoeverre deze oriëntatie verstevigd kan worden, maar misschien 
ook verbreed met andere gemeenten in Zuidoost-Brabant.  

 Er lijkt geen concrete landgrensoverschrijdende samenwerking vanuit de regio 
Midden-Limburg te worden gezocht, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Venlo waar een 
connectie wordt gezocht met Duitse steden vanuit Noordrijn-Westfalen. Mogelijk loont 
het om aan te haken bij deze samenwerking, dan wel andere connecties aan te gaan 

met andere gemeenten. 

 

8.3 FINANCIËN EN INSTRUMENTARIUM 

 De kaders voor de toekomst van de regio worden vastgelegd in het Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg (POL). POL2014 moet een compact, goed leesbaar en 
digitaal toegankelijk document worden. De opzet wordt een slimme mix tussen een 
regionale insteek (Noord-, Midden-, Zuid-Limburg) en een benadering rond vier 
hoofdthema’s (economie en infrastructuur, wonen en leefomgeving, landelijk gebied, 
ondergrond). Het sluit zoveel mogelijk aan op bestaande visies (o.m. regionale visies 
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en de nationale ruimtelijke hoofdstructuur). De centrale vragen van de eerste drie 
hoofdthema’s zijn: 
- Economie en infrastructuur: ruimtelijke maatregelen om de economische 

ontwikkeling te faciliteren, met focus op de topsectoren. Op de agenda staat ook 
een herijking van de bedrijventerreinenstrategie, waaronder de noodzaak om nog 
nieuwe terreinen aan te wijzen of bestaande terreinen uit te breiden en de 
mogelijke intrekking van een aantal reserveringen. 

- Wonen en leefomgeving: voorstellen voor een strakkere sturing op de (boven-) 
regionale woningvoorraadontwikkeling. Belangrijk is om met de regio’s te werken 
aan een brede regiospecifieke aanpak van de herstructureringsopgave, met 
aandacht voor de leegstand van kantoren, winkels, monumenten en 
voorzieningen en milieuproblemen. Met steden en gemeenten zal een aanpak 
worden uitgewerkt voor de sturing van (grootschalige) detailhandel. 

- Landelijk gebied: een gedifferentieerde aanpak voor behoud en ontwikkeling van 
de kwaliteit van het landelijk gebied. Voor Midden-Limburg (dan wel Zuid-
Limburg) is van belang dat een (ruim) zoekgebied voor een regionaal 
lawaaisportcentrum wordt aangewezen. Ook komt een onderzoek naar een 
mogelijke reductie van het aantal zones voor glastuinbouw resp. intensieve 
veehouderij van belang. Verder is er een strategie in ontwikkeling, gericht op het 
stimuleren van agrosectoren in combinatie met verduurzaming, innovatie en 
ruimtelijke kwaliteit. In het POL wordt ook een visie uitgewerkt op de aanpak van 
de Maasveiligheid. 

 Onder het motto 'Platteland in Uitvoering, een buitenkans voor Limburgers' wordt 
een groot aantal projecten ter verbetering en ontwikkeling van het landelijk gebied in 
Limburg uitgevoerd. Er zijn twee belangrijke subsidieprogramma's die de projecten 
financieel ondersteunen: 
- Het provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (pMJP).  
- Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP 2) 

 Het ISV 3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) van de provincie kent drie 
budgetten: Wonen, Bodem en Geluid. In het kader van de demografische transitie is 
vooral het budget Wonen (circa € 16,3 miljoen) van belang. ISV3 wordt zo flexibel en 
adequaat mogelijk ingezet, waarbij projecten binnen de BBO herstructurering en 
overige leefbaarheidsprojecten binnen het programma ‘Investeren in Steden en 
Dorpen’ prioriteit hebben. Het ISV 3 loopt in 2014 af en er komt naar verwachting 
geen vervolg. Het ontwikkelen van nieuwe strategieën is dus nodig. Aangsloten kan 
mogelijk worden bij het concept ‘stedelijke vernieuwing op uitnodiging’, zoals dat door 
het Ministerie van BZK, IPO en VNG is ontwikkeld: het inspelen op kleinschalige 
initiatieven van bewoners en bedrijven met bestaande gedstromen en regelingen 
(bijvoorbeeld inzet uitkeringen van werklozen). 
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 Vanaf 2011 wordt een krimpmaatstaf aan het verdeelmodel van het gemeentefonds 
toegevoegd. Via de krimpmaatstaf krijgen gemeenten in Groningen, Zeeland en 
Limburg die de afgelopen 7 jaar hun bevolking met meer dan 1% zagen dalen, een 
vergoeding. Voor 2011 komt dat neer op ruim € 600 voor elke verloren inwoner 
boven de drempel van 1%. In Midden-Limburg voldoen 2 gemeenten aan die norm. 

 De regionale visie ´Het oog van Midden-Limburg’ geeft aan dat bij een visie ook een 
gedegen financiële onderbouwing hoort. Daarbij is het zaak, voordat publieke partijen 
investeren, eerst de verdiencapaciteit van het gebied maximaal te benutten. Dit kan 
door het inzetten van revenuen uit de grondexploitatie (grondopbrengsten) ter 
financiering van kostenvragers. De praktijk wijst echter uit, zo ook in Midden-Limburg, 
dat deze inkomsten slechts een deel van de gebiedsontwikkeling kunnen financieren. 
Voor regionale medefinanciering van (voor de regio) belangrijke projecten, is het 
wenselijk een regionaal investeringsfonds in het leven te roepen, aldus de visie. 

 Op het terrein van de woningmarkt kent de provincie een regeling ter stimulering van 
het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en de Limburgse Energie Subsidie 
(LES). De provincie en de gemeenten verstrekken verder startersleningen. 

 Op economsich terrein kent de provincie een aantal subsidieregelingen, zoals 
- Nadere subsdieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2012 e.v.,  
- Nadere subsidieregels stimulering innovatief ondernemerschap 

vrijetijdseconomie en  
- Nadere subsidieregels vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in 

Limburg 2009-2013. 
 

 De regio kan gebruik maken van de Europese INTERREG IV-A subsidies 
(grensoverschrijdende – Euregionale – samenwerking) en INTERREG IV-B subsidies 
(Transnationaal programma Noordwest Europa). 

 JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) is een 
revolving fund, dat zoals de naam aangeeft bedoeld is voor stedelijke 
herstructurering. Revenuen uit projecten die met het fonds zijn gefinancierd, vloeien 
weer terug in het fonds en worden opnieuw geïnvesteerd. Voorwaarde is dat er geld 
moet zijn binnen de stedelijke prioriteit van een Operationeel 
Structuurfondsenprogramma, waarop een beroep kan worden gedaan. 
 

Reflectieronde financiën en instrumentarium 
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Door meerdere partijen is aangegeven dat er behoefte is aan regionale fondsvorming. Er is een pot 

voor GOML, maar deze wordt maar beperkt gevuld. Ook het idee van een saneringsfonds is 

geopperd. 

 

9. De foto 
 
In dit hoofdstuk worden de voorgaande analyses over 
demografie, economie, sociale structuren en het 
vestigingsklimaat gecombineerd tot één ‘foto’ van de 
regionale agenda, ‘Het oog van Midden-Limburg’, in relatie tot 
de demografische transitie. De ambities uit de regiovisie 
worden afgezet tegen de demografische prognose, welke een 
stevige verschuiving in de bevolkingssamenstelling laten zien. 
De veranderingen zijn hieronder schematisch weergegeven.  
 

 
In dit hoofdstuk worden de kernthema’s uit het ‘Oog van Midden-Limburg’ achter elkaar 
behandeld, waarbij eerst in een kader wordt aangegeven waar de kracht en kansen van 
de regio liggen. Vervolgens wordt daar op aangesloten met een aantal kanttekeningen, 
waar vragen aan worden gekoppeld. Deze kunnen worden behandeld tijdens de 
dialoogtafel. Met de foto van de regionale agenda in relatie tot de demografische transitie 
wordt duidelijk waar de gevoeligheden liggen in deze relatie, daarbij wordt gekeken naar 
de volgende elementen: 
 
 Economie 
 Talentontwikkeling en innovatie 
 Quality of life 
 Sociale structuur 
 Samenwerking 
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De elementen worden hieronder toegelicht en leiden telkens tot vragen. Op basis van 
deze vragen zijn vijf hoofdthema’s en enkele vragen voor de dialoogtafel geformuleerd. 
Deze zijn terug te vinden in de hoofdlijnen van de foto Midden-Limburg. De thema’s zijn 
ter aanvulling op de vragen die in de inleiding geformuleerd zijn: 
 
 of partijen zich herkennen in het document (eventueel aanbrengen nuancering, 

verrijking met eigen materiaal of ervaringen); 
 of partijen de foto en de gehanteerde perspectieven herkennen en aan kunnen geven 

op welke wijze de beantwoording van de vragen kansen creëert om tot concrete 
doorbraken te komen; 

 of ze zich aan het proces willen verbinden als partij; 
 wat hun bijdrage zal zijn; 
 of ze aanbevelingen hebben voor het vervolgtraject om te komen tot een planmatige 

aanpak. 
 
Met bovenstaande vragen en met de hoofdthema’s kunnen tijdens de dialoogtafel de 
eerste stappen gezet worden richting een regionale aanpak van de veranderende 
bevolkingssamenstelling. 
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9.1 FOTO VERSTERKEN REGIONALE ECONOMIE 
 

 Gunstige ligging tussen verschillende sterke economische regio’s (brainport 
Eindhoven, greenport Venlo, Ruhrgebied); 

 Sterk MKB; 

 Divers aanbod aan toeristisch-recreatieve voorzieningen 

 

Economie en arbeidsmarkt 

 Uit het voorgaande blijkt dat de regio Midden-Limburg sterk afhankelijk is van de 
omliggende sterke economische regio’s: Noord- en Zuid-Limburg en Zuidoost-
Brabant. De regionale economie is vooral gebaseerd op aan de genoemde sterke 
regio’s toeleverende bedrijven (vooral maakindustrie) en de verzorgende 
werkgelegenhied binnen de regio (met name zorg, detailhandel en toerisme). De 
omringende regio’s bieden ook in belangrijke mate werkgelegenheid voor de 
inwoners van Midden-Limburg. Dat maakt Midden-Limburg dus een in economisch 
opzicht afhankelijke en tot op zekere hoogte ook kwetsbare regio. Een zorgpunt bij 
deze ontwikkelingen is verder het mogelijk sluiten van het KMS-terrein in Weert. De 
eigen regionale economie is ook kwetsbaar als het gaat om de toekomstige positie 
van de detailhandel (vanwege het toenemende internetwinkelen, al kan dit ook een 
kans betekenen); zorg en toerisme zijn daarentegen – in het licht van de vergrijzing 
– in belang toenemende sectoren. Deze sectoren bieden niet alleen perspectief voor 
de twee steden, maar vooral ook voor het landelijke gebied in de regio. Een 
belangrijke vraag voor de dialoogtafel is dan ook hoe Midden-Limburg haar 
economische positie kan versterken en op welke paarden de regio haar geld gaat 
inzetten.  

 Een bijkomend vraagstuk is of de regio zich als één geheel zou moeten profileren of 
juist zou moeten kiezen voor een gescheiden ontwikkeling (Weerterland dat zich 
sterk richt op Zuidoost Brabant en België, Midden-Limburg Oost dat zich meer richt 
op Noord- en Zuid-Limburg en Duitsland)? Momenteel kent de regio een 
gefragmenteerd economisch profiel, mogelijk ook door het gebrek aan samenhang 
tussen Roermond en Weert. Dat kan een voordeel zijn omdat de regio wellicht beter 
bestand is tegen conjunctuurschommelingen, maar het kan ook nadelig zijn: het is 
immers lastig keuzes maken. De ambities lopen uiteen, evenals initiatieven en 
projecten die gestart worden. Is het nodig meer focus aan te brengen en te komen 
tot een duidelijk economisch profiel en welke stappen zouden daar voor nodig zijn? 

 Roermond trekt grote bezoekersstromen uit Duitsland, maar dit levert nog 
onvoldoende spin-off op voor de rest van de regio. Op welke wijze kan deze 
potentiële groeimarkt worden aangeboord en wat is er voor nodig om bijvoorbeeld 
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een regionale marketing- en brandingcampagne voor het Duitse achterland op te 
zetten? 

 De regio kent zoals vermeld een gefragmenteerd economisch profiel, maar ook een 
aantal sterke en onderscheidende spelers: Proteion als grote zorgpartij, Adams die 
zich onderscheidt in blaas- en slaginstrumenten, zaadveredelingsbedrijf Nunhems 
en Ciro, het expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen de metaalbewerking en 
scheepsbouw in Maasbouw: deze ondernemingen kennen specifieke vragen, 
bijvoorbeeld waar het gaat om personeel. De regio kan daar op dit moment niet altijd 
aan voldoen. Tegelijkertijd kan er ook meer inzet worden gepleegd om de uniciteit 
van deze bedrijven meer uit te nutten. Op welke wijze zou de regio kunnen voldoen 
naar de vraag van personeel? En hoe zouden deze onderscheidende spelers op 
andere wijzen kunnen worden gefaciliteerd? 

 De ontgroening zal bij ongewijzigd beleid leiden tot een afname van de 
beroepsbevolking, een ontwikkeling die nu al zichtbaar wordt. Tussen 2012 en 2015 
zal de beroepsbevolking naar verwachting van 168.000 tot 164.000, de 5 jaar 
daarna neemt deze met nog eens 8.000 af om uiteindelijk in 2040 op 125.000 uit te 
komen. Dat belemmert uiteraard de economische ontwikkeling. De regio kent een 
relatief lage arbeidsparticipatie. Verhoging daarvan is dus nodig. Dat kan enerzijds 
door de toeleiding naar werk en betere en permanente scholing (dus zowel voor 
jongeren als volwassenen), anderzijds door het langer werkzaam laten zijn van 
ouderen (waarbij de landelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd dus 
een rol speelt). In de land- en tuinbouw speelt uiteraard de afhankelijkheid van 
buitenlandse werknemers een rol, zolang deze slechts tijdelijk (voor kortere of 
langere tijd) in de regio wonen. Een thema voor de dialoogtafel is dan ook hoe het 
toekomstig aanbod aan arbeidskrachten gewaarborgd kan blijven, waarbij de inzet 
van mensen met een uitkering, de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, 
evenals het meer permanent aantrekken van buitenlandse werknemers belangrijke 
elementen zijn. 

 Weert kent een kleine HBO instelling waar een drietal bacheloropleidingen te volgen 
is die echter weinig aansluiting hebben bij de regionale economie (bestuurskunde, 
management en management-economie-recht) en in Roermond is het mogelijk een 
associate degree in Retailmanagement te halen. De vraag is of er mogelijkheden 
zijn om dependances van andere instellingen naar de regio te trekken (of de regio 
beter te verbinden met en aan bestaande instellingen) met opleidingen die 
aansluiten op de sterke economische sectoren in de regio (zorg en toerisme) om zo 
doorlopende leerlijnen te creëren? Met de plannen voor een zorgacademie speelt de 
regio overigens al in op de vraag naar zorg, die naar verwachting zal toenemen door 
de vergrijzing. 
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 De regiovisie ‘Het Oog van Midden-Limburg’ richt zich op het versterken van de 
ondernemingskracht in de regio door bedrijfsterreinen (hoogwaardige werklocaties). 
Daarnaast is versterken van het toeristisch-recreatief profiel een speerpunt, het 
verbeteren van de ondernemingskracht door opleidingsaanbod en het verbeteren 
van vestigingsmilieus (aantrekken ‘actieven’ en behoud jongen mensen voor de 
arbeidsmarkt). Gegeven bovenstaande analyse en reflectie lijkt het Oog nog 
onvoldoende in te springen op de teruglopende beroepsbevolking in de regio. Dit is 
echter wel van belang om de in de zorg gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken 
(voldoende personeel), de economische afhankelijkheid van andere, omliggende 
regio’s niet verder te versterken, de kracht van het MKB te blijven behouden en in 
aanwas van nieuwe ondernemers te voorzien en tot slot de relatief sterke 
maakindustrie in de regio te blijven voorzien in een goed personeelsaanbod. Het 
aanbod aan bedrijfsterreinen moet volgens het Oog regionaal worden aangepakt; 
ondanks dat worden in de regio nog ongecoördineerd plannen voor bedrijfsterreinen 
gemaakt. 

Toerisme en recreatie 

 Alle gemeenten in de regio zijn het er over eens dat toerisme en recreatie van 
economisch belang zijn voor de regio en dat deze sector nog groeipotentieel heeft. 
De suggestie van het Oog van Midden Limburg is de attracties in de regio meer met 
elkaar te verbinden om een toeristisch totaalproduct te bieden. Denk hierbij aan de 
historische binnenstad van Roermond, aan Weert en omgeving, Thorn, de 
Maasplassen, enz, door o.a. verblijfsvoorzieningen en goede verbindingen. De vraag 
is hoe op dit vlak de samenwerking tussen de gemeenten versterkt kan worden en 
wat er nodig om dit proces te stimuleren? De in het Oog geschetste verbinding 
tussen stad en platteland verdient hierbij meer aandacht: hoe kan er meer worden 
geprofiteerd van de unieke Maasplassen door mensen die komen winkelen in 
Roermond dit gebied te laten bezoeken? Het is de vraag of het vitaal houden van 
dorpen en kernen in de plattelandsgemeenten daarvoor genoeg is: wellicht is een 
meer structurele verbinding en relatie tussen de plattelandsgemeenten en de meer 
stedelijke gemeenten wenselijk. 

 De toeristisch-recreatieve sector in Midden-Limburg is te kleinschalig en 
versnipperd, wat is er nodig om partijen aan elkaar te verbinden zodat dit 
meerwaarde oplevert voor de gehele regio? Gedacht kan worden aan een regionale 
branding campagne, op welke kwaliteiten zou een dergelijke campagne in moeten 
zetten? Van belang hierbij is het neerzetten van een realistisch beeld van de regio, 
dus alleen die kwaliteiten benoemen die de regio ook daadwerkelijk bezit. 
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 Overheden en het MKB in de toeristisch-recreatieve sector lijken over onvoldoende 
slagkracht te beschikken om de integrale ontwikkeling van de Maasplassen als 
hoogwaardig toeristisch-recreatief product in een stroomversnelling terecht te laten 
komen. Zou een impuls van buiten de regio helpen dit proces te versnellen? 

 Brancheorganisatie RECRON geeft aan dat voor het benutten van het potentieel een 
verdere professionalisering en kwaliteitsslag nodig is. Dit vergt ook een andere rol 
van gemeenten en provincie, op welke wijze vult de regio dit in? 
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9.2 FOTO TALENTONTWIKKELING EN INNOVATIE 
 

 Strategische verkenningen naar het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs in 
de regio uitgevoerd; 

 Stichtingen voor primair onderwijs zijn bewust bezig met het krimpvraagstuk; 

 Gemeenten zetten in op multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. 

 Vooralsnog lijken gemeenten de toekomstige mismatch in het onderwijs (tussen 2011 
en 2015 daalt het aantal basisschoolleerlingen met ca. 10% in de regio en het 
voortgezet onderwijs in Roermond zal bijvoorbeeld ca. 11.000 m2 van het 
gebouwenbestand moeten afstoten) vooral lokaal aan te pakken. De gemeente 
Nederweert is bezig een integraal huisvestingsplan op te stellen voor het primair 
onderwijs, hieruit blijkt dat het de voorkeur van de gemeente heeft dat voor iedere 
kern een school behouden blijft. In hoeverre speelt dit ook in andere gemeenten en 
wordt er toegewerkt naar regionale afstemming? Welke rol zou de provincie daarbij 
moeten vervullen? 

 Een belangrijke vraag is welke criteria worden aangelegd bij de herstructurering van 
het basisonderwijs. Zo kan nabijheid een belangrijk criterium zijn, wat al gauw leidt tot 
de conclusie dat iedere kern zijn eigen school moet hebben (al balanceert die op de 
rand van de opheffingsnorm). Spolt geeft echter aan dat de leefbaarheid in een kern 
niet achteruit gaat door de sluiting van een school. Het gaat om het totaalpakket wat 
in een kern of gemeente wordt geboden. Een andere criterium kan zijn een goed 
kwaliteitsniveau, wat een zekere omvang van scholen vraagt en waarbij ook de 
mogelijkheden aanwezig zijn om tot brede scholen (door combinatie met andere 
voorzieningen) te komen. Een vraag kan bijvoorbeeld zijn of het wenselijk is of een 
school meer dan 50 of meer dan 150 leerlingen heeft. Dergelijke keuzes leiden tot 
meer concentratie van het basisonderwijs in een beperkter aantal kernen. Ook 
voldoende keuzevrijheid in denominatie of onderwijsvorm (Dalton, Montessori, enz.) 
kan een criterium zijn. Hoe staan de gemeenten en onderwijsinstellingen hier 
tegenover? 

 Het afstemmen van het middelbaar beroepsonderwijs op de toekomstige vraag van 
leerlingen en de werknemers in de regio is in gang gezet met een strategische 
verkenning. Hoe kan de volgende stap in dit proces worden gezet om zo snel 
mogelijk te komen tot doorlopende leerlijnen die aansluiten op de regionale 
economie? Welke rol kunnen andere onderwijsinstellingen binnen en buiten de regio 
spelen om tot doorgaande leerlijnen te komen en hoe kan de samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven vormgegeven worden? 
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 Welke mogelijkheden zijn er om instellingen (dependances) voor het hoger onderwijs 
in de regio te krijgen? Of kan volstaan worden met het huidige aanbod plus het 
aanbod in de omringende regio’s (Eindhoven, Venlo, Heerlen, Maastricht)? Op welke 
wijze kunnen verbindingen met deze hoger onderwijsinstellingen verbeterd worden? 
En welke partijen zijn hiervoor nodig (overheden, voortgezet onderwijs en mbo, het 
MKB)? 

 De regiovisie ‘Het Oog van Midden-Limburg’ benadrukt het belang van goed 
onderwijs. Onderwijs wordt genoemd als belangrijke voorwaarde voor het binden van 
jonge mensen en het versterken van de regionale economie. Ook teruglopende 
leerlingenaantallen als gevolg van de bevolkingstransitie worden benoemd. In Het 
Oog van Midden-Limburg blijft het echter bij benoemen, een regionale visie op het 
onderwijs ontbreekt. Uit de analyse komt naar voren dat gemeenten op het gebied 
van primair en voortgezet onderwijs vooral op lokaal niveau actief zijn. Echter, om 
effectief met de mismatch in het onderwijs als gevolg van de demografische transitie 
om te gaan kan regionale afstemming meerwaarde bieden. Zowel in termen van 
kwaliteit en geld. 

 Door het afnemen van de beroepsbevolking zal een groter beroep worden gedaan op 
ouderen. Dit zal zowel gebeuren door het stimuleren van vrijwilligerswerk als door het 
stimuleren van ouderen om langer door te werken. Deels wordt dit ondervangen door 
het verhogen van de pensioenleeftijd, maar de vraag is of er nog voldoende 
aansluiting bestaat met de toekomstige vraag van werkgevers in de regio. Daarom is 
het nodig te zorgen voor voldoende mogelijkheden voor om- en bijscholing van 
ouderen. Belangrijke vragen daarbij zijn bijvoorbeeld of er een beeld bestaat van 
hoeveel ouderen hier in geïnteresseerd zouden zijn, op welke wijze dit kan worden 
gefaciliteerd, welke belemmeringen er zijn voor bedrijven om oudere werknemers te 
behouden of ouderen aan te nemen en hoe deze belemmeringen kunnen worden 
weggenomen. 
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9.3 FOTO QUALITY OF LIFE  
 

 Gemeenten hebben opdracht gegeven om tot één regionale woonvisie te komen; 
 Goede zorgvoorzieningen in de regio met ambities om deze verder te versterken; 
 Groot winkelaanbod in Roermond; 
 Sportverenigingen anticiperen op teruglopende ledenaantallen; 
 Gemeenten hebben plannen multifunctionele accommodaties te ontwikkelen en 

voorzieningen te clusteren; 

 De regio is goed bereikbaar over het spoor en via de weg. 

 

Wonen 

 De verschillende woonvisies en woningbouwprogramma’s voor de subregio’s en 
gemeenten daarbinnen lopen in kwantitatieve zin uiteen. Het is dan ook een goede 
zaak dat er één regionale woonvisie komt, gebaseerd op eenduidige 
uitgangspunten. Dat betekent overigens niet dat de twee subregio’s één 
woningmarkt vormen, gezien de migratiestromen en economische oriëntatie. De 
twee subregio’s verkeren wel in een vergelijkbare situatie, waardoor oplossingen 
voor de ene subregio ook van belang voor de andere kunnen zijn. In de dialoogtafel 
zal de vraag bediscussieerd moeten worden hoe er beleidsmatig met deze 
tweedeling in woningmarkten kan worden omgegaan. 

 De verschillende woningbehoefteramingen zullen vooral te maken hebben met het al 
dan niet anticiperen op bevolkingskrimp. Er zijn signalen dat gemeenten zich hiervan 
bewust worden en hun beleid bijstellen. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden 
dat trendmatig nog geen sprake is van een vertrekoverschot in de regio (met name 
in Midden-Limburg Oost) en dat vooralsnog ook sprake blijft van een 
huishoudensgroei als gevolg van gezinsverdunning. Gezien deze ontwikkelingen lijkt 
migratie 0 (inclusief de buitenlandse migratie) een realistische optie voor de 
toekomstige woningbouwprogrammering. De vraag is wat nodig is om ook in de 
toekomst het migratiesaldo 0 vast te kunnen houden, bijvoorbeeld door het 
aantrekken van buitenlandse werknemers die zich permanent in de regio vestigen. 

 De spreiding van het nieuwbouwprogramma is een punt dat de aandacht vergt. De 
E,til prognoses laten zien dat voor Roermond vooralsnog blijft groeien (Weert in 
mindere mate) en dat de plattelandskernen al vrij snel in inwonertal zullen dalen. Dit 
betekent dat de behoefte aan nieuwe woningen op het platteland minder groot is dan 
in de stedelijke kernen. De plattelandskernen kunnen vooral aantrekkelijk blijven als 
gebouwd wordt in woonmilieus die aansluiten bij de voorkeur om landelijk te wonen. 
Daarnaast kan de vestiging van (buitenlandse) werknemers in de land- en tuinbouw 
een impuls voor deze kernen betekenen. Roermond en in mindere mate Weert lenen 
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zich voor stedelijk wonen, terwijl Weert daarnaast voor met name Zuidoost-Brabant 
een suburbaan woonmilieu kan bieden. De vraag voor de dialoogtafel is in hoeverre 
deze visie gedeeld wordt. 

 Een discussiepunt voor de dialoogtafel is voor welke doelgroepen dient te worden 
gebouwd. Er zijn twee (complementaire) strategieën denkbaar: het bouwen van 
betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen om daarmee de krimp (deels) 
te keren of het bouwen van levensloopgeschikte woningen voor senioren om 
daarmee hun toekomstige zorgbehoefte te beperken. Door doorstroming komen dan 
ook woningen voor bijvoorbeeld starters vrij. De eerste strategie vraagt om 
aanvullende instrumenten om de woningen voor de betreffende doelgroep 
bereikbaar te maken (bijvoorbeeld startersleningen), de tweede strategie vraagt om 
stimulerende en ondersteunende maatregelen waardoor belemeningen voor 
senioren om daadwerkelijk te verhuizen worden weggenomen. 

 De vraag voor de dialoogtafel is of er een duidelijk beeld is van de kwaliteit van de 
particuliere voorraad en zo ja, hoe de partijen het geschetste vraagstuk willen 
oppakken. Ter toelichting kan hierover nog het volgende worden gezegd: 
 
1.) De herstructurering van de sociale huursector loopt vertraging op, na afronding 
van een aantal hersturctureringsprojecten in Roermond, omdat partijen verschillend 
denken over de opgave. Dat heeft te maken met de woningmarktcrisis en 
onzekerheid over het toekomstig rijksbeleid (huurbeleid, toekomst van de 
hypotheekrente-aftrek) waardoor het moeilijk is de vraag naar sociale huur-, 
duurdere huur- en koopwoningen te voorspellen, maar ook met de huidige druk op 
de sociale huursector en de verslechterde financiële positie van de 
woningcorporaties. Zeker als het gaat om ingrijpende maatregelen als 
sloop/vervangende nieuwbouw is het echter nodig om tijdig met de plannen te 
beginnen. In de praktijk is al gauw sprake van tien jaar voorbereidingstijd.  
 
2.) Opvallend is dat voor de particuliere voorraad een heldere visie en aanpak nog 
geheel ontbreken. Een actieplan dat zich richt op voorlichting en communicatie, 
ondersteuning door de woningcorporaties, zelfwerkzaamheid c.q. burenhulp van de 
bewoners en waar nodig financiering (bijvoorbeeld een revolving fund via SVn) is 
wenselijk. 

 De regiovisie ‘Het Oog van Midden-Limburg’ richt zich in sterke mate op het 
regionale karakter van de woningbouwopgave en de integrale afstemming die 
daarover plaats dient te vinden. Sturing op migratiesaldo 0, herstructurering in de 
twee stedelijke gebieden, behoud van kwaliteit van de woningvoorraad en 
‘kwalitatieve sturing’ zijn daarbij uitgangspunten. Het vraaggerichte, kwalitatieve 
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sturen kan betekenen het bouwen voor senioren, maar kan ook bouwen voor nieuwe 
doelgroepen betekenen (bijvoorbeeld buitenlandse werknemers) die de 
arbeidsmarkt voldoende vitaal kunnen houden. De regiovisie gaat hier nog niet 
expliciet op in. 

Zorg en welzijn 

 De regio anticipeert op de veranderende bevolkingssamenstelling door zich 
nadrukkelijk te profileren met het versterken van de zorgsector. Het meest in het oog 
springend is de ontwikkeling van de Zorgstrip Weert-Roermond langs de N280. 
Daarmee wordt ook de relatie Weert-Roermond versterkt. Dit is echter een groot 
gebied (circa 25 km). De vraag is dan ook hoe deze ambitie concreet ingevuld gaat 
worden en om welke vormen van zorg het gaat. Daarnaast is de vraag of ook elders 
de zorgsector verder versterkt kan worden, bijvoorbeeld rond Koningsbosch. Bij 
deze ontwikkelingen gaat het ook om de vraag of hiervoor de financiële middelen 
gevonden kunnen worden, mede gezien de bezuinigingen van het Rijk. De trend van 
het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen en zorg op afstand lijkt tegen de 
mogelijke ontwikkeling van een zorgstrip in te gaan. 

 Door de vergrijzing en de dalende beroepsbevolking dreigt een tekort aan 
zorgpersoneel. De vraag is hoe dit opgelost kan worden. Kan voldoende personeel 
van buiten de regio worden aangetrokken en zo ja, op welke wijze? Of moet de 
oplossing meer gezocht worden in een sterke digitalisering van de zorg en hoe kan 
dit vormgegeven worden (waarbij in ieder geval glasvezelkabelverbindingen een 
voorwaarde zijn)? Het project Breedband van Hoge Dunk is een goede eerste stap 
door de meerwaarde van ICT in zorg en onderwijs verder uit te diepen. Wat is er tot 
nu toe bereikt en kan er een verbinding gemaakt worden met de rest van de regio? 

 Het tekort aan personeel in de zorg (in heel Limburg groeit het tekort tussen 2012 en 
2016 tot 4.600) kan daarnaast deels worden opgevangen door een grotere inzet van 
zorgvrijwilligers. Gemeenten in de regio houden in hun beleid rekening met groei van 
het aantal potentiële vrijwilligers (met name vitale ouderen). De vraag is hoe dit 
georganiseerd kan worden, welke rol de gemeenten hierin spelen en welke rol de 
zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Ook is een belangrijke vraag hoe mensen 
gemotiveerd kunnen worden om zorgvrijwilliger te worden en welke 
randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn (verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid, 
beloningsprikkels, enz.).  

 Het tekort aan personeel in de zorg kan ook deels worden opgevangen door 
innovatie in de regelgeving. De decentralisatie van de AWBZ en de Jeugdzorg en de 
mogelijke invoering van de Wet Werk naar Vermogen (thans controversieel) brengen 
financiële kortingen en nieuwe taken voor gemeenten met zich mee, maar bieden 
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ook nieuwe kansen. Hoe gaan de gemeenten in de regio om met de decentralisaties 
en op welke wijze raakt dit aan andere ontwikkelingen, zoals de demografische 
transitie, in de regio? 

 Zorg wordt in de regiovisie Het Oog van Midden-Limburg gezien als een sector waar 
de regio sterk in is. In de visie heeft het uitbouwen van de sector, door realisatie van 
een regionale zorgstrip, een centrale plaats. Hiermee wordt ingespeeld op de 
toekomstige demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing. De visie sluit 
dus goed aan op de uitdaging waar de regio voor staat. Realisatie van de zorgstrip 
hangt samen met de ontwikkelingen rond de N280, maar hier is tot nog toe geen 
besluit over genomen. Wanneer hier duidelijkheid over bestaat, is het de vraag hoe 
het proces rondom de zorgstrip zo snel mogelijk op gang kan worden gebracht. 
Welzijn is een onderbelicht aspect in de regiovisie en uit de analyse en reflectie blijkt 
ook dat dit thema nog weinig aandacht krijgt op regionaal niveau. 

Voorzieningen  

 De grote huidige leegstand van winkelpanden verdient aandacht. Het is het 
denkbaar dat deze leegstand structureel is door het veranderend winkelgedrag 
(funshopping in de stadscentra, overige retail op perifere locaties tijd en internet 
winkelen). Dat leidt tot verpaupering en verloedering van de leefomgeving. Ook in de 
kleine kernen neemt het winkelaanbod af door schaalvergroting, bevolkingsdaling en 
problemen met bedrijfsopvolging. In hoeverre ontwikkelen de gemeenten hierop 
beleid en wat betekent dat voor de realisering van projecten die nu nog in 
voorbereiding zijn? Is daarbij ook een rol voor de provincie weggelegd? Of moet, 
zoals aangegeven in een rapport van de Kamer van Koophandel, een actieve 
sanering niet te krampachtig moet worden ingezet en moet er ruimte zijn voor 
leegstand en koude sanering? 

 Wat betekenen ontgroening en vergrijzing voor het toekomstig aanbod aan 
sportvoorzieningen? Naar verwachting zal de belangstelling voor veldsporten sterk 
dalen en die voor zaalsporten constant blijven of toenemen. Dit punt lijkt nog 
onvoldoende in het huidige beleid van de gemeenten door te werken. In hoeverre 
zijn de gemeenten hierop voorbereid en welk beleid wordt ontwikkeld? Het is zaak 
hiervoor een regionale aanpak te ontwikkelen waarbij zaken als ruimtelijke spreiding, 
onderhoudskosten, bezettingsgraad, kwaliteit van de voorziening e.d. kunnen 
worden meegewogen. Hierbij kan aangesloten worden bij het reeds bestaande 
Midden-Limburgs sportoverleg. 

 Verschillende gemeenten werken afzonderlijk van elkaar aan het realiseren van 
gedeelde en multifunctionele accommodaties en clustering van voorzieningen op 
lokaal niveau. De vraag is of in het geval van plattelandsgemeenten dit schaalniveau 
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voldoende is of dat de clustering op subregionaal niveau moet plaatsvinden. Hebben 
de gemeenten hier voldoende oog voor? 

 Met name in de kleine kernen zal het voorzieningenniveau volledig verdwijnen. De 
vraag is of de burgers dit als probleem ervaren (zie ook het rapport van Spolt in de 
voorgaande paragraaf). Het is ook denkbaar dat burgers met nieuwe initiatieven 
komen om zelf voorzieningen in stand te houden of te ontwikkelen, bijvoorbeeld als 
het gaat om buurthuizen of winkelcoöperaties. In hoeverre spelen deze 
ontwikkelingen en stimuleren/faciliteren de gemeenten deze ontwikkelingen? 

 De relatie stad-land wordt door de regio bestempeld als aandachtspunt. Een goede 
stad-land relatie helpt op tal van gebieden, zeker ook wat betreft het 
voorzieningenniveau. Bewoners van het platteland gaan bijvoorbeeld naar de stad 
om inkopen te doen en stadsbewoners gaan naar het platteland voor recreatie. De 
vraag is hoe deze wensen en behoeften van bewoners in de stad en op het 
platteland te verbinden zijn op regionaal niveau. 

 In de regiovisie is aandacht voor de verschillende effecten van de demografische 
ontwikkelingen op het voorzieningenniveau in de stedelijke en 
plattelandsgemeenten. Om het woonklimaat in de regio te verbeteren wordt in de 
visie gesteld dat op regionaal niveau afstemming over het voorzieningenaanbod zou 
moeten plaatsvinden. Uit de analyse blijkt dat in het beleid van de gemeenten 
rekening gehouden wordt met de toekomstige bevolkingssamenstelling en de 
voorzieningen. Echter is er van regionale afstemming nog geen sprake. Daarnaast is 
binnen de programmalijn wonen van GOML momenteel alleen aandacht voor het 
komen tot een regionale woonvisie, voorzieningen zijn onderbelicht. 

Mobiliteit en bereikbaarheid 

 Het reactiveren van de IJzeren Rijn roept in Nederland veel weerstand vanwege de 
aantasting van het leefklimaat en de natuur, terwijl de toegevoegde waarde voor de 
regio lijkt in de huidige vorm minimaal lijkt te zijn. De vraag is of er ook varainten zin 
waarbij met name Weert en Roermond economisch kunnen profiteren van het tracé. 

 De gemeente Leudal heeft de ambitie een glasvezelnetwerk te realiseren en in het 
samenwerkingsverband Hoge Dunk wordt gewerkt aan het project breedband. De 
vraag is hoe deze ontwikkelingen met de rest van de regio te verbinden zijn, gezien 
de betekenis van deze infrastructuur voor de economie, zorg, onderwijs en andere 
voorzieningen. 

 In Het Oog van Midden-Limburg werd het doorontwikkelen van de N280 al als 
essentieel gezien voor economische activiteiten in de regio, nu en in de toekomst. In 
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de analyse en reflectie komt dit nog steeds naar voren, het succes van de 
ontwikkeling van de zorgstrip is er bijvoorbeeld mede van afhankelijk. Voor de N280 
lopen diverse projecten door elkaar, die allen op elkaar ingrijpen. Ook de provincie 
speelt hierin een cruciale rol. Zijn er mogelijkheden om op korte termijn tot 
afstemming en een oplossing te komen voor de N280? En op welke wijze kunnen 
deze ontwikkelingen worden doorgetrokken zodat ook de verbindingen met 
omliggende regio’s worden versterkt? 
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9.4 FOTO VERSTERKEN SOCIALE STRUCTUUR 
 

 Gemeenten in de regio voeren actief beleid om de burger meer te betrekken; 
 Ook vanuit het maatschappelijk middenveld worden ontwikkelingen in gang gezet. 

 De algehele tendens van een regisserende naar een participerende overheid, is in 
(toekomstige) krimpregio’s nog meer dan elders in Nederland aan de orde. Het gaat 
in deze regio’s niet alleen om minder geld en menskracht bij de overheid, maar ook 
om vergrijzing, een daling van de beroepsbevolking en een teruglopend 
voorzieningenniveau. De gemeenten en provincie zullen moeten investeren in 
leefbaarheid en gemeenschapszin om op termijn de burger (ondersteund door 
maatschappelijke organisaties) meer aan zet te laten zijn. Gemeenten en het 
middenveld zetten allen in op het betrekken van burgers, de ene partij is hier verder 
mee dan de andere. Hoe kan dit proces verder gefaciliteerd worden en hoe kunnen 
partijen onderling van elkaar leren? 

 Door een veranderende bevolkingssamenstelling zal de vraag naar- en het 
draagvlak voor voorzieningen veranderen. Burgers, verenigingen en zelforganisaties 
zullen, voornamelijk in de kleinere kernen, een nog belangrijkere rol gaan spelen om 
de kern leefbaar te houden. Op welke wijze worden de zelforganisaties en 
verenigingen betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van 
de bevolkingstransitie? 

 De Regiovisie ´Het Oog van Midden-Limburg’ geeft aan dat burgers in de regio zich 
vooral op het eigen belang van dorp of kern richten. Een omslag van een lokale naar 
een meer regionale aanpak van het op peil houden van het voorzieningenniveau en 
daarmee de leefbaarheid wordt daarom aangeraden. Immers, ongecoördineerd 
streven naar behoud van elke voorziening levert op termijn ongunstige situaties op. 
Vanuit burgerkracht bezien kan het streven naar het behoud van de ‘eigen’ 
voorziening juist mogelijkheden bieden: als burgers gemobiliseerd kunnen worden 
om in te grijpen op het moment dat voorzieningen dreigen te verdwijnen, kunnen zij 
dan ook gemobiliseerd worden om deze zelf te onderhouden? 

 Met het rijke verenigingsleven en de aanwezige sociale samenhang ligt er zeker in 
de dorpen een goede basis. De vraag is hoe deze basis in de steden verder 
versterkt kan worden, daarnaast is aandacht nodig voor mensen die nu aan de zijlijn 
staan en (nieuwe) inwoners die minder affiniteit hebben met de traditionele 
Limburgse samenleving. Hoe zijn deze mensen te betrekken? 
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9.5 SAMENWERKINGSFOTO  
 

 Ontwikkeling van een regionaal arbeidsmarktbeleid in gang gezet; 
 Op subregionaal niveau veel en goede samenwerking tussen gemeenten; 
 Actieve ondernemersplatforms; 

 Onderdeel van Euregio Rijn-Maas-Noord en Brainport 2020. 

Bestuurskracht 

 Binnen de regio wordt samenwerking nog niet vanzelfsprekend geacht. De vraag is 
ook in hoeverre de regionale agenda dit op alle terreinen wenselijk maakt. Zo lijkt in 
ieder geval op het terrein van stuwende en toeleverende economie alsook wonen 
sprake te zijn van twee subregio’s. Op andere terreinen, die vooral de verzorgende 
economie (zoals zorg en toerisme/recreatie) en de bereikbaarheid betreffen lijkt een 
gezamelijke visie voor de regio daarentegen van essentieel belang. Verder is het 
van belang dat beide subregio’s optimaal kennis en ervaring uitwisselen. Ook is het 
van belang dat de plattelandsgemeenten in elke subregio onderling goed met elkaar 
en met de respectievelijke centrumsteden samenwerken en hun beleid afstemmen. 
Een belangrijk punt voor de dialoogtafel is hoe de samenwerking tussen de 
gemeenten verder vormgegeven kan worden en welke rol de provincie daarbij kan 
spelen. 

 Tegelijkertijd is het van belang dat de regio zich beter als één geheel naar buiten 
presenteert en de boveregionale samenwerking zoekt met de omliggende regio’s, 
met name om hun economische potenties beter te benutten. De dialoogtafel zal 
antwoord moeten geven op welke kansen er liggen en hoe deze het beste verzilverd 
kunnen worden. Daarbij is ook de vraag welke rol de provincie hierbij kan spelen. 

 De rol van de gemeenten verandert, mede door de geringe financiële armslag. Van 
een alles regisserende partij worden zij steeds meer een participerende partij, 
waarbij ze aansluiten bij initatieven van maatschappelijke organisaties, ondernemers 
en burgers. Dat leidt tot een verschuiving van hiërarchische sturing naar 
netwerksturing. Enkele relevante voorbeelden zijn: 
 

1.) De 3 O’s ‘Onderwijs, ondernemers en overheid’ komt terug bij meerdere 
samenwerkingsverbanden. De ondernemers in de regio lijken goed georganiseerd 
en zijn daarmee een stevige partner voor de ontwikkeling van de regio. Welke 
kansen zien zij bijvoorbeeld voor het stimuleren van de verzorgende economie? Of 
wat zien ondernemers als mogelijkheden om forenzen naar Eindhoven te verleiden 
om binnen de regio aan de slag te gaan? 
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2.) Een regionaal ‘zorgpark’ langs de N280 wordt gezien als middel om de twee 
steden dichter bij elkaar te brengen zodat de regio meer als eenheid kan opereren. 
Onderzocht kan worden in hoeverre private partijen hier gezamenlijk de rol van 
trekker op kunnen nemen, overeenkomstig de provinciale agenda. Welke grotere 
zorgorganisatie(s) zien hier kansen? Wat hebben zij daarvoor nodig? 

 Tot slot is een aandachtspunt dat in de regio veel beleid is en wordt ontwikkeld, 
maar dat nu de slag naar uitvoering gemaakt moet worden. Daarbij kan worden 
gedacht aan het opstellen van een concrete uitvoeringsagenda, het vormen van 
vitale coalities tussen overheden, maatschappelijk middenveld, ondernemers en 
burgers en het benoemen van een ‘trekker’ per project of programma die 
verantwoordelijk is voor de voortgang van de uitvoering. 

Grensoverschrijdende samenwerking 

 Cranendonk is onderdeel van het samenwerkingsverband Hoge Dunk. Dit is 
opvallend omdat de gemeente gelegen is in Noord-Brabant. Ook in de structuurvisie 
van Nederweert is Noord-Brabant belangrijk oriëntatiepunt. Een vraag om te 
onderzoeken is in hoeverre deze oriëntatie verstevigd kan worden, maar misschien 
ook verbreed met andere gemeenten in Zuidoost-Brabant.  

 Er lijkt geen concrete landgrensoverschrijdende samenwerking vanuit de regio 
Midden-Limburg te worden gezocht, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Venlo waar een 
connectie wordt gezocht met Duitse steden vanuit Noordrijn-Westfalen. Mogelijk 
loont het om aan te haken bij deze samenwerking, dan wel andere connecties aan te 
gaan met andere gemeenten. 
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BIJLAGE 1: REGIONALE IDENTITEIT MIDDEN-LIMBURG 
 

1. Bevolking 
 

 

 

Bron: Primos 2012, Ministerie BZK 
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Bron: Primos 2012, Ministerie BZK 

Bron: ETIL 2012, bewerking Public Result 
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2. Wonen 
 

 

  Bron: Primos 2012, Ministerie BZK 
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3. Voorzieningen 
 

Aantal voorzieningen naar type regio Midden-Limburg 

Voorziening Aantal 

Supermarkten 439 

Ziekenhuis 3 

Zwembad 18 

Verpleeghuis 4 

Verzorgingstehuis 12 

Sporthal 24 

Huisarts 124 

Kinderdagverblijf 39 

Buitenschoolse opvang 49 

Apotheek 25 

Basisschool 91 

Havo/VWO 7 

VMBO 8 

HBO 1 

 

Gemiddelde afstand tot voorzieningen 
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4. Onderwijs 
 

Percentage leerlingen naar leerweg, 2011 
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5. Economie 

 

Gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner, * 1000.  
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Regio Percentage huishoudens met een uitkering, 2008 

Midden-Limburg (CR) 22,6% 

Nederland 19,5% 
1) Huishoudens met tenminste een persoon die tot de potentiële beroepsbevolking behoort. 
 Personen die tot de potentiële beroepsbevolking behoren zijn alle personen tussen 15 en 65 jaar oud. 
 2) Hierbij gaat het om huishoudens die aanspraak maken op een of meerdere van de onderstaande 
uitkeringen:  

 -  Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO en Wajong) 
 -  Bijstandsuitkering (WWB) 
 -  WW-uitkering  
 -  Nabestaandenpensioen (Anw). 

Bron: CBS, 2008 
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Bron: LISA, 2010 

Bron: Kamer van 
Koophandel 
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Percentage leegstaande winkels regio in vergelijking met landelijk gemiddelde 

 

Bron: Locatus 

6. Leefbaarheid 
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BIJLAGE 2: MECHANISMEN EN LEEFBAARHEIDSEFFECTEN BIJ BEVOLKINGSKRIMP 

Aangrijpingspunten om leefbaarheidsproblemen te voorkomen of tegen te gaan, kunnen worden 
gevonden bij de dempende omstandigheden (schuingedrukt in de figuur) en bij de rood gekleurde 
elementen in de twee bovenste zelfversterkende mechanismen: de beperkte kwaliteit van de 
woonomgeving en woningvoorraad en de beperkte opleidingsmogelijkheden, werkgelegenheid en 
carrièrekansen. Daarmee is overigens niet gezegd dat er in alle gevallen effectieve maatregelen zijn te 
verzinnen om hierop aan te grijpen. 

Bron: Atlas voor Gemeenten en Rigo, ‘Leefbaarheid in krimpgebieden, een verkenning van de relatie 

tussen bevolkingskrimp en leefbaarheid’, augustus 2011  
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BIJLAGE 3: INSTRUMENTEN BEVOLKINGSDALING 

 
 Dialoogtafels 

Doel: gebiedsscan op basis van informatie vanuit de betreffende regio als ondersteuning bij 

analyse – diagnose – interventie. 
 MKBA Wonen 

Doel: als procesinstrument in te zetten om alle partijen gecommitteerd te krijgen. Verschillende 

beleidsopties worden doorgerekend op effecten en maatschappelijke kosten en baten. De MKBA 
Wonen is uitgevoerd in Parkstad, Eemsdelta en in voorbereiding in Achterhoek.  
MKBA Voorzieningen 
Doel: De MKBA is een intersectorale aanpak waarbij onderwijs, retail, zorg en voorzieningen 
worden doorgerekend op effecten en maatschappelijke kosten en baten. De MKBA 
Voorzieningen is uitgevoerd in Sluis (Oostburg) en toegezegd in Achterhoek. 

 Leefbaarometer – krimpbarometer 
Doel: inzicht in statistische gegevens op het gebied van bevolkingsdaling. De informatie binnen 

de Leefbaarometer komt op een lager schaalniveau (provinciaal gemiddelde) beschikbaar met 
het oog op bevolkingsdaling. De informatie zal rond maart beschikbaar zijn voor heel Nederland 
en kan worden gebruikt om herkenbaarheid te toetsen. Atlas voor gemeenten en RIGO zijn bezig 
een krimpbarometer te bouwen. Eind van dit jaar (2012) zal een eerste beeld gegeven kunnen 
worden. Een aantal specifieke indicatoren uit de Leefbaarometer zal hierin verder worden 
uitgewerkt. 

 Experimenten 
Doel: kennis verzamelen en delen over concrete experimenten op het gebied van 
krimpproblematiek. In 2011 zijn er 24 experimenten benoemd. De selectie voor nieuwe 
experimenten zal op verzoek van de andere departementen strenger zijn, m.n. op het gebied van 
burgerparticipatie. Met name vanuit het ministerie van OCW wordt verzocht om meer 
experimenten. 

 Grensoverschrijdend onderzoek 
Doel: inzicht te krijgen in de demografische ontwikkeling, effecten en kansen in de aan de 
landsgrenzen gelegen krimp- en anticipeerregio’s en de desbetreffende aangrenzende gebieden 
in Duitsland en België. 

 Handboek ‘Regievoeren op plancapaciteit’ Parkstad Limburg 
Doel: In vrijwel elke regio is er een stuwmeer van bouwplannen die niet is afgestemd op de 

(toekomstige) behoefte. Deze overcapaciteit moet worden gereduceerd. Het handboek dat is 
opgesteld voor Parkstad Limburg kan als voorbeeld voor andere gemeenten, regio’s en 
provincies dienen. 

 Juridische Expertpool Planschade (JEP) 
Doel: aanbieden van specialistisch juridisch advies aan gemeenten, regio’s of provincies die te 
maken hebben met planschadeclaims bij het intrekken van bouwtitels of die het risico op een 
planschadeclaim willen verkleinen, maar binnen de eigen organisatie de specifieke expertise 
missen. 
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 Financieringsconstructies 
Doel: presentatie van financieringsconstructies in de vorm van een Toolbox. 

 Economische conferenties 
Doel: het bij elkaar brengen van partijen om met elkaar te verkennen waar de kansen en 

potenties van (nieuwe) economieën en werkgelegenheid liggen. 
 RVOB (RijksVastgoed- en OntwikkelingBedrijf) 

Doel: het in kaart brengen van grondposities. Grondposities zijn reeds in kaart gebracht in 

Zeeland en Parkstad. Het staat gepland in de Kop van Noord-Holland en de Achterhoek. 
 Serious Game 

Doel: in te zetten voor regio’s die nog in groei denken, als kennismaking en vóór het doen van 
een MKBA 

 Samenwerkingsscan (DGWK met Rob) 
Doel: het aanreiken van tips en suggesties voor lokale partners bij samenwerking ten behoeve 

van de regionale aanpak van krimp en vanuit de optiek dat een goede regionale samenwerking 
essentieel is voor het kunnen oppakken van de regionale krimpopgaven. 

 Inzet Externe voorzitter 
Doel: om proces te begeleiden bij dreigende conflicten tussen partijen. 

 Inzet Bestuurlijke coach 
Doel: hulp bij obstakels op het bestuurlijke vlak binnen gemeente, regio’s of provincies. 
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BIJLAGE 4: EXPERIMENTEN BEVOLKINGSDALING 

 
Experiment Thema Regio Inhoud 
1. Handboek krimp voor 
onderwijs 

Onderwijs (OCW) Parkstad/ landelijk 
Ervaring schoolbesturen in krimpregio’s 
overdragen 

2. Herstructurering sociale huur- 
en goedkope koopwoningen 

Zorg (VWS) Parkstad 
Organiseren van wijkgebonden basiszorg en 
voldoende zorggeschikte woningen 

3. Onderwijsboulevard 
Xperience Parkstad – 
Zorgacademie 

Onderwijs & Zorg 
(OCW) 

Parkstad 
Verhogen kwaliteit zorgonderwijs en verhogen 
aantal afgestudeerden (o.a. nieuwe mengvormen 
mbo-hbo op gebied van zorg) 

4. Ontwikkelstrategie Vrieheide-
de Stack 

Wonen (BZK) Parkstad 
Integrale aanpak herstructureringsopgave van de 
wijk Vrieheide met bewoners, veel particulier bezit 
in de wijk 

5. Groene dynamiek in een 
krimpende regio 

Herinrichting 
openbare ruimte 
(ELI) 

Parkstad 
Hoe om te gaan met vrijkomende ruimte na sloop 
woningen? Ontwikkelen landschap met eigen 
verdiencapaciteit 

6. Masterplan voorzieningen 
Zeeuws-Vlaanderen: van meer 
naar beter 

Voorzieningen 
(BZK) 

Zeeuws-
Vlaanderen 

Ontwikkeling programma ‘Behoud en herstel 
voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen’ 

7. Marktonderzoek 
samenvoegen woningen 

Wonen (BZK) 
Zeeuws-
Vlaanderen 

Onderzoek naar het samenvoegen van woningen 
als krimpinstrument en ontwikkeling eventueel 
beleid  

8. Grensoverschrijdend wonen Wonen (BZK) 
Zeeuws-
Vlaanderen 

Onderzoek waarom komen de Vlamingen niet en 
procedures en instrumenten ontwikkelen voor 
uitvoering. 

9. Toolkit nieuwe open ruimte Wonen (BZK) 
Zeeuws-
Vlaanderen 

Ontwikkeling instrumenten om samen met 
bewoners een nuttige bestemming te vinden voor 
nieuwe open ruimte. 

10. Aanschrijven verpauperde 
woningen 

Wonen (BZK) 
Zeeuws-
Vlaanderen 

Ontwikkeling gezamenlijke aanpak Handhaving 
verloederde woningen 

11. Naar een nieuwe 
planningsmethodiek voor 
krimpende regio’s 

Wonen (BZK) 
Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Ontwikkeling woon- en leefbaarheidsplan voor de 
Eemsdelta & een nieuwe planningsmethodiek. 

12. Geïntegreerde 
kindvoorzieningen op het 
Groningse Platteland 

Voorzieningen 
(OCW)  

Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Onderzoeken en ontwikkeling visie hoe 
kinderopvang en onderwijs in de toekomst 
betaalbaar en bereikbaar blijft. 

13. Gecoördineerde aanpak van 
verbetering en sloop van huur- 
en koopwoningen 

Wonen (BZK) 
Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Ontwikkeling integrale wijkvisie gericht op 
leefbaarheid 

14. Herstructurering sociale 
huur- en goedkope 
koopwoningen 

Wonen (BZK) 
Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Opknappen en slopen woningen en herinrichting 
groene ruimte Ganzedijk 

15. Delfzijl-Noord is mijn wijk 
waarin ik thuiskom 

Herinrichting 
openbare ruimte 
(EL&I)  

Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Hoe om te gaan met vrijkomende ruimte na sloop 
woningen? 

16. Smart Rural Network 
Society 

Voorzieningen 
(BZK) 

Noordoost- (west)-
Fryslân 

Voorzieningenniveau (m.n. voor ouderen) 
hoogwaardig houden via o.m. ICT. 

17. Aanpak verpaupering 
Doarpswurk 

Wonen (BZK) 
Noordoost- (west)-
Fryslân 

Stimuleren gemeentelijke handhaving rond 
verpauperde woningen (rotte kiezen) 

18. Venturi-project een 
samenwerkingsverband tussen 
ondernemers, onderwijs en 
overheid 

Onderwijs / 
Werkgelegenheid 
(?) 

Noordoost- (west)-
Fryslân 

Voorkomen jeugdwerkloosheid en het stoppen 
kleine ondernemers in Noordoost Fryslân door 
matchen studenten aan ondernemers zonder 
opvolgers 

19. Beschermde dorpsgezichten 
Dongeradeel 

Wonen (BZK) 
Noordoost- (west)-
Fryslân 

Het creëren van aantrekkelijke woonmilieus in 
oude historische dorpskernen. 
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20. Krimp en Strategisch 
woningvoorraadbeheer Groene 
Hart 

Wonen (BZK) Groene Hart 
Bewustwording over krimp bij lokale en regionale 
bestuurders. 

21. Ontwikkeling gemeenschap 
door zelfsturing 

Burgerparticipatie 
(?) 

Midden- en Noord 
Limburg 

Gemeenschapsontwikkeling door methode van 
zelfsturing. 

22. Scholenbouwmeester Onderwijs (OCW) Groningen 

Ontwikkeling nieuwe vorm van samenwerking 
(schoolschap) tussen verschillende betrokken 
partijen (o.a. scholen, gemeenten, ouders) om 
schoolaanbod in regio op peil te houden 

23. Pilot Zeeland herplanning 
scholenaanbod 

Onderwijs (OCW) Zeeland Herplanning scholenaanbod 

24. Zorgexperiment Drenthe  Zorg (VWS)  Oost-Drenthe 
In afgebakend gebied intensievere samenwerking 
zorg- en welzijnspartijen om noodzakelijke zorg te 
garanderen. 

Bron: Ministerie van BZK / WBI  
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BIJLAGE 5: ORGANISATIES DIE INFORMATIE HEBBEN TOEGESTUURD 
 

Naam 
Woningstichting Domus 

Zo Wonen 

Woongoed 2-Duizend 

De Zorggroep 

Orbis Medisch en Zorgconcern 

Stichting Daelzicht 

Stichting Land van Horne 

Laurentius Ziekenhuis 

St. Jans Gasthuis 

Gilde opleidingen 

Stichting Swalm en Roer 

Stichting SPOLT 

Meerderweert  

Stichting SKOEM 

Stichting Onderwijs Midden-Limburg 

Rabobank Roermond Echt-Susteren 

Rabobank Weerterland en Cranendonck 

Rabobank Maas en Leudal  

Nunhems BV 

Koninklijke Horeca Nederland 

Recron  

Oud Limburgse Schuttersfederatie 

Gemeente Echt-Susteren 

Gemeente Leudal 

Gemeente Maasgouw 

Gemeente Nederweert 

Gemeente Roerdalen 

Gemeente Roermond 

Gemeente Weert 

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg b.v. 
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BIJLAGE 6: RESPONDENTEN 
 

Organisatie Respondent 
Gemeente Leudal Dhr. A. Rikken (gemeentesecretaris) 

Gemeente Roermond Dhr. M. van Vught (afd. stedelijke ontwikkeling) 

Gemeente Weert Mw. M. Meertens (directeur sector ruimte) 

Huis voor de Sport Limburg Dhr. H. ter Haar (adjunct directeur) 

LIOF Dhr. R. van Midden (hoofd bedrijventerreinen) 

Meerderweert  Dhr. H. Jabben (directeur) 

MKB Limburg Mw. N. Verbugt (directeur) 

PUNT Welzijn Dhr. T. van Ekerschot (manager) 

Wonen Limburg Dhr. G. Verstegen (manager markt en ontwikkeling) 
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Bestuurlijke samenwerking 

 Hoe kunnen de 2 steden in de regio elkaar verder versterken? 

 Op welke thema’s kan een vrij diverse regio, met uiteenlopende 

belangen, tot een krachtige bestuurlijke samenwerking komen? 

 In hoeverre zijn daarvoor een economische visie en een 

woonvisie de drager? 

 Welke thema’s lenen zich voor bestuurlijke samenwerking? 

o De ontwikkeling van de N280 

o Het realiseren van het zorgcluster 

o Toerisme en recreatie 

o Vitaal houden platteland en transitie voorzieningen 

o Het gezamenlijk profileren van de regio 

o Een woonvisie 

o Woningbouwprogrammering 

o ……. 

 Hoe kan de organisatie en financiering van de regio naar het 

volgende level worden getild op basis van het profijtbeginsel? 

 Hoe maken we de slag naar de uitvoering? Welke partijen 

mogen niet ontbreken in uitvoeringscoalities? 

 Helpt het aanstellen van een Macher in de regio? Wat zou het 

profiel van deze persoon moeten zijn? 

 Hoe kan het bedrijfsleven aan zet worden gebracht om samen 

met het maatschappelijk middenveld en overheden de 

verschillende opgaven op te pakken? 

Woningmarkt 

 Op welke doelgroepen zal de regio zich moeten richten om 

migratiesaldo 0 vast te houden? 

 In hoeverre is in beeld wat de bevolkingstransitie betekent 

voor de kwaliteit van de voorraad en de herstructurering 

daarvan? Bijvoorbeeld het voorzien in de woonwensen en 

eventuele aanvullende zorgvraag van ouderen. 

 Hoe stimuleren we de corporaties om hun woningbezit 

toekomstbestendig te maken? 

 Draagt het uitvoeren van een MKBA wonen bij aan de 

totstandkoming van een regionaal woonprogramma? 

 Hoe maken we in financieel krappere tijden de 

noodzakelijke herstructurering van de woningvoorraad 

mogelijk? Kan een revolving fund worden ingesteld? 

 Welke drempels zijn er bij de particuliere eigenaren (die 

65% van het totale woningbezit in handen hebben) om hun 

bezit toekomstbestendig te maken? 

 Welke experimenten zijn er in dat kader? 

 Welke rol kunnen corporaties bij de aanpak van de 

particuliere voorraad spelen? 

 Hoe kan de duurzaamheid van de bestaande voorraad 

worden vergroot? 

Onderwijs & Talentontwikkeling 

 Hoe kan het onderwijs meer afgestemd worden op de 

toekomstige vraag naar werknemers in de regio (zorg, toerisme 

en recreatie maar ook technisch personeel)?  

 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven beter samenwerken 

bijvoorbeeld op het gebied van zorg en toerisme en recreatie, 

maar ook de sterke bedrijven in de regio? 

 En zouden meer HBO-opleidingen in de regio meerwaarde 

hebben? Of moet er juist gericht worden op het verbeteren van 

de verbindingen met HBO-instellingen en opleidingen in de 

omliggende gebieden?  

 Wat zijn de meest relevante onderwijsinstellingen in de 

omliggende regio’s waar structureel contact mee kan worden 

gezocht ter verbetering van het economische klimaat in de 

regio? 

 Welke rol kunnen andere onderwijsinstellingen binnen en 

buiten de regio spelen om de talentontwikkeling in de regio te 

versterken? Zijn er al kansrijke initiatieven op dit gebied?  

 Hoe kunnen de bestaande contacten van bedrijven, 

maatschappelijk middenveld en overheden met hoge scholen 

en universiteiten worden uitgenut? 

 Wat hebben de bedrijven in de regio Midden-Limburg te bieden 

aan onderwijsinstellingen in de omliggende regio’s? 

 Hoe zouden eventuele afspraken over fysieke verbindingen, 

stageplekken en doorlopende leerlijnen met 

onderwijsinstellingen eruit kunnen zien?  
 Hoe komen we tot afwegingen en criteria voor de sanering en 

optimalisering van het primair onderwijs in de regio? 

 Draagt het uitvoeren van de transitieatlas hier aan bij? 

 Kan her- en bijscholing van ouderen bijdragen aan een hogere 

arbeidsparticipatiegraad? 

Bijlage 8: dialoogvragen 
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Economische vitaliteit 

 In hoeverre kan de nieuwe economische visie beter 

aansluiten bij het DNA van de regio?  

 Wat zijn de consequenties van de afname van de 

beroepsbevolking op het economisch profiel van de regio? 

 Waar zit de toeleverende kracht in arbeid en productie naar 

andere regio’s en hoe kunnen deze banden verstevigd 

worden? 

 Waar zitten vooral de kansrijke aspecten van de zorgstrip en 

de Maasplassen en hoe kan de potentie maximaal worden 

uitgenut? Is het raadzaam en mogelijk het Masterplan 

Maasplassen sneller tot uitvoering te laten komen? In 

hoeverre kan het nuttig zijn de sectoren zorg en toerisme te 

combineren (zorghotels e.d.)? 

 Hoe worden toerisme en recreatie én het water meer 

onderdeel van de kernen en mindset van de regio? Hoe kan 

de draai van ‘het rug naar het water’ naar ‘het gezicht naar 

het water’ gemaakt?   

 Hoe komen we tot optimale afwegingen in het overaanbod 

van m2 (geplande) bedrijfsterreinen en de allocatie van 

schaarse bedrijvigheid? 

 Hoe kunnen we meer spin-off realiseren van de reeds 

aanwezige (soms internationaal opererende) bedrijvigheid en 

waarbij kunnen regio en regiogemeenten bedrijven faciliteren 

zodat z ij het trekkerschap van projecten op zich kunnen 

nemen? 

 Hoe kan de relatie tussen het MKB en hoger onderwijs in de 

omliggende regio’s worden gelegd? 

 

Leefbaarheid en voorzieningen (sterke steden, vitaal 

platteland) 

 Hoe maken we in financieel krappere tijden de noodzakelijke 

herstructurering van voorzieningen mogelijk? 

 Op welke wijze kan verschraling van het voorzieningenniveau in 

landelijke kernen worden opgevangen door aanwezige 

voorzieningen in de stedelijke kernen? 

  Wat is er voor nodig deze voorzieningen bereikbaar te houden en 

welke rol spelen burgers en het middenveld hierin?  

 Is er op dit moment een goede balans in de regio tussen 

investeringen in sterke steden en de investeringen in een vitaal 

platteland?  

 Hoe komen we tot een effectieve en efficiënte sanering van de 

mismatch in voorzieningen? 

 Hoe organiseren we samen een afwegingskader om deze transitie te 

managen?  

 Kan de transitieatlas hier een rol in spelen? 

 Hoe verhouden de drie decentralisaties die op de gemeenten 

afkomen zich tot de demografische ontwikkelingen? Kan de aanpak 

van de transitie jeugdzorg zoals door Roermond, Echt-Susteren, 

Maasgouw en Roerdalen is geïnitieerd daarbij als proeftuin dienen?    

 Wat betekent de verschuiving van deze sociale voorzieningen voor 

de relatie stad en platteland?  


