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Managementsamenvatting 
 

De bevolkingstransitie 

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 
Noord-Limburg, die bestaat uit de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, 
Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel.  
 

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 kan daarmee een neerwaartse spiraal ontstaan. 

De gemeenten, regio en provincie anticiperen op verschillende manieren op de 
toekomstige demografische transitie en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld het 
wonen, de economie en het voorzieningenaanbod. De Commissaris van de Koningin in 
Limburg en toenmalig minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
hebben hiertoe 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. De gemeenten in Noord-Limburg hebben een ondersteuningsverklaring getekend 
voor het convenant. Met deze verklaring ligt er een bestuursopdracht van de acht 
colleges.  

Daarnaast hebben de gemeenten in Noord-Limburg begin 2012 hun ambities voor de 
regio vastgelegd in de Strategische Visie ‘Regio in Balans’. Het rapport betreft een visie 
en afwegingskader, maar bevat nog geen concrete regionale opgaven of projecten. Toch 
is het een goede onderlegger voor de voorliggende startnotitie, waarbij – vanuit de 
invalshoek van demografische transitie – voortgebouwd kan worden op de geformuleerde 
doelen. In de visie staan de drie pijlers (fysiek, sociaal en economisch) centraal, 
uitgewerkt in ‘boeien en binden’ (het zorg dragen dat de regio aantrekkelijk is voor de 
huidige en nieuwe bewoners en de bezoekers), ‘vitale gemeenschappen’ (gericht op een 
sterke sociale structuur en identiteit) en ‘innoveren en vermarkten’ (een sterke en 
duurzame economische structuur). De regio Noord-Limburg zet daarmee kort gezegd in 
op het aantrekken van bedrijven en bezoekers (door o.a. Greenport Venlo en het 
programma ‘smoel geven aan Noord-Limburg’) en het aantrekken van inwoners en 
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werknemers (programma ‘Quality of life’). Er wordt ingezet op bestuurlijke samenwerking 
om dit te bereiken.  
 
Het startdocument 

De ontwikkelingen, kansen en uitdagingen voor de regio Noord-Limburg worden in dit 
startdocument uiteen gezet op basis van de verschillende achtergronddocumenten. Wat 
speelt er allemaal in de regio? Wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen, kansen en 
uitdagingen? Zijn alle opgaven voldoende in beeld gebracht? Is er voldoende zicht op het 
beleid, de maatregelen en projecten die voortvloeien uit de regiovisie? Welke zaken 
vragen nog om een extra impuls?  
 
De documentenanalyse is gebaseerd op meer dan 85 documenten die zijn toegestuurd 
door verschillende partijen in de regio. Daar waar nodig is aanvullende deskresearch 
verricht. Een verantwoording van de literatuurlijst vindt u in de bijlage. Deze documenten 
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 acht regiogemeenten.  
 
Naast de documentenanalyse is er op verzoek van de regio een reflectie door het veld 
georganiseerd. Een reeks van 13 telefonische interviews (zie bijlage voor interviewlijst) is 
afgenomen met partijen in het middenveld op het vlak van het bedrijfsleven, het 
onderwijs, het economische middenveld (zoals de Kamer van Koophandel), 
brancheorganisaties, de zorg en het wonen. Dit om de reeks documenten veelal van 
publieke kant ook te verrijken met de initiatieven, opvattingen en analyses uit het veld. 
Geïnterviewden waren enthousiast en wilden graag meewerken, de gespreksronde is in 
het algemeen als zeer verrijkend en inspirerend ervaren. De interviews hebben ook 
regelmatig nieuw feitenmateriaal en extra documenten voor de analyse opgeleverd. 
 
Deze verschillende analyses leiden tot een ‘foto’ van de regio (of soms een ‘film’ omdat 
een bepaalde periode in beschouwing wordt genomen). Met de foto wordt de regionale 
agenda getoetst op de effecten van de bevolkingstransitie. Er wordt een relatie gelegd 
tussen de economische agenda en demografische ontwikkelingen; de consistentie van 
en relaties tussen verschillende ontwikkelingen worden in beeld gebracht en eventuele 
witte vlekken worden op de foto zichtbaar. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de 
economische ontwikkeling om veel extra personeel vraagt, terwijl de verwachting is dat 
de bevolking daalt. Andere vraag is of er voldoende rekening is gehouden met de 
vergrijzing en ontgroening in de regio, bijvoorbeeld als het gaat om typen woningen en 
voorzieningen.  
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Het doel van deze foto is om aan de dialoogtafel met de (maatschappelijke) partners de 
dialoog te voeren over de opgaven en kritische succesfactoren daarvan, waarbij de 
regionale afstemming centraal straat 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, het maatschappelijk middenveld en burgers is 
cruciaal voor een slagkrachtige uitvoering. De lokale partijen zijn leidend in dit proces, zij 
zijn aan zet om de focus te bepalen en uiteindelijk uit te voeren. De provincie en het Rijk 
ondersteunen en faciliteren waar het noodzakelijk en gewenst is. 
 
Tijdens de dialoogtafel zal aan partijen worden 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. 
  

Economische 

ontwikkeling  

Beleid: regionale 

agenda 

Bevolkings-

ontwikkeling 

Foto economie 

Document-

analyse 

Reflectie van 

het veld 

Foto quality of life 

Foto innovatie en 

talentontwikkeling  

Foto samenwerking 

Foto vitale 

gemeenschappen  

Kritische 

succesfactoren 

en hoofdvragen 
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De mismatch 

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

Aspect Mismatch 

ontgroening  Er is in de regio een sterke daling van de bevolkingsgroep 

jonger dan 19 jaar in de periode 2010 – 2040. Het aantal 

kinderen in de leeftijd 5 t/m 14 jaar (relevante leeftijdsgroep 

voor het basisonderwijs) daalt tot 2020 met ca 16% en daalt 

daarna nog slechts licht.  
 Dit betekent een afnemend draagvlak voor scholen: Door de 

daling van het leerlingenaantal zullen scholen moeten sluiten 

of samengaan.  
 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 
in Limburg is in gevaar wanneer zij niet anticiperen volgens 

het Huis voor de Sport.  

vergrijzing en verzilvering  Het aantal 65-75 jarigen zal tot 2030 sterk toenemen en tot 

2040 wordt ook een sterke groei van het aantal 75+ers 

verwacht; in totaal met ca. 250%.  

 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 senioren) 

 toenemende zorgvraag (zorgafhankelijke, kwetsbare 

ouderen) 
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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 
 
 

bevolkingsdaling  afname van de bevolking 2015-2040 met ca 10.000 – 14.000 

(Primos – E’til): 5 tot 7% 

 In Venlo zal het inwoneraantal volgens E’til al eerder (2015) 
en bovendien sterker gaan dalen dan in de rest van de regio. 

In Venray wordt een minder sterke daling verwacht die zich 

bovendien later manifesteer (2020).  

 dalende additionele woningbehoefte 2) 

 afname draagvlak voor voorzieningen 1) 3) 

 afname beroepsbevolking 

 afname financiële draagkracht gemeenten 

huishoudendaling 

 

 Het aantal huishoudens bedraagt circa 113.000. Volgens de 

Primos-prognose groeit het aantal huishoudens tot 2030 

door vooral huishoudensverdunning nog tot circa 125.000. In 

de periode 2030-2040 treedt volgens deze prognose door de 

bevolkingsdaling weer een afname van 1.000 huishoudens 

op tot ca 124.000 in 2040. Volgens de ETIL prognose groeit 

het aantal huishoudens tot 2030, maar is de daling daarna 

sterker met ca. 3.500 huishoudens.  

 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 in Venray het aantal 

huishoudens nog relatief het hardste zal groeien, in Venlo 

juist minder hard dan gemiddeld.  

afname  

beroepsbevolking 

 Met name in de periode 2020 – 2040 zal de bevolking 

tussen 20 – 25 jaar (ca 19%) en 25 – 65 jaar (ca. 18%) sterk 

dalen.  

 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 ongeveer 2 procentpunten onder 

het Nederlands gemiddelde in de regio. 

 beperking economische groei 4) 
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De foto van Noord-Limburg: regio in balans? 

De regio kiest voor een innovatief economisch profiel op het gebied van met name 
agribusiness, logistiek en maakindustrie (met o.a. de Greenport) in een omgeving waar 
het goed wonen en recreëren (toerisme) is en heeft de ambitie om daarmee de krimp ook 
(deels) te keren en er slim op in te spelen. De regio ontwikkelt zich als een bruisend vat 
ideeën en zit vol innovatieve activiteiten. Dit is uiteraard zeer lonend voor de innovatie, 
zeker wanneer men dit weet te combineren met slimme innovaties en campus- en valley-
achtige ontwikkelingen met spin-offs in kleine start-ups. De partijen in de regio zijn zich 
zeer bewust van de draaischijfpositie tussen de Rotterdamse haven en het Duitse 
achterland en de regio voelt zich ook zeker onderdeel van de meest innovatieve regio 
zuidoost Nederland. Tegelijk wordt op allerlei vlakken hard gewerkt aan het verbeteren 
van het onderwijs- en het innovatieklimaat, de quality of life in de regio, vitale 
gemeenschappen en een sterke slagvaardige bestuurscultuur. De regio is inmiddels 
topsector in het rijksbeleid en wint aan invloed en economische kracht met de Floriade 
als mooi uithangbord. Het is een strategie die de regio nieuwe energie geeft, uitdaagt en 
inspireert. Het neemt mensen kortom mee en lokt investeringen in geld, inzet en heeft de 
potentie om op termijn inwoners blijvend te boeien en te binden. 
 
Het is tegelijk een strategie die niet is ontbloot van forse risico’s. Daarbij moeten we niet 
vergeten dat bij de pakken neerzitten en de krimp zijn werk te laten doen ook zeker geen 
optie is. De kansen liggen er in deze regio om goed op de krimp te anticiperen en de 
regio kiest ervoor deze kansen met het rapport van de commissie Deetman in het 
achterhoofd ook daadwerkelijk te grijpen. 
 
Om de kansen te verzilveren dient de regio een antwoord te vinden op een aantal 
uitdagingen. Door de economische motor in de regio aan te jagen wordt een stijging van 
het aantal arbeidsplaatsen verwacht, om deze te vervullen is het zaak voldoende 
arbeidskrachten aan te trekken en aan de regio te binden. Daarnaast is het realiseren en 
borgen van kwalitatief goed middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, aansluitend op de 
regionale economie, een belangrijke uitdaging. Naast de potentiële economische 
ontwikkelingen in de toekomst, dient rekening gehouden te worden met urgente 
problematiek ten gevolge van de demografische transitie, deze wordt onder andere in het 
primair onderwijs al volop gevoeld. Ook waar het gaat om de ontwikkeling rondom vitale 
gemeenschappen is het nodig het heden met de toekomst te verbinden. Het gevaar is dat 
de demografische transitie sneller gaat dan de ontwikkelingen rondom zelfsturing, wat 
desastreuze gevolgen voor de leefbaarheid kan hebben. Om deze uitdagingen te lijf te 
gaan is het van belang dat overheden, organisaties, ondernemers en burgers focus 
aanbrengen en hun krachten bundelen. Hieronder worden de voorgenoemde uitdagingen 
nader toegelicht en wordt een vijftal kritische succesfactoren gedefinieerd. Telkens wordt 
daarbij een aantal innovatieve ideeën en suggesties uit de regio (op basis van 
documenten en de interviews) en een innovatief voorbeeld van buiten de regio genoemd. 
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1. De duurzame, krachtige regionale economie 

De regio Noord-Limburg is ambitieus op het gebied van economische ontwikkeling, 
daarin gesteund door de krachtige economische sectoren die de regio op dit moment 
kent: de maakindustrie, logistiek en agribusiness. Dit blijkt ook uit de jaarlijkse Atlas voor 
Gemeenten, waarin de 50 grootste gemeenten van Nederland worden vergeleken. Venlo 
nam voorgaande jaren een 2e positie in wat betreft kennisintensieve industrie, en een 5e, 
3e en 2e positie voor respectievelijk de maakindustrie, transport en de agrarische sector. 
Voor logistiek en agribusiness biedt de verdere ontwikkeling van de Greenport Venlo, met 
daarbij de steun van het Rijk, veel mogelijkheden. De logistieke sector profiteert van de 
ligging van de regio tussen de Randstad en het Ruhrgebied en de goede infrastructuur. 
De Provincie Limburg heeft een sterke internationale concurrentiepositie en op het gebied 
van innovatie behoort de regio Noord-Limburg tot de top van Nederland. Het cradle-to-
cradle gedachtegoed wordt in de regio omarmd door gemeenten en het bedrijfsleven, dit 
biedt een mogelijkheid om in de toekomst verder op voort te bouwen. De toekomstige 
mismatch zit met name in de afname van de beroepsbevolking die geprognosticeerd is 
op ca. 20% in de periode 2020-2040. 

 

 

 

 

 

 
Naast de drie genoemde sectoren is ook de zorgindustrie een economische sector van 
betekenis in de regio. Door de toenemende vergrijzing zal de vraag naar arbeidskrachten 
in deze sector verder toenemen. Dit betekent dat de zorgsector, in potentie, ook in de 
toekomst van belang blijft voor de regionale economie. In de economische visie op de 
regio is hier echter nog nauwelijks plaats voor. 

Tot slot speelt ook toerisme economisch gezien een rol: de sterke landschappelijke 
kwaliteiten zijn aantrekkelijk voor bezoekers op zoek naar rust en ontspanning en de 
regio kent een goede infrastructuur voor fietstoerisme, daarnaast biedt de regio 
dagattracties als Toverland. Wel is het zaak dat de toeristische attracties elkaar 
aanvullen, zich richten op een totaalpakket voor de regio en elkaar niet te sterk 
beconcurreren. Toerisme – rust en ruimte – kan wel op gespannen voet staan met de 
ambitie ook op gebied van logistiek en maakindustrie als regio te excelleren.  

Innovatoren , Venlo 
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De werkgelegenheid in de regio is hoog en naar verwachting zal deze in de komende 
jaren alleen maar verder toenemen, voor zowel hoog- als laagopgeleid personeel. Dit is 
een risico gegeven de verwachte daling van de beroepsbevolking. Wil de regio 
economisch blijven groeien, dan is een van de vraagpunten waarop een antwoord moet 
worden gevonden de beschikbaarheid van arbeidskrachten, met daaraan gekoppeld het 
opleidingsniveau van de arbeidskrachten. Arbeidsmigranten, meer werklozen aan de 
slag, om- en bijscholing van ouderen, het verhogen van de participatiegraad, innovaties 
e.d. zijn allemaal elementen die een deeloplossing bieden voor het probleem van de 
toekomstige arbeidsmarktkrapte. In 2010 waren er reeds ruim 11.000 Polen in de regio 
gevestigd. In de gemeente Horst aan de Maas (Meterik) is een Poolse parochie en 
servicepunt gevestigd. De meeste Polen bevonden zich in 2010 in Venlo (ruim 3.000) en 
Horst aan de Maas (ca. 1.800). Waar de focus op wordt gelegd (hoog- of laagopgeleiden) 
en waar deze arbeidskrachten vandaan worden gehaald, zijn belangrijke vragen. Bij een 
eventuele strategie om jongeren aan te trekken moet worden meegenomen dat voor hen 
niet alleen de beschikbaarheid van banen, maar ook de mogelijkheden om binnen het 
werkende leven door te kunnen groeien een rol speelt. Hoe gaan gemeenten en 
bedrijven in de regio hiermee om?  

Kritische succesfactor: het aantrekken van doelgroepen nieuwe arbeidskrachten.  
Een negatieve spiraal ligt op de loer: de regio is niet voldoende aantrekkelijk om zich te 
vestigen voor werknemers en de regio is onvoldoende aantrekkelijk voor hoogopgeleide 
bedrijven door te weinig aanbod van gekwalificeerde werknemers. Tegelijk is het voor de 
meesten evident dat zonder nieuwe aanwas de economische ambities in de regio niet 
kunnen worden gerealiseerd. Ook voor het in stand houden van de huidige economie is 
er aanwas nodig in de regio. De vergrijzing op de arbeidsmarkt slaat harder toe dan de 
crisis waarmee er een permanente druk blijft bestaan op de arbeidsmarkt. Het trekken 
van nieuwe arbeidskrachten naar de regio is daarmee een kritische succesfactor. Daarbij 

Attractiepark Toverland in Sevenum  
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wordt er door verschillende partijen breed en divers ingezet: het binden en boeien van 
jongeren, het inzetten op retourmigratie, het omscholen van oudere arbeidskrachten, het 
aantrekken van internationale (tijdelijke) arbeidskrachten. Het gaat daarbij niet alleen om 
de werving maar ook het verbinden van deze mensen aan de regio met een goed 
vestigings- en cultureel klimaat, goed onderwijs en een baan voor een eventuele partner 
en doorgroeimogelijkheden. Speciale aandacht voor technische toppers wordt daarbij 
gevraagd. Waar zou de focus moeten liggen als het gaat om het verder versterken van 
het arbeidspotentieel en wat zijn logische gezamenlijke vervolgstappen?  
 

Innovatieve ideeën en suggesties uit de regio: 

o Goede opleidingen: in de zorg, HBO en MBO en doorlopende leerlijnen. Jonge instroom 

maar ook om- en bijscholing van ouderen. 

o Binnenhalen van MOE-landers, die zich over het algemeen goed aanpassen in Limburg. 

Zaak is wel hen te behouden voor de toekomst door o.a. juiste huisvesting te bieden. 

o Krachten bundelen om talenten binnen te halen, internationale concurrentie op dat gebied 

o Voorlichting over beroepskeuze vanaf primair onderwijs (relatie regionale economie)  

o Marketing en promotie tweeledig: goed werken (kennisintensief en veel innovatie) en goed 

wonen (quality of life). Hoogwaardige vestigingsplaats voor werkgevers en werknemers 

o Arrangementen die land- en tuinbouw combineren met culinair toerisme en zorg en 

wellness 

o Passend werk voor beide partners bij werving personeel (bijv. werknemer greenport, 

partner in de zorg) 

 

Voorbeeld Uw nieuwe toekomst (Zeeuws-Vlaanderen) 

Om de krapte op de arbeidsmarkt in Zeeuws-Vlaanderen aan te pakken is het 
platform Uw nieuwe toekomst opgericht. Het doel is op middellange en lange termijn 
het profiel / imago van Zeeuws-Vlaanderen positief te beïnvloeden op het gebied 
van wonen, werken en beleven. Praktisch wordt dit ingevuld door het begeleiden van 
bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden in de regio en wordt bijvoorbeeld 
partnerbegeleiding aangeboden om een passende baan te vinden. Deelnemers zijn 
bedrijven, instellingen en de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen.  
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2. Talentontwikkeling en innovatie 

De opgaven wat betreft onderwijs zijn tweeledig. Enerzijds het verzorgen van een goede 
kwaliteit en bereikbaarheid van het basis- en voortgezet onderwijs in de regio. Anderzijds 
wordt ingezet op het borgen van goed en aansluitend middelbaar- en hoger 
beroepsonderwijs. De toekomstige mismatch zal niet alleen zitten in de ontgroening en 
afname van het aantal (basisschool)leerlingen (tot 2020 een daling met ca 16%), maar 
ook in de economische gevolgen en gevolgen voor het draagvlak van overige 
voorzieningen zoals sportverenigingen die daarmee gepaard gaan.  
 
Verbindingen tussen het middelbaar- 
en hoger beroepsonderwijs en het 
regionale bedrijfsleven zijn al gelegd 
en kunnen nog verder worden 
versterkt. Door de twee 
masteropleidingen die de Universiteit 
Maastricht in Venlo aanbiedt, is een 
extra schakel aan de doorlopende 
leerlijnen toegevoegd. De provincie en 
hoger onderwijsinstellingen hebben 
een ambitieus position paper 
opgesteld waarin expliciet de 
mogelijkheden voor een agrofood campus en onderwijsinitiatieven op het gebied van 
duurzaamheid en energie worden genoemd voor Noord-Limburg. De vraag is hoe primair 
en voortgezet onderwijs in de regio aangesloten kunnen worden op deze doorlopende 
leerlijnen en ontwikkelingen. 

In het kader van de ontgroening lijkt vooralsnog de nadruk gelegd te worden op het 
binden en aantrekken van jongeren. Ook wordt ingezet op retourmigratie, maar niet elke 
partij is van het nut hiervan overtuigd. Voor dalende leerlingenaantallen in het 
basisonderwijs is minder aandacht, terwijl de gevolgen van de demografische transitie nu 
al worden gevoeld in het basisonderwijs. De vraag is hoe de regio hiermee omgaat.  

Onderwijs staat niet alleen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Onderwijs voor 
oudere bewoners, al dan niet scholing van arbeidskrachten is van groot belang voor de 
kwaliteit van economie en de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen en gemeenten zullen 
samen met het bedrijfsleven in kaart kunnen brengen waar zich nog een mismatch 
voordoet en hoe er passend onderwijs aanbod gerealiseerd kan worden in relatie tot de 
regionale economie. 

Kritische succesfactor: Onderwijs en innovatie de sleutel tot succes.  
Voor velen vormen onderwijs en innovatie een sleutel tot succes. Het is immers de 

Fontys International Campus Venlo  
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manier om de toekomstige werknemers in de regio op te leiden, maar tegelijkertijd ook 
een grote werkgever. Het is eveneens de manier om jonge mensen hier op te leiden, 
maar ook lager opgeleiden naar de regio te trekken. Vrij breed wordt de noodzaak erkend 
daarbij in te zetten op technische opleidingen die aansluiten op het profiel van de regio. 
De ontwikkelingen rond de vestiging van de Fontys Hogeschool en de liaisons met de 
universiteit van Maastricht en Twente voor het tweedefase-insituut zijn daarbij erg 
belangrijk. Een nauwe relatie met het bedrijfsleven voor spin-offs van bedrijven en 
clustervorming als mede-sponsors, voor het curriculum, de stageplekken en de 
doorlopende leerlijn wordt breed ingezet. De kansrijke connectie met het MBO is nog niet 
gelegd, terwijl middelbaar opgeleide arbeidskrachten juist honkvast zijn en daarmee een 
solide bevolkingsgroep voor de regio vormen en bovendien het onmisbare en grote 
middensegment van de technische sector opvullen. Zeker zo belangrijk is de aanloop 
vanuit het basisonderwijs, het stimuleren van de keuze voor techniek en het bieden van 
perspectief op werk en carrière in de regio op vroege leeftijd. Hoe kan verder worden 
doorgepakt op de weg die is ingeslagen op het creëren van een innovatief 
onderwijsklimaat in de regio, waarbij een nauwe aansluiting dient te worden gezocht bij 

het bedrijfsleven en het basisonderwijs? Hoe kunnen we MBO’ers binden en boeien? 

Innovatieve ideeën en suggesties uit de regio: 

o Studiekeuzes richten op opleiding waar vraag naar is. Natuurlijk is er keuzevrijheid, maar 

vooraal twijfelaars begeleiden in dat opzicht. 

o Agro & food onderwijsprogramma / -campus 

o Document services valley: open innovatie, campus en samenwerking Uni Maastricht 

o Her- en bijscholing ouderen 

o Meer aandacht voor techniek in het basisonderwijs 

o ‘Convenant kleine scholen’ tussen onderwijsbesturen, gemeenten en dorpsraden met 
criteria voor in stand houding 

o Integrale kindcentra realiseren: primair onderwijs en opvang, dagarrangementen 0-13 jaar 

 

Voorbeeld Gouden Driehoek (Noordoost-Fryslân) 

‘De Gouden Driehoek’ is een initiatief in Noordoost-Fryslân waarin het bedrijfsleven, 
onderwijs- en overheidsinstellingen samenwerken met als uiteindelijke doel zowel 
kwantitatief als kwalitatief te komen tot evenwicht in vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt. Het project heeft o.a. de vraag van regionale bedrijven middens een 
enquête in beeld gebracht, waar scholen vervolgens op kunnen inspelen. Ook 
worden jongeren geënthousiasmeerd voor een baan in de eigen regio. 
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3. Vitale gemeenschappen en de quality of life 

De kernen in de regio worden traditioneel gekenmerkt door een sterk verenigingsleven en 
daarmee gepaard gaande gemeenschapszin. Voor steden geldt dit in mindere mate. De 
(landelijke) trend om meer verantwoordelijkheid te geven aan de burger is dan ook 
kansrijk in de (landelijke gebieden van de) regio en wordt als zodanig erkend. De 
gemeente Peel en Maas heeft ruime ervaring met zelfsturing en hun innovatieve aanpak 
krijgt zelfs landelijke aandacht en wordt opgevolgd door andere gemeenten in de regio en 
het land. Zelfsturing en het ontstaan van vitale gemeenschappen kunnen niet van 
bovenaf worden opgelegd, dit proces kan alleen worden gefaciliteerd. Het is dus ook niet 
mogelijk een termijn te stellen waarbinnen het proces zich ontwikkelt, maar onafhankelijk 
van dit proces zal de bevolkingssamenstelling en daarmee de vraag naar voorzieningen 
wel veranderen. De vraag is hoe hiermee moet worden omgegaan. Verenigingen kunnen 
een grote rol spelen in het leefbaar houden van de vele kleine kernen in de regio en 
wellicht zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor het exploiteren van een dorpshuis of 
(mobiele) voorziening om het voorzieningenniveau op peil te houden. Hoewel de 
vergrijzing (250% toename 75+ tot 2040) op het gebied van de zorgbehoefte 
waarschijnlijk een opgave voor de regio betekent; biedt het een kans als het gaat om het 
draagvlak voor veel voorzieningen en het aantal potentiële vrijwilligers.  
 
Wat betreft het woon- en leefklimaat komen de volgende elementen naar voren:  
- Het woon- en leefklimaat in de regio wordt als goed beoordeeld, met name de 

bereikbaarheid en het sociaal klimaat worden gewaardeerd.  
- Er is een goed voorzieningenaanbod in Venray en Venlo, laatstgenoemde heeft een 

bovenregionale functie op het gebied van winkelen, cultuur en sport. De binnenstad 
van Venlo ondergaat een metamorfose. Dit brengt enerzijds een risico met zich mee 
van leegstand, anderzijds kan het aantrekkingskracht hebben op bijvoorbeeld de 
jongere bevolking (waaronder evt. retourmigranten). Het percentage leegstaande 
winkelpanden ligt nu ruim boven het landelijk gemiddelde, toch is hier nog geen 
beleid op ontwikkeld. De bevolkingstransitie en maatschappelijke ontwikkelingen 
zullen bij ongewijzigd beleid de leegstand verder doen toenemen.  

- Om mensen naar de regio te trekken wordt een sterke regionale branding van belang 
geacht. De vraag is wat hiertoe de belangrijkste punten zijn. Belangrijk is daarbij 
rekening te houden met de verschillende wensen per doelgroep.  

- Vanwege de afname van het draagvlak van sportvoorzieningen door ontgroening, is 
gestart met het op regionaal niveau afstemmen hiervan, door het maken van een 
inventarisatie van gemeentelijk beleid en een startnotitie. Voor andere voorzieningen 
is dit nog niet het geval, zo is er in tegenstelling tot vergelijkbare regio’s nauwelijks 
een beeld van de invloed van dorpshuizen en lokale voorzieningen op de 
leefbaarheid in de kleinere kernen, noch een toekomstvisie hierop. In dit kader kan 
eventueel lering worden getrokken uit innovatieve concepten uit andere regio’s.  
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- Wonen: In de regio Noord-Limburg gaat de provincie uit van een toename van de 
woningvoorraad met 8.000, hierbij geeft de provincie impliciet aan dat de E’til 
prognoses worden losgelaten en dit gebaseerd is op de bestrijdingsstrategie van 
krimp in de regio. Wanneer de regio geen nieuwe inwoners weet te binden, kan het 
zijn dat plannen getemporiseerd moeten worden. De vraag is of hiermee voldoende 
rekening wordt gehouden. Door de verwachte ontgroening en vergrijzing gaat de 
aandacht vooral uit naar levensloopbestendig bouwen en voldoende woningen voor 
ouderen. Wanneer er (succesvol) wordt ingezet op retourmigratie, zal ook rekening 
moeten worden gehouden met de woonwensen van starters. De toestroom van Oost-
Europese arbeidsmigranten vraagt om oplossingen op maat op het gebied van 
huisvesting. Enerzijds is het daarbij van belang dat er een passende oplossing wordt 
gevonden voor de (tijdelijke) arbeidsmigranten. Anderzijds kan de migrantengroep de 
kernen in de regio leefbaar houden (draagvlak voor winkels en voorzieningen). Wel is 
het zaak de leefbaarheid te bewaken, omdat gezien de tijdelijkheid waarmee veel 
arbeidsmigranten naar Nederland komen geen garantie bestaat voor een sterke 
sociale cohesie. Voor wat betreft wonen is tot slot een aandachtspunt dat er over de 
huidige kwaliteit van de particuliere voorraad (70% van de totale voorraad) weinig 
bekend is. 

- Zorg en Welzijn: De regio Noord-Limburg telt 
twee ziekenhuizen en Venray heeft een grote 
concentratie voorzieningen op het gebied van 
zorg. Zorg en welzijn zijn tot dusverre 
onderbelicht in de beleids- en toekomstvisies 
op de regio. Zeker met een vergrijzende 
bevolking is de kwaliteit van zorg en welzijn 
een belangrijk issue. De vergrijzing van de 
bevolking zet eerder in dan de 
bevolkingsdaling. Zorgpartijen voelen nu al de 
consequenties van de bevolkingstransitie. 
Wanneer er over 5 à 10 jaar voldoende 
zorgwoningen moeten zijn, zal dit nu al geprogrammeerd moet worden.  
Het bouwen en ontwikkelen van levensloopbestendige woningen alleen is echter niet 
genoeg om in de vraag naar zorg en welzijn te voorzien. Ontwikkelingen op het 
gebied van digitalisering of domotica kunnen hierin wellicht ook een rol spelen. 
Verder is kwalificatie van zorgpersoneel een aandachtspunt. Aan de hogeschool 
gevestigd in Venlo is het momenteel echter niet mogelijk een zorgopleiding te volgen, 
terwijl dit voor de toekomst wel een belangrijke beroepsgroep is. Overigens speelt 
hierbij ook specialisatie mogelijk mee: door vergrijzing vormt met name de doelgroep 
ouderen een groot deel van het patiëntenbestand. Tot slot is het nog onduidelijk hoe 
partijen in de regio omgaan met landelijke veranderingen in het zorgstelsel zoals de 
decentralisatie van dossiers als Jeugdzorg en mogelijke invoering van de Wet Werk 

VieCuri ziekenhuis Venray  
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naar Vermogen, die extra en nieuwe taken voor gemeenten met zich meebrengen 
maar ook gepaard gaan met een financiële korting.  

- Bereikbaarheid: Noord-
Limburg in het algemeen en 
Venlo in het bijzonder, is een 
belangrijk knooppunt voor 
goederen en personen. De 
regio is goed bereikbaar via 
het spoor en de weg. Voor de 
doorontwikkeling van de regio 
als kennis- en innovatieregio is 
echter ook digitale 
bereikbaarheid van groot 
belang. Plannen voor de digitiale snelweg (glasvezel tussen Venlo en Nijmegen) 
sluiten hier op aan. Digitale bereikbaarheid kan zijn waarde daarnaast bewijzen voor 
zorg en welzijn en voorzieningen.  

Kritische succesfactor: Urgentie voor de opgave op de korte termijn.  
De bevolkingsdaling doet zich pas over 10 à 20 jaar voor. Wanneer we echter inzoomen 
op de deelaspecten valt waar te nemen dat de effecten op het onderwijs (lagere 
leerlingenaantallen in het basisonderwijs) en de vergrijzing op de arbeidsmarkt en in de 
zorg al duidelijk waarneembaar zijn. Zo daalt het aantal arbeidskrachten in Limburg per 
jaar met ca. 2.500 en wordt er in de zorg al actief geschakeld naar nieuwe vormen van 
ouderenzorg om deze transitie in de hand te houden, waarbij er ook al op de korte termijn 
een stevig tekort aan personeel in de zorg mag worden verwacht. De bevolkingstransitie 
op de korte termijn is de bijl aan de wortel van de leefbaarheid en het zorg-, woon- en 
onderwijsklimaat in de regio. Het erkennen van deze problemen en het effectief omgaan 
daarmee is het fundament van de toekomstige ambities. Goede 
(basis)onderwijsvoorzieningen, goede zorg en leefbare kernen zijn daarbij cruciaal. De rol 
die burgers hierbij spelen is niet te onderschatten, vitale gemeenschappen dragen bij aan 
het leefbaar houden van dorpen en wijken. Wel is het zo dat dit soort processen moeilijk 
van bovenaf is op te leggen of te sturen. Het enige wat een overheid wel kan doen is 
faciliteren van burgers: hen meer ruimte bieden initiatieven te ontplooien, deze te 
ondersteunen en hen meer los te laten. Het gevaar is dat de demografische transitie 
sneller gaat dan het in de regio ingezette proces rondom zelfsturing. Het is de vraag in 
hoeverre de regio de samenhang tussen economische groei, de consequenties van de 
demografische transitie en de ontwikkelingen op het gebied van zelfsturing en vitale 
gemeenschappen weet te managen. 
 

 

Goederentrein nabij Venlo  
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Innovatieve ideeën en suggesties uit de regio: 

o Promotiecampagne à la bright site of life: van recreëren, naar verblijven, naar blijven 

wonen 

o Bestuurlijk platform waarin regionale sleutelfiguren middels een interactief proces komen 

tot op doelgroepen afgestemde quality of life in Noord-Limburg 

o Arrangementen die land- en tuinbouw combineren met culinair toerisme en zorg en 

wellness 

o Inspelen op wensen MOE-landers om doelgroep permanent te binden 

o Woonaantrekkelijkheid verbeteren door evenementen (Floriade, Regio van de smaak) 

o Digitalisering in de zorg: patiëntendossiers, webcamtoezicht, telediagnostiek, social media 

voor communicatiedoeleinden 

o Maatwerk per wijk / kern: wat kan opgevangen worden door vitale gemeenschap, 

opschalen of juist downsizen van voorzieningen 

o Proeftuin zelfsturing Peel en Maas 

 

Voorbeeld transitieatlas 

De transitieatlas is een inhoudelijk hulpmiddel om criteria te ontwikkelen om de 
mismatches als gevolg van de demografische transitie op te heffen. Wat zijn de 
criteria, normen en waarden die regionale partijen (burgers, instellingen, 
ondernemers en overheden) van belang vinden om tot optimalisatie van het 
voorzieningenaanbod te komen? Het gaat hierbij vooral om fysieke ingrepen die 
vragen om een regionale en intersectorale afstemming. Gedacht kan bijvoorbeeld 
worden aan de herstructurering van het scholenaanbod, het zorg- en 
welzijnsaanbod, de woningbouwprogrammering, de (her)ontwikkeling van 
bedrijventerreinen, enz. Hulpmiddel hierbij is het ruimtelijk presenteren van 
scenario’s per sector en een samenhangend beeld van de totale 
verzorgingsstructuur in Google Earth. Tevens worden de kosten en opbrengsten van 
de ingrepen geraamd en wordt nagegaan welke rol de burgers bijvoorbeeld kunnen 
spelen bij het in stand houden van voorzieningen. De transitieatlas richt zich in 
eerste instantie op het regionale niveau, waarbij lokale en regionale effecten van 
keuzes inzichtelijk worden gemaakt. Vervolgens kan op lokaal niveau samen met de 
direct betrokkenen een nadere uitwerking plaatsvinden. De resultaten hiervan 
worden dan weer gebundeld tot het regionale niveau om tot een sluitend beeld te 
komen. Het is een belangrijk communicatie-instrument voor de direct betrokken 
actoren, gemeenteraden en de bevolking. Op basis van de uitkomsten van de 
transitieatlas kunnen programmakaders worden opgesteld voor de noodzakelijke 
transitie van het voorzieningenaanbod.  
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4. Samenwerking  

Gemeenten in de regio weten elkaar te vinden en onderschrijven de regionale ambities. 
Binnen de regio is een sterke coalitie ontstaan van gemeenten, bedrijfsleven en het 
maatschappelijk middenveld. Wel is hierbij de vraag vooral of er voldoende focus in de 
uitvoering wordt aangebracht. Vanuit het bedrijfsleven en het maatschappelijk 
middenveld wordt aangegeven dat zij hier een grotere rol voor zichzelf zien weggelegd. 
De regio heeft veel bilaterale en multilaterale banden met (aangrenzende) regio’s in 
binnen- en buitenland: de Rotterdamse haven, Brabantstad, de stadsregio Arnhem-
Nijmegen en Nordrhein-Westfalen. Het is opvallend dat tot de regio Noord-Limburg ook 
de gemeente Mook en Middelaar behoort (onderdeel van de stadsregio Arnhem-
Nijmegen). De vraag is hoe de gemeente hier mee omgaat, omdat Noord-Limburg een 
anticipeerregio is en de stadsregio Arnhem-Nijmegen naar verwachting zal groeien. De 
samenwerking met Brabantstad is niet voor alle partijen even helder, omdat de 
verschillende industriën niet altijd op elkaar aansluiten. De relatie met andere delen van 
Limburg wordt maar sporadisch gelegd. De vraag is of meer samenwerking binnen 
Limburg meerwaarde oplevert op bijvoorbeeld het gebied van voorzieningen of economie, 
of dat de regio zich beter kan richten op andere regio’s. De focus op Duitsland kan 
wellicht worden vergroot, omdat daar ook economisch gezien een groot achterland ligt: 
door sommige partijen worden de economische invloedssferen van de regio gezien van 
Eindhoven tot Duisburg. Tegelijkertijd leiden deze vragen en kansen tot een nieuw 
vraagstuk, omdat wellicht door het aangaan van zo veel samenwerkingsverbanden, de 
focus kan worden verloren.  
 
Op economisch vlak is de samenwerking aldus sterk; op andere beleidsterreinen lijken de 
gemeenten binnen de regio nog veelal in de visievormende fase te zitten. Het idee leeft 
dat er samengewerkt moet worden, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en 
sportaccomodaties, maar daar is nog geen concrete invulling aan gegeven. Wat is er 
nodig om hier verdere stappen in te zetten? Toekomstige verdelingsvraagstukken 
rondom voorzieningen kunnen voor extra spanningen tussen overheden en andere 
partijen zorgen. Daarnaast is er de potentiële spanning tussen de industriële ontwikkeling 
en de focus op rust en natuur. Momenteel spelen deze spanningen niet of nauwelijks, 
maar het is mogelijk vast de vraag te stellen hoe hier mee om te gaan mocht dit in de 
toekomst wel een issue worden. 

Kritische succesfactor: keuze om de krachten bundelen en nog meer focus op de 

identiteit van de regio of een gedifferentieerd profiel van de regio 

Uit de analyse komt veelvuldig naar voren dat de regio zich bestuurlijk gezien wellicht 
meer moet focussen en rond dit focuspunt de krachten kan bundelen. Anderen geven 
weer aan dat een gedifferentieerd profiel juist goed is voor de innovatie. Op dit moment 
bruist het in de regio van de diverse initiatieven en innovaties op het gebied van de 
logistics, de agribusiness, de document services valley, de brede maakindustrie, de 
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zorgindustrie, het toerisme en de recreatie, servicegraad B2B, Dutch design en de 
creatieve industrie. Deze invalshoeken hoeven elkaar niet uit te sluiten, maar maken het 
beeld wel zeer divers en soms lastig herkenbaar en communiceerbaar. Daarnaast 
verschilt het inzicht in de kansrijkheid van de economische identiteit. Sommigen vinden 
vooral de logistics de winnende sector, andere de Greenport en weer anderen zien de 
document valley als cruciaal. Ook in de verbindingen met andere regio’s in binnen- en 
buitenland zien we een enorme diversiteit in relaties, contacten en allianties. Het 
verkennen van veel richtingen en velden van innovatie is een logische stap in het 
ontwikkelen van het profiel van de regio. Echter mag de versnippering een effectieve 
focus uiteindelijk niet in de weg staan. Daarbij wordt uit de analyse duidelijk dat er een 
grotere rol is weggelegd voor het middenveld en burgers, bij het uitzetten van de lijnen en 
bij de uitvoering. Bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld en overheid lopen daarbij 
in verschillende snelheid: hoe kan dit succesvol worden verbonden? Hiervoor kan de 
samenwerking van de drie O’s (onderwijs, overheid en ondernemers) in de Achterhoek 
(zie kader) als inpiratie dienen. Is het inderdaad tijd om te focussen op de juiste 
ontwikkelingen en daar ook consequenties aan te verbinden voor het onderwijs, de 
werving van arbeidskrachten en de quality of life? En is het inderdaad nodig om meer 
uitvoerende kracht in het middenveld en bij de burgers te leggen? 

 

Innovatieve ideeën en suggesties uit de regio: 

o Bestuurlijk platform waarin regionale sleutelfiguren middels een interactief proces komen 

tot op doelgroepen afgestemde quality of life in Noord-Limburg 

o Krachten overheid en bedrijfsleven bundelen voor acquisitie bedrijvigheid en het 

binnenhalen van talenten  

o Ondernemers meer betrekken bij ontwikkelen en uitvoeren van regionale plannen 

o Krachten bundelen om scenario’s (groei en krimp) te ontwikkelen  
o Regio als overleggremium, lokale afdelingen met lokale partijen voeren uit 

o Regio schept voorwaarden, brengt partners bij elkaar en jaagt in wisselende coalities 

projecten aan  

 

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. 
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Kritische succesfactor: vanuit de problematiek de onzekerheden en onderlinge 

afhankelijkheden lijkt het logisch scenario’s te ontwikkelen rond groei en krimp.  

In het algemeen overheerst een optimistische kijk op de krimp: ja er is een probleem en 
er is een transitie, maar die kunnen we aan! We gaan zeker niet bij de pakken neerzitten 
en proberen de transitie te begeleiden en daar waar mogelijk tegen te gaan. Men maakt 
plannen om de economische motor aan te jagen en te anticiperen op de 
bevolkingsdaling. Daarbij is het goed ambitieus te zijn en in een creatief proces het 
uiterste uit de regio te halen. Toch is het gegeven de grootte van de opgave belangrijk op 
gezette momenten ook het zakelijke en concrete aspect van deze ambitie te bezien. Wat 
betekenen de keuzes voor een toekomstambitie op economisch gebied op andere 
vlakken? Hoeveel banen gaat dit wanneer opleveren, wat betekent dit precies in de 
quality of life en het aantal banen in het onderwijs en de zorg? En hoeveel 
arbeidskrachten beogen we uit het buitenland te halen? Kortom: is er voldoende grip op 
hoe de verschillende ambities en ontwikkelingen op elkaar ingrijpen? Als er in 2040 veel 
meer arbeidsmigranten in de regio zijn, wat betekent dit dan voor de 
woningbouwproductie anno 2012? En passen de keuzes die nu worden gemaakt op 
gebied van de herstructurering van voorzieningen bijvoorbeeld wel in dit plaatje? Welke 
gevolgen heeft het opheffen van de PABO in de regio voor onderwijs en arbeidsmarkt in 
relatie tot de ambities? Wat betekenen veranderde omstandigheden (bijvoorbeeld nieuwe 
markten of mondiale ontwikkelingen) voor de ambities in de toekomst? Een set scenario’s 
met bandbreedtes en risico’s waarin heden en toekomst worden verbonden, zou daar 
wellicht bij kunnen helpen. Het is raadzaam deze op gezette tijden bij te werken en de 
ontwikkelingen opnieuw te bezien.   
 

Scenario’s om met krimp om te gaan 

Scenario’s kunnen nuttig zijn om mogelijkheden te verkennen over hoe om te gaan met krimp. 

Gemeenten zullen daarin moeten gaan kijken waar de arbeidsmarkt gestimuleerd moet worden 

en waar juist het wonen. Belangrijk is daarbij dat gemeenten niet concurreren, maar juist 

specialiseren of elkaar aanvullen. De ene gemeente kan dan bijvoorbeeld qua bedrijvigheid 

groeien, de andere gemeente juist qua woonklimaat (woon-werkpendel tussen twee 

gemeenten).  
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Koers voor de dialoogtafel: 10 hoofdvragen 

Op basis van de kritische succesfactoren is met ondersteuning van de werkgroep een 
aantal hoofdvragen voor de dialoogtafel opgesteld die als doel hebben de uitdaging die er 
voor de regio ligt, scherper te stellen. Doel van de regio is de dialoogtafel snel te 
organiseren en als één van de belangrijkste uitgangspunten te nemen dat burgers en 
andere partijen aan zet worden gebracht. De vragen kunnen helpen tijdens de 
dialoogtafel een gezamenlijke stip op de horizon te zetten.  

 
 

 
 
 
 
 

  

1. Noord Limburg is (tot nu toe) de enige krimpregio met een offensieve strategie om de krimp 

te keren, delen we die strategie c.q. wat zijn de risico’s die er aan verbonden zijn?  
2. Hoe gaan we om met de spanning tussen enerzijds stevige groeiambities om de krimp te 

keren en anderzijds de bevolkingstransitie die nu reeds plaatsvindt? 

3. Is er bestuurlijk voldoende draagvlak om deze spanning te agenderen, of is meer nadruk 

op de krimp een te groot gevaar voor een selffulfilling prophecy (aandacht voor krimp 

betekent dat de regio dus ook minder aantrekkelijk wordt)? 

4. Hebben we terugvalscenario’s paraat om – mocht de krimp minder goed gekeerd kunnen 

worden – slagvaardig te kunnen reageren? 

5. Welke punten op de horizon zijn van belang om ons op te richten en als regio nog meer 

focus in onze ambitie te brengen? 

6. Hoe kunnen we als regio meer verantwoordelijkheid bij het middenveld (publiek en privaat) 

en de burgers leggen? Niet alleen voor de uitvoering maar ook voor koers en richting? 

7. Hoe kunnen we de opbouw van vitale gemeenschappen verder uitrollen om op de korte 

termijn een antwoord te geven op de bevolkingstransitie en de reeds ingezette erosie van 

het voorzieningenaanbod? 

8. Op welke doelgroepen leggen we als regio de focus als het gaat om het aantrekken (jonge) 

arbeidskrachten en hoe pakken we dat slagvaardig aan? 

9. Wat zouden de speerpunten moeten zijn om toekomstige arbeidskrachten en hun partners 

duurzaam aan de regio te verbinden? 

10. Op welke wijze kan de onderwijsstructuur in de regio vanaf de basis (het primair onderwijs) 

worden versterkt en nog sterker worden verbonden met de regionale economie? 
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Foto Noord-Limburg 
 

Inhoudelijke verantwoording 
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1. Inleiding  
 

1.1 HET TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN NOORD-LIMBURG 

In verschillende regio’s in Nederland vindt er nu en / of in de toekomst demografische 
transitie plaats in de vorm van ontgroening, vergrijzing en uiteindelijk een afname van de 
bevolking. In een drietal krimpregio’s (Eemsdelta, Zeeuws Vlaanderen en Parkstad 
Limburg) is de bevolkings- en huishoudendaling nu al een feit. In 20 andere zogeheten 
anticipeerregio’s, waaronder Noord-Limburg, zal deze transitie op termijn optreden. 

Dat heeft gevolgen. Door de ontgroening zullen de vraag naar onderwijsvoorzieningen en 
de omvang van de beroepsbevolking afnemen. Als hoger opgeleide jongeren 
wegtrekken, ontstaan ook kwalitatieve knelpunten op de arbeidsmarkt. De vergrijzing leidt 
tot een veranderende woningvraag, een toenemende zorgvraag en een verschuiving in 
het voorzieningenaanbod. De bevolkingsdaling, tot slot, betekent een algehele 
vermindering van het draagvlak voor voorzieningen en dalende inkomsten voor de 
gemeenten. Het niet tijdig reageren of liever anticiperen op deze ontwikkeling zet de 
sociaal-economische vitaliteit onder druk. Uiteindelijk kan zo een neerwaartse spiraal 
ontstaan. 

De demografische transitie biedt, mits alle betrokken partijen zich hiervan bewust zijn, 
echter ook nieuwe kansen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van innovatie en inzetten op 
kansrijke ontwikkelingen, zoals op het gebied van duurzaamheid. Daar hoort ook bij een 
herbezinning op de rollen en verantwoordelijkheden van overheden, ondernemers, het 
maatschappelijk middenveld en burgers en uiteindelijk een vitale coalitie van alle 
belangrijke partners om de regio een goed perspectief te bieden. 

Het is dan ook van groot belang om in Noord-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 het stimuleren van de economie 
onder andere door een goede afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het 
waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs, het benutten van de kansen op het 
gebied van toerisme en recreatie en een goede fysieke en digitale bereikbaarheid. Maar 
ook het behoud en versterking van de kwaliteit van de woningvoorraad en de 
woonomgeving, het waarborgen van een toereikend aanbod aan zorg en welzijn en een 
herstructurering van het voorzieningenaanbod zijn daartoe van belang. 
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Doordat de bevolkingstransitie dus 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 

De provincie Limburg is zich goed bewust van de op handen zijnde demografische 
transitie en de 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. De gemeenten in Noord-Limburg hebben een 
ondersteuningsverklaring getekend voor het convenant. Met deze verklaring ligt er een 
bestuursopdracht van de acht colleges.  
 

Een koers voor Limburg 

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. 

Regionale strategische visie Noord-Limburg 

De gemeenten in Noord-Limburg hebben begin 2012 hun ambities voor de regio 
vastgelegd in de Strategische Visie ‘Regio in Balans’. Het rapport betreft een visie en 
afwegingskader, maar bevat nog geen concrete regionale opgaven of projecten. Toch is 
het een goede onderlegger voor de voorliggende startnotitie, waarbij – vanuit de 
invalshoek van demografische transitie – voortgebouwd kan worden op de geformuleerde 
doelen. 
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Regio in balans 

De regio valt in twee delen uiteen: de dynamische Oost-West as vanaf Eindhoven naar Venlo en 

het meer landelijke noorden van de regio rond de Maas.  

In de visie staan de drie pijlers (fysiek, sociaal en economisch) centraal, uitgewerkt in ‘boeien en 
binden’ (het zorg dragen dat de regio aantrekkelijk is voor de huidige en nieuwe bewoners en de 

bezoekers), ‘vitale gemeenschappen’ (gericht op een sterke sociale structuur en identiteit) en 

‘innoveren en vermarkten’ (een sterke en duurzame economische structuur). 

Mede in het licht van de stagnerende bevolkingsontwikkeling bezint de regio zich op haar toekomst. 

De belangrijkste doelen zijn daarbij: 

1. Het ontwikkelen van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waardoor jongeren die vanwege 

hun studie uit de regio zijn vertrokken weer terugkeren.  

2. De vestiging van wetenschappelijk onderwijs door sterk te focussen op de sectoren tuinbouw, 

agrofood, logistiek, hightechsystems en de ontwikkeling van het cradle tot cradle principe. 

Daardoor zal een compleet aanbod aan onderwijsvoorzieningen ontstaan ten dienste van het 

bedrijfsleven. 

3. Internationale toppositie waar het gaat om (1) duurzaamheid, (2) een blijvend leidende rol op 

het gebied van agrofood, agribusiness en agrologistiek op wereldniveau en (3) een sterk 

ontwikkelde sector van welness, recreatie en toerisme.  

4. Te komen tot gedifferentieerde woonmilieus en transformatie van de bestaande 

woningvoorraad, aangezien er geen bevolkingsgroei meer is. 

5. Het vermarkten van het concept ‘Quality of life’ als een onderscheidend toeristisch product met 

streekproducten en activiteiten. 

6. Het inzetten op vitale gemeenschappen en burgerschap, waarbij de overheid een meer 

terughoudende rol gaat spelen. Ontwikkeling van de regio vanuit partijen in de regio. 

7. Versterking van de samenwerking binnen de regio, Nederland en over de grens. 

De regio Noord-Limburg zet kort gezegd in op het aantrekken van bedrijven en 
bezoekers (door o.a. Greenport Venlo en het programma ‘smoel geven aan Noord-
Limburg’) en het aantrekken van inwoners en werknemers (onderdeel van het 
programma ‘Quality of life’). Er wordt ingezet op bestuurlijke samenwerking om dit te 
bereiken.  

1.2 DOEL EN OPZET VAN HET STARTDOCUMENT NOORD-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 
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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.  
 
De regio Noord-Limburg is een erg dynamische en actieve regio. Er is een omvangrijke 
bevolkingstransitie aanstaande. Tegelijkertijd wordt er door de regio actief ingezet op 
economische ontwikkeling op het gebied van logistiek, agrofood en agribusiness, 
toerisme en recreatie. Deze strategie kan in de toekomst veel arbeidsplaatsen opleveren. 
Het is daarmee een offensieve agenda: met name door economische impulsen in de 
regio wordt beoogd de regio toekomstbestendig te maken. 
 
De ontwikkelingen, kansen en uitdagingen voor de regio Noord-Limburg worden in dit 
startdocument uiteen gezet op basis van de verschillende achtergronddocumenten. Wat 
speelt er allemaal in de regio? Wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen, kansen en 
uitdagingen? Zijn alle opgaven voldoende in beeld gebracht? Is er voldoende zicht op het 
beleid, de maatregelen en projecten die voortvloeien uit de regiovisie? Welke zaken 
vragen nog om een extra impuls?  
 
Documentenanalyse 

De documentenanalyse is gebaseerd op de documenten die zijn toegestuurd door 
verschillende partijen in de regio. Daar waar nodig is aanvullende deskresearch verricht. 
Een verantwoording van de literatuurlijst vindt u in de bijlage. 
 
Reflectie door het veld 

Naast de documentenanalyse is er op verzoek van de regio een reflectie door het veld 
georganiseerd. Een reeks van 13 telefonische interviews (zie bijlage voor interviewlijst) is 
afgenomen met partijen in het middenveld op het vlak van het bedrijfsleven, het 
onderwijs, het economische middenveld (zoals de Kamer van Koophandel), 
brancheorganisaties, de zorg en het wonen. Dit om de reeks documenten veelal van 
publieke kant ook te verrijken met de initiatieven, opvattingen en analyses uit het veld. Dit 
heeft ook regelmatig nieuw feitenmateriaal en extra documenten voor de analyse 
opgeleverd. Die zijn toegevoegd aan de documentenanalyse. Als het gaat om de 
impressie van de opvattingen van het veld over de bevolkingstransitie is telkens een 
reflectie van het veld op de ontwikkelingen per thema toegevoegd. In het algemeen 
hebben we deze refelctieronde als bijzonder verrijkend en inspirerend ervaren. 
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Foto: regio in balans? 

Deze verschillende analyses leiden tot een ‘foto’ van de regio (of soms een ‘film’ omdat 
een bepaalde periode in beschouwing wordt genomen). Met de foto wordt de regionale 
agenda getoetst op de effecten van de bevolkingstransitie. Er wordt een relatie gelegd 
tussen de economische agenda en demografische ontwikkelingen; de consistentie van 
en relaties tussen verschillende ontwikkelingen worden in beeld gebracht en eventuele 
witte vlekken worden op de foto zichtbaar. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de 
economische ontwikkeling om veel extra personeel vraagt, terwijl de verwachting is dat 
de bevolking daalt. Andere vraag is of er voldoende rekening is gehouden met de 
vergrijzing en ontgroening in de regio, bijvoorbeeld als het gaat om typen woningen en 
voorzieningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het doel van deze foto is om aan de dialoogtafel met de (maatschappelijke) partners de 
dialoog te voeren over de opgaven en kritische succesfactoren daarvan, waarbij de 
regionale afstemming centraal straat 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, het maatschappelijk middenveld en burgers is 
cruciaal voor een slagkrachtige uitvoering. De lokale partijen zijn leidend in dit proces, zij 
zijn aan zet om de focus te bepalen en uiteindelijk uit te voeren. De provincie en het Rijk 
ondersteunen en faciliteren waar het noodzakelijk en gewenst is. 

De gemeenten in de regio hebben aangegeven de samenwerking met de provincie en 
BZK te willen verdiepen door op basis van het voorliggende startdocument een 
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dialoogtafel te organiseren. Daarbij wordt gekozen voor vijf themawerkgroepen 
(demografie, economie, toerisme, onderwijs, wonen en zorg).  

In de dialoogtafel wordt aan de deelnemende partijen uit Noord-Limburg gevraagd: 
 
 of ze de foto en de gehanteerde perspectieven herkennen (eventueel aanbrengen 

nuancering, verrijking met eigen materiaal of ervaringen) en aan kunnen geven op 
welke wijze de beantwoording van de 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. 
 
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 Noord-
Limburg. 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 ‘Regio in balans’ nader worden toegelicht, het gaat hierbij 
om: (1) het op duurzame wijze versterken van de regionale economische structuur en het 
aantrekken van inwoners en werknemers door (2) talentontwikkeling en innovatie in het 
onderwijs en in te zetten op (3) een aantrekkelijk woon- en leefklimaat (quality of life), 
deze ontwikkelingen kunnen niet zonder (4) vitale gemeenschappen.  
 
Hoofdstuk 4 gaat in op de belangrijkste strategie van de regio: inzetten op het aantrekken 
van bedrijven en bezoekers door economische en toeristisch-recreatieve ontwikkeling. In 
hoofdstuk 5 wordt het tweede deel van de regionale strategie in kaart gebracht: de pijler 
talentontwikkeling en innovatie. De quality of life behelst de thema’s voorzieningen, 
wonen, zorg en welzijn en mobiliteit en bereikbaarheid. Het zijn de basisvoorwaarden 
waar, in de filosofie van de regio, inwoners en werknemers mee aangetrokken en 
gebonden kunnen worden. De quality of life wordt in hoofdstuk 6 behandeld. De laatste 
pijler, vitale gemeenschappen, komt aan bod in hoofdstuk 7.  
 
De regionale strategie vindt vanzelfsprekend plaats binnen een bepaald krachtenveld. 
Verschillende partijen en samenwerkingsverbanden zijn actief in en om de regio. Hier 
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wordt op ingegaan in hoofdstuk 8. Het is net als economische ontwikkeling en de quality 
of life, één van de elementen waarop de regio inzet in zijn visie.  
 
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? Afsluitend worden de kritische 
succesfactoren en hoofdvragen voor de dialoogtafel in beeld gebracht. 
 
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 en een literatuurlijst. 
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2. Demografische transitie in Noord-Limburg  
 
De demografische transitie waar de regio Noord-Limburg de komende tijd mee te maken 
krijgt, wordt in dit hoofdstuk toegelicht. Het start met kwantitatieve informatie, waarna 
kwalitatieve ontwikkelingen aan bod komen.  
 

Kwantitatieve informatie:  

 Noord-Limburg is anders dan veel andere anticipeerregio’s een verstedelijkt gebied: van de 
280.000 inwoners wonen er 100.000 in Venlo en 43.000 in Venray. 

 Volgens de Primos-prognose (2012) van het ministerie van BZK zal het huidige inwonertal 

tussen 2015 en 2040 afnemen met ca. 10.000 (ca. 5%). De ETIL prognose (2012) die door de 

provincie wordt gehanteerd komt tot een wat sterkere daling, namelijk een daling van 14.000 

inwoners tot 2040.  

 Primos geeft aan dat het aantal huishoudens tot 2030 nog groeit van 113.000 naar 125.000 en 

tussen 2030 en 2040 zeer licht zal dalen met ca. 1.000. Ook de ETIL prognose laat tot 2030 

een toenemend aantal huishoudens zien, maar de daling na 2030 bedraagt 3.500. 

 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 2030 treedt een toename van het aantal 

65-75 jarigen (jonge senioren) op, over de gehele periode is sprake van een sterke stijging van 

het aantal 75-plussers (oudere senioren). De omvang van de laatste categorie groeit tot 2040 

met meer dan 250%. 

 Binnen de regio zijn er grote verschillen. Opvallend is dat volgens de ETIL-prognose het aantal 

inwoners van Venlo eerder (vanaf 2015) en sterker daalt dan in de gehele regio. Venray groeit 

nog licht tot 2020 en vervolgens treedt een lichte bevolkingsdaling op. De bevolkingsdaling is 

minder dan in de andere gemeenten in de regio. De andere gemeenten ontwikkelen zich 

conform het regionale gemiddelde. In alle gemeenten groeit het aantal huishoudens tot 2030 

(het meest in Venray, het minst in Venlo). Na 2030 zet de daling in, maar tot 2040 blijft het 

aantal huishoudens boven het niveau van 2012. 

 De aangrenzende deelstaat Nordrhein-Westfalen zal een soortgelijke demografische 

ontwikkeling doormaken met een daling van het inwonertal van 18 miljoen nu naar 16 miljoen 

in 2050 en een sterke ontgroening en vergrijzing.  

 De totale Euregio Rijn-Maas Noord telt 1,8 miljoen inwoners, met als grootste steden 

Mönchengladbach (266.000 inwoners), Krefeld (242.000 inwoners) en Venlo (100.000 

inwoners). 

 De conclusie is dat regionaal bezien 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, 
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een huishoudendaling betekent bovendien leegstand in de woningvoorraad. Wel is 
er 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. 

 De afgelopen drie jaar is de totale bevolking van de provincie Limburg tegen de 
verwachtingen in iets toegenomen. De immigratie van met name (jonge) Polen 
hebben de natuurlijke bevolkingskrimp opgevangen. Om met name in de agrofood 
sector over voldoende personeel te kunnen beschikken is het van belang dat deze 
vestigingsstromen een permanent karakter krijgen. De huisvestingsplannen van de 
gemeenten zouden hier voldoende op in moeten spelen. 

 In het afgelopen decennium was in de regio nog sprake van een geboorteoverschot 
dat het ook toen al optredende vertrekoverschot meer dan compenseerde. Dat 
verandert in de toekomst: de bevolkingsdaling wordt dan enerzijds veroorzaakt door 
het wegtrekken van jongeren (met name hoger opgeleiden en jongeren die gaan 
studeren) en anderzijds door een sterfteoverschot, dat samenhangt met de 
vergrijzing. Een enigszins compenserende factor is de buitenlandse migratie, vooral 
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. 

 Het CBS rapport Bevolkingstrends 2009 laat zien dat Noord-Limburg vergeleken met 
andere regio’s weinig retourmigratie van 55-plussers kent. Er is geen informatie over 
de retourmigratie van jongeren, bijvoorbeeld nadat zijn een studie hebben afgerond. 

 In de beleidsdocumenten van zowel Venlo als de kleinere gemeenten is aandacht 
voor bevolkingsdaling, maar concrete maatregelen moeten nog worden ontwikkeld. 
Op alle terreinen (wonen, zorg, voorzieningen, economie) liggen er opgaven om te 
anticiperen op de effecten van ontgroening, een dalende potentiële 
beroepsbevolking en een toenemende vergrijzing. Deze opgaven worden ook door 
de gemeenten benoemd. Door tijdig te anticiperen kunnen op de (middel)lange 
termijn de economische vitaliteit van de regio en een goed functionerende woning- 
en arbeidsmarkt worden gewaarborgd. 

Reflectie van het veld 

Wanneer we naar de consequenties van de krimp kijken zien we dat de bevolkingsdaling 
zich pas over 10 à 20 jaar voordoet. Wanneer we echter inzoomen op de deelaspecten 
valt waar te nemen dat de effecten op het onderwijs (lagere leerlingenaantallen in het 
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basisonderwijs) en de vergrijzing op de arbeidsmarkt en in de zorg al duidelijk 
waarneembaar zijn. Zo daalt het aantal arbeidskrachten in Limburg per jaar met ca. 2.500 
en wordt er in de zorg al actief geschakeld naar nieuwe vormen van ouderenzorg om 
deze transitie in de hand te houden, waarbij er ook al op de korte termijn een stevig tekort 
aan personeel in de zorg mag worden verwacht. 

Noord Limburg is dus enerzijds als het gaat om bevolkingsdaling een anticipeerregio, 
echter in de praktijk is de krimp op diverse terreinen al in volle gang. In de reflectie op de 
krimpproblematiek zien we deze worsteling ook terug. Onderwijsinstellingen die 
basisscholen sluiten, maar gemeenten die nut en noodzaak daarvan nog onvoldoende 
(h)erkennen, het MBO levert onvoldoende gekwalificeerd technisch personeel en 
personeel in de zorg af om de toenemende vraag te kunnen bedienen. 

Op de middellange en lange termijn is er veel overeenstemming over de aanpak van de 
krimp. De vraag die de ronde oproept is vooral of de urgentie van de problematiek op de 
korte termijn voldoende aandacht krijgen en niet de ambities op de middellange termijn te 
zeer in de weg staan. Immers het fundament van het hoogwaardige economische cluster 
op een termijn van 10 tot 15 jaar zal nu geslagen moeten worden; het zijn de toekomstige 
werknemers die nu naar de basisschool gaan en wiens ouders nu naar de regio 
verhuizen. 
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3. Regionale agenda: economie, innovatie en quality of life 

Noord-Limburg is een economisch dynamische regio met grote ambities. De ‘Greenport’ 
Venlo maakt deel uit van het ‘topsectorenbeleid’ van het Rijk, terwijl daarnaast transport 
en logistiek, de maakindustrie en toerisme en recreatie belangrijke pijlers voor de 
regionale economie zijn. De gunstige ligging ten opzichte van het Duitse achterland en de 
goede bereikbaarheid werken daarbij in het voordeel van de regio.  

Voor deze economische groei is er echter meer nodig dan een goede ligging en 
bereikbaarheid. De regio Noord-Limburg erkent dat als er niet nu wordt ingezet op de 
basiskwaliteiten, de kans groot is dat de regio achter komt te liggen op de rest van 
Nederland. De quality of life wordt daarom gezien als conditie voor economische 
ontwikkeling.  

Om een foto van de regio te maken wordt gebruikgemaakt van een economisch model. 
Dit levert nieuwe perspectieven en originele inzichten over de regio en de regionale 
agenda op. 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 
kernissues uit ‘Regio in balans’ komen hier herkenbaar in terug. 

 
 
 
. 
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Regio in Balans: talentontwikkeling en innovatie 

 Beroepsonderwijs excellereert, met name relatie met sterke maakindustrie in de regio. 

Directe aansluiting op regionaal bedrijfsleven. 

 Specifieke academische opleidingen gevestigd door universiteiten, binnen deze opleidingen 

vindt toegepaste wetenschap plaats. Aansluitend op de sterke economische sectoren in de 

regio. 

 Op het gebied van agrofood en agribusiness wordt de positie, in samenwerking met 

Wageningen Universiteit, op het gebied van biobased-toepassingen uitgebouwd.  

Het model illustreert de benodigde nauwe samenhang tussen een krachtige, duurzame 
regionale economie, een veilige en leefbare basis met vitale gemeenschappen en een 
aantrekkelijke omgeving om te wonen, werken, leren en recreëren. 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 talentontwikkeling en 
innovatie en de 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 Duurzame, krachtige regionale economie is het van belang 
kansrijke regionale economische ontwikkelingen te stimuleren en faciliteren. Daarbij 
is het cruciaal te kijken naar en aan te sluiten op de identiteit van de regio, andere 
regio’s kopiëren heeft geen zin.  

 
2. Investeren in Talentontwikkeling en innovatie levert op termijn groot rendement op en 

is een noodzakelijke bouwsteen voor een sterke 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.  

 

Regio in Balans: duurzame, krachtige regionale economie 

 Leidende positie in de wereld op het gebied van duurzaamheid, het Cradle to Cradle principe 

is uitgangspunt voor de sterke economische sectoren: de maakindustrie, logistiek en 

agribusiness; 

 In die sectoren vindt constant innovatie plaats, daarvoor zijn relatie gelegd met universiteiten 

die specialistische opleidingen in de regio gevestigd hebben, toegepaste wetenschap is de 

kern; 

 Behoud van landschappelijke kwaliteit draagt bij aan verdere ontwikkeling van recreatie, 

wellness en toerisme als belangrijke economische sector. 
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Regio in Balans: vitale gemeenschappen 

 Herontdekken van de kracht van de gemeenschap. Mensen bedenken zelf oplossingen en 

brengen deze ook tot stand, daarbij is de overheid terughoudend. 

 De leefomgeving wordt teruggegeven aan bewoners, die zelf meer verantwoordelijkheid gaan 

dragen voor veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte.  

3. 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 Vitale gemeenschappen, 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. 

 
Met de speerpunten uit de regiovisie – economie, innovatie en talentontwikkeling, quality 
of life en vitale gemeenschappen – zet Noord-Limburg in op de kernthema’s om de regio 
verder te ontwikkelen. Deze elementen sporen ook met de aanbevelingen van de 
commissie Deetman die aangeeft dat de basis voor waardecreatie op termijn een vitale 
economie is, waarbij de huidige sterke punten als basis dienen. Ook benadrukt Deetman 
het belang van kwalitatief goed onderwijs en ruimte bieden aan innovatie, een gezonde 
woningmarkt en zorg op maat (quality of life).  

In het vervolg van dit startdocument wordt in kaart gebracht hoe en wat er in de regio 
wordt ingezet op de vier pijlers duurzame, regionale economie, innovatie en 
talentontwikkeling, quality of life en vitale gemeenschappen. 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 komen uit de demografische 

Regio in Balans: quality of life 

 Het rijke verenigingsleven blijft het bruisende hart van iedere kern, mede daardoor blijven 

kernen vitaal en leefbaar; 

 Aantrekkelijk woningaanbod voor verschillende doelgroepen: (tijdelijke) arbeidsmigranten, 

forenzen, zorgbehoevenden, hoge en lage inkomens; 

 Culturele voorzieningen op regionaal schaalniveau en een regionaal aanbod van 

sportfaciliteiten; 

 Voldoende mogelijkheden voor leisure en recreatie voor bewoners en bezoekers. 
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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 vier pijlers waar Noord-Limburg een ambitieuze 
visie voor heeft opgesteld en de demografische ontwikkelingen in de regio. 
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4. Duurzame, krachtige regionale economie 
 
In de regiovisie wordt duidelijk dat Noord-Limburg zich focust op regionale economische 
ontwikkeling. Daarbij wordt ingezet op het ‘Cradle to Cradle’ principe in relatie tot de op 
dit moment drie sterkste sectoren van de regionale economie: de maakindustrie, 
logistiek, agrofood en agribusiness. Parallel wordt de sector recreatie, wellness en 
toerisme verder versterkt als belangrijke economische activiteit. Door deze focus op de 
economische motor onderscheidt de anticipeerregio zich van andere krimp- en 
anticipeerregio’s in Nederland. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat deze economische 
ontwikkelingen in Noord-Limburg inhouden en hoe deze zich verhouden tot de 
demografische transitie.   

4.2 ECONOMISCHE ONTWIKKELING: GREENPORT 
 

Economie en arbeidsmarkt kwantitatief: 

 Het gemiddeld jaarlijks besteedbaar inkomen per inwoner ligt ca. € 750 lager in Noord-Limburg 

dan gemiddeld in Nederland. 

 Het percentage werknemers met een uitkering lag in 2008 ruim 2 procentpunt hoger dan het 

landelijk gemiddelde. 

 Nadat de economische groei in 2008 en 2009 duidelijk was achtergebleven bij het landelijke 

gemiddelde, is in 2010 de economische groei weer vrijwel gelijk geweest aan het landelijke 

gemiddelde. 

 De industrie,  groot- en detailhandel en de zorg zijn grote sectoren in de regio (15-20% van de 

banen). Ten opzichte van geheel Nederland is in de regio verder de agrarische sector relatief 

groot en zijn vooral de onroerend goed- en onderwijssector een stuk kleiner. Vanaf 2005 is er 

geen opvallende ontwikkeling in de verdeling van banen naar sector waar te nemen. 

 Noord-Limburg is het tweede tuinbouwgebied van Nederland, waarbij Venlo één van de zes 

‘greenports’ van het land is. Bij greenports gaat het om een unieke combinatie van 

agribusiness, logistiek en industrie. Doelen zijn daarbij onder meer duurzame productie (cradle 

to cradle), een Europees netwerk voor handel en transport onder Nederlandse regie en een 

koploperspositie op het gebied van kennis en innovatie. 

 De regio telt buiten de overheid acht bedrijven met elk meer dan 1.000 werknemers. 

Daaronder zijn twee grote multinationals met hun Nederlands hoofdkantoor in Venlo en één 

multinational met het Nederlandse hoofdlkantoor in Venray. De overige vijf zijn 

zorginstellingen.  

 Sinds 2007 nemen zowel het aantal oprichtingen als het aantal opheffingen van bedrijven toe. 
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 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. 
Vergeleken met Midden- en Zuid-Limburg valt de mismatch in Noord-Limburg mee. 
Met name bij de lagere en middelbare wiskundige en natuurwetenschappelijke 
beroepen en de hogere transportberoepen is sprake van een mismatch. 

 De Versnellingsagenda richt zich binnen Agro&Food op de groeimotor 
Voedingstuinbouw. Ook in deze agenda worden de drie kernelementen benadrukt: 
het zet in op een fysiek goed ontsloten regio met ruimtelijke kwaliteit, kennis & 
innovatieontwikkeling met het Innovation Center en ontwikkeling van een goed 
vestigings-, woon- en leefklimaat (quality of life). De ambitie is uitgesproken om de 
omzet van een miljard euro per jaar te verdubbelen naar twee miljard euro per jaar in 
tien jaar. 

 Economisch gezien doet de provincie Limburg en met name Noord-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 Noord-Limburg groeit de werkgelegenheid met 1,6% 
tot 2016. Dat ligt aanmerkelijk boven het provinciale gemiddelde van 0,8%. 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. 

 De regio Noord-Limburg kent drie belangrijke economische sectoren te weten 
logistiek, de maakindustrie en agrofood. Dit blijkt ook uit de jaarlijkse Atlas voor 
Gemeenten, waarin de 50 grootste gemeenten van Nederland worden vergeleken. 
Venlo nam voorgaande jaren een 2e positie in wat betreft kennisintensieve industrie, 
en een 5e, 3e en 2e positie voor respectievelijk de maakindustrie, transport en de 
agrarische sector. Hieronder zullen deze sectoren een voor een worden toegelicht.  

 Karakteristiek voor de sector transport en logistiek is de handels- en 
productieafhankelijkheid. De Rabobank geeft aan dat door de geringere wereldvraag 
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naar goederen het vervoer afneemt. Binnen het wegvervoer worden vooral het 
internationale beroepsgoederenvervoer, het transport gerelateerd aan de bouw en 
industrie en verhuizers geraakt. Distributeurs en vervoerders gericht op de food- en 
agrisector zullen beduidend minder last hebben van de economische crisis. 

 Océ is het bekendste voorbeeld binnen de sector maakindustrie, maar Venlo en 
omgeving telt meerdere grote en kleine bedrijven die actief zijn in de vervaardiging 
van meubels, rubber- en kunststofproducten, metaalproducten, elektrotechnische 
producten en apparaten en machines of transportmiddelen. In totaal bood de 
maakindustrie de stad Venlo in 2008 ruim 8.100 banen en de rest van Noord-
Limburg nog eens 10.000 banen. De maakindustrie staat bekend als een sector die 
vanwege omvangrijke inkopen van goederen en diensten voor veel indirecte 
werkgelegenheid zorgt. Deels gaat het om inkooprelaties binnen de maakindustrie  
en deels om de inkoop van diensten als vervoer, advies, onderzoek en ICT. De 
sector zelf zorgt voor een omvangrijke waardetoevoeging. Het gaat om ca. 12% van 
de totale toegevoegde waarde van de regionale economie. Het belang van de 
maakindustrie zit hem ook in de exportgerichtheid, waardoor de sector een stuwend 
effect op de regionale economie heeft. 
 

 De in Noord-Limburg sterke sector ‘tuinbouw en uitgangsmaterialen’ met de 
‘Greenport’ Venlo maken deel uit van het ‘topsectoren beleid’ van het Rijk. 
Topsectoren kenmerken zich volgens de nota Bedrijfslevenbeleid ‘Naar de top’ door 
een sterke en kansrijke internationale marktpositie, een stevige kennisintensiteit, 
intensieve samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen en hebben de 
potentie een innovatieve bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen te leveren. Voor 
de Greenport Venlo is een afsprakenkader tot 2013 ontwikkeld. Het afsprakenkader 
richt zich op een sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven en kennisinstellingen. 
Vanaf 2013 zijn nieuwe afspraken nodig. De Floriade 2012 in Venlo levert (tijdelijk) 
een extra impuls op voor de sector. 

 Het bedrijfsleven (Ondernemend Limburg) heeft haar steun betuigd aan het 
hierboven genoemde afsprakenkader en aangegeven langs verschillende wegen te 
willen participeren in de uitwerking hiervan. Verschillende kennis- en 
onderwijsinstellingen spelen een rol in het versterken van de kennis- en 
onderwijsstructuur in de regio. De betrokken instellingen hebben aangegeven een 
actieve inzet te willen leveren aan het vervolg van het afsprakenkader. Ook de 
samenwerking met partijen in Noordrijn-Westfalen worden verdere vorm gegeven. 
Waar mogelijk zal het Rijk de Duitse regio betrekken bij de ontwikkelingen rondom 
Greenport.  
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 Greenport Venlo ligt in het hart van een groter gebied in een straal van 50 tot 80 km 
waarin 25.000 bedrijven te vinden zijn met gezamenlijk 120.000 – 150.000 
arbeidsplaatsen, strategisch gelegen tussen de Haven van Rotterdam en het 
Ruhrgebied. 

 Het hart van de operatie is een gebied vergelijkbaar met Schiphol waarin 
gebiedsontwikkeling plaatsvindt op logistiek en agribusiness gebied. In dit 
kerngebied is het de verwachting dat op termijn ca. 15.000 tot 20.000 nieuwe 
arbeidsplaatsen zullen worden gerealiseerd. Agribusiness en glastuinbouw lopen 
qua realisatie nog wat achter, logistiek is echter booming. Per saldo ligt men qua 
realisatie iets voor op schema. Het is per saldo dus een offensieve bijna agressieve 
strategie om de bevolkingskrimp te lijf te gaan. 

 
 De gemeente Venlo heeft opdracht gegeven voor het MIRT-onderzoek ‘Greenport 

Venlo’. Dit onderzoek moet inzicht opleveren in de integrale inrichtingsopgaven en 
financiering van Greenport Venlo. Leidend voor de omvang van het onderzoek en de 
resultaten is het economisch domein (met name de topsectoren logistiek, tuinbouw 
& uitgangsmaterialen en agrofood) en niet de geografische afbakening. Oplevering 
van het concept rapport is gepland rond de zomer van 2012. Het rapport is een 
belangrijke schakel in de samenwerking tussen Brabantstad en Venlo (zie § 5.1). 

 Naast Venlo zijn ook andere gemeenten van economisch belang. Venray heeft in de 
tweede helft van de vorige eeuw een forse industriële ontwikkeling doorgemaakt en 
profileert zich door een veelzijdige en uitgebreide industrie en agri-business. De 
gemeente Gennep werkt momenteel aan de plannen voor het regionale 
bedrijventerrein De Brem. Gennep wil met De Brem ruimte bieden aan industriële 
bedrijvigheid en kleinschalige logistieke dienstverlening. De Brem wordt het laatste 
bedrijventerrein in de Kop van Noord-Limburg (Maasduinen). Ingezet wordt op een 
duurzaam en zoveel mogelijk CO2-neutraal bedrijventerrein. 

 Volgens het rapport RAIL2012 is van een ‘brain drain’ van afgestudeerden met een 
Nederlandse afkomst geen sprake, wel is het moeilijk om buitenlandse 
afgestudeerden vast te houden. Uit cijfers van Maastricht University blijkt dat slechts 
één op de vijf buitenlandse studenten nog een tijd in Nederland blijft werken; van de 
Duitse studenten is dat er maar één op de tien. Ook van de buitenlandse (veelal 
Duitse) afgestudeerden aan Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo 
blijven er maar weinig hangen. De Duitse afgestudeerden van deze hogeschool zijn 
in eigen land erg gewild, omdat ze beroepsgerichter zijn opgeleid dan in Duitsland. 
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Reflectie van het veld 

Het is voor de meeste respondenten evident dat zonder nieuwe aanwas de economische 
ambities van de regio niet kunnen worden gerealiseerd. Sommigen geven ook aan dat er 
nu al aanwas in de regio nodig is voor het in stand houden van de huidige economie. De 
vergrijzing op de arbeidsmarkt slaat harder toe dan de crisis waardoor een permanente 
druk blijft bestaan op de arbeidsmarkt. Ook iedereen (h)erkent dat de regio al veel 
troefkaarten in handen heeft, maar dat extra inzet op onderwijs, innovatie en een stevige 
branding daarvoor cruciaal zijn. De accentverschillen op dit punt worden in de 
onderstaande punten nader toegelicht. Interessant is vooral ook op welke doelgroepen 

nu eigenlijk zou moeten worden ingezet. Daarbij speelt een aantal dilemma’s: 

 Moeten we alleen inzetten op hoogwaardig personeel of moeten we ook inzetten op 
vmbo en mbo niveau en zo ja in welke verhouding? De accenten daarbij verschillen. 
Sommigen geven aan dat 10% hoogwaardig voldoende is anderen leggen eenzijdig 
het accent op hoogwaardige arbeidskrachten; 

 Het zoekgebied voor de nieuwe aanwas varieert van Nederland tot, MOE-landers, tot 
Oekraïne, Zuid-Afrika, Spanje, Griekenland, Zuid Afrika en het Verre Oosten. 
Sommigen voorzien daarbij een ware “War on talent” waarbij de regio een veel 
actievere rol zou moeten spelen om deze actief te voeren; 

 Moeten we vooral inzetten op jonge mensen of gaat het ook om het om-, her- en 
bijscholen van bestaande arbeidskrachten in de regio en het stimuleren van langer 
doorwerken en activeren van mensen?  

 Degenen die inzetten op jongeren pleiten voor meer doorgroeimogelijkheden in de 
regio en een beter vestigingsklimaat voor jonge mensen als het gaat om wonen, 

recreëren en cultuur.  

Sommigen zijn in dit licht groot voorstander voor een zeer actieve rol van de diverse 
partijen in de regio om ver buiten de grenzen actief arbeidskrachten te werven. 

De regio ontwikkelt zich als een bruisend vat ideeën en zit vol innovatieve activiteiten. Dit 
is uiteraard zeer lonend voor de innovatie. Zeker wanneer men dit weet te combineren 
met slimme innovaties en met campus- en valley-achtige ontwikkelingen met spin-offs in 
kleine start ups. Men is zich zeer bewust van de draaischijf positie tussen de 
Rotterdamse haven en het Duitse achterland en voelt zich ook zeker onderdeel van de 
meest innovatieve regio Zuid-Oost Nederland. Op die draaischijf ontwikkelt zich nu een 
aantal sectoren waarbij de inschatting van partijen over de kansrijkheid verschilt. Door 
respondenten worden verschillende krachtige aspecten van de identiteit genoemd zoals: 

 logistics 
 de agribusiness,  
 de document services valley,  
 de brede maakindustrie,  
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 de zorgindustrie,  
 het toerisme en de recreatie 
 Hoge servicegraad B2B 
 Dutch design 
 Creatieve industrie 

Deze invalshoeken hoeven elkaar niet uit te sluiten, maar maken het beeld wel zeer 
divers en soms lastig herkenbaar en communiceerbaar. Daarnaast verschilt het inzicht in 
de kansrijkheid van de economische identiteit. Sommigen vinden vooral de logistics de 
winnende sector, anderen de Greenport en weer anderen zien de document services 
valley als cruciaal. Ook in de verbindingen met andere regio’s in binnen- en buitenland 
zien we een enorme diversiteit in relaties, contacten en allianties.  
Al met al dient zich hier de vraag aan in hoeverre de versnippering uiteindelijk niet een 
effectieve focus in de weg staat, of dat het verkennen van veel richtingen en velden van 
innovatie een logische stap is in het ontwikkelen van het profiel van de regio? In het 
algemeen leidt deze versnippering wel tot zorg bij de meeste partijen. 

Project ‘To do’ 

Interessant initiatief is het project ´To Do´, dat Wonen Limburg in samenwerking met de Gemeente Venray, 

Rabobank Venray en de Rotary Venray start. De missie van het project To Do! is jonge mensen in de leeftijd 

van 18 – 35 jaar met ondernemersambities begeleiden tot ondernemer of ondernemende werknemer, zodat zij 

in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Het doel van het project is om een toename te realiseren van het aantal 

mensen dat in eigen inkomen kan voorzien en om nieuwe werkgelegenheid te creëren door de opstart van 

nieuwe lokale economische activiteiten. Wellicht kan zo het hoge uitkeringspercentage in de regio worden 

teruggedrongen.  

 
Gevoeligheidsanalyse economie en arbeidsmarkt 

 De regio Noord-Limburg is ambitieus, waarbij wordt ingezet op logistiek, agrofood en 
de maakindustrie. De vraag is of het verstandig is de inspanningen te verdelen over 
deze drie sectoren en of de ambities hiermee waargemaakt kunnen worden, omdat 
de verscheidenheid aan projecten kan leiden tot versnippering, wat het risico 
meebrengt dat projecten niet het maximale rendement opleveren. Welke keuzes kan 
de regio maken om meer focus aan te brengen in de uitvoering en zo uiteindelijk 
meer winst te behalen? 

 Het is de vraag in hoeverre de Floriade een permanente impuls zal geven aan de 
economie en populariteit van de regio. Het is zaak na afloop van de tentoonstelling 
dit zoveel mogelijk te vermarkten en op een creatieve en slimme manier gebruik te 
maken van de beschikbaar komende ruimte, zoals de Innovatoren. Daarnaast is de 
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vraag hoe de kansen die worden geboden door nieuwe relaties (bezoekende 
bedrijven) verzilverd kunnen worden. 

 Wil de regio economisch blijven groeien, dan is een van de vraagpunten waarop een 
antwoord moet worden gevonden de beschikbaarheid van arbeidskrachten, met 
daaraan gekoppeld het opleidingsniveau van de arbeidskrachten. Arbeidsmigranten, 
meer werklozen aan de slag, het verhogen van de participatiegraad en innovaties 
e.d. zijn allemaal elementen die een deeloplossing bieden voor het probleem van de 
toekomstige arbeidsmarktkrapte. Het is dus van belang om deze elementen niet als 
concurrenten van elkaar te zien, maar als elementen die allemaal een bijdrage 
leveren aan. Dit roept een aantal vragen op die hieronder zullen worden toegelicht. 

 Vanuit de regio wordt aangegeven dat er behoefte is aan zowel hoog- als 
laagopgeleide arbeidskrachten. Waar de focus op wordt gelegd en waar deze 
arbeidskrachten vandaan worden gehaald, zijn belangrijke vragen. Tevens is van 
belang wie de wervingsinspanning gaat leveren en hoe dit gaat gebeuren aangezien 
er wereldwijd een heuse ‘war on talent’ lijkt losgebarsten.  

 Daarnaast is er wellicht een mogelijkheid een deel van het tekort aan 
arbeidskrachten op te vangen door de inzet van hoogopgeleide, vitale ouderen. Hoe 
kan de regio deze zilveren kracht optimaal benutten? 

 Niet alleen de beschikbaarheid van banen, maar ook de mogelijkheden om binnen 
het werkende leven door te kunnen groeien speelt bij jongeren mee wanneer zij 
kiezen voor een vestigingsplaats. Hoe gaan gemeenten en bedrijven in de regio 
hiermee om?  

 De zorgindustrie is anno 2012 al groot in de regio en zal door de toenemende 
vergrijzing in vraag naar arbeidskrachten verder toenemen. Dit betekent dat de 
zorgsector, in potentie, ook in de toekomst van belang blijft voor de regionale 
economie. In de economische visie op de regio is hier nog nauwelijks plaats voor. 
De regio onderscheidt zich op dit moment van de rest van Nederland op dit gebied 
vanwege het relatief grote aantal mensen werkzaam in de zorg. Hoe gaat de regio in 

de toekomst om met deze economische sector van betekenis?  
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4.3 TOERISME EN RECREATIE 
 

 Recreatie en toerisme vormen – naast agribusiness, logistiek en maakindustrie – de 
vierde economische pijler van de regio. Stichting Promotie Noord-Limburg en de 
provincie hebben op het gebied van recreatie en toerisme een strategische visie 
ontwikkeld: ‘Smoel geven aan Noord-Limburg’. Doelen zijn het verbeteren en 
versterken van het aanbod aan recreatie en toerisme, het verbeteren van de 
samenwerking tussen de ondernemers en het vergroten van de bekendheid van de 
toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Deze doelen passen binnen de algehele 
regionale visie van ‘quality of life’ en zijn niet alleen gericht op het aantrekken van 
bezoekers van buiten maar ook op het aantrekkelijk maken en houden van de woon- 
en leefomgeving voor de eigen inwoners. In die zin is het een instrument om de 
gevolgen van de krimp te beperken. Meer concreet gaat het verder om meer 
toeristen/recreanten naar de regio trekken, die er langer blijven en meer besteden. 
Noord-Limburg wil daarbij koploper worden van Nederland op het gebied van 
vakanties en overnachtingen. De agenda is gericht op het uitvoering geven aan een 
business development plan, dit plan behelst de oprichting van een 
‘gastvrijheidsacademie Noord-Limburg’ in samenwerking met hotelscholen, Horeca 
Nederland en Recron. Tevens is de agenda gericht op een spin-off plan voor 
Floriade te maken en de regio beter profileren. 

 De landelijk toenemende vraag naar vrijetijdsbesteding en toerisme zet volgens het 
Sociaal Cultureel Planbureau de komende jaren door. Het toenemende aantal 
senioren (dat bovendien mobieler en kapitaalkrachtiger is dan eerdere generaties) 
verhoogt de vraag voor het recreatief en toeristisch aanbod. Deze nieuwe markt 
biedt duidelijke kansen voor het toerisme in de regio. Gezien de eigenschappen van 
de regio liggen de kansen vooral op het terrein van watertoerisme en wandel- en 
fietsrecreatie in combinatie met kortere en langere termijn verblijfsaccommodaties.  

 De opkomst van duurzaamheid en de toenemende vraag naar biologische, 
duurzame producten biedt kansen voor de lokale economie. Deze economische 
activiteiten kunnen vervolgens worden meegenomen in de regiomarketing. 
 

 De laatste jaren is in Nederland city- en regiomarketing een (bestuurlijke) trend. De 
regio Noord-Limburg en Venlo in het bijzonder, brengt het beeld al veelvuldig naar 
buiten dat het gebied over een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven beschikt. 
In aansluiting op de Floriade is ook een promotie op het gebied van toerisme en 
recreatie voor te stellen. De gemeenten hebben aangegeven dat meer onderlinge 
samenwerking nodig is voor het versterken en vermarkten van het toeristisch 
product. 
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 De provincie Limburg trekt dezelfde conclusie, aangegeven wordt dat de sector 
wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en dat er weinig sprake is van 
samenwerking en organiserend vermogen. Binnen recreatiegebieden is het ieder 
voor zich en er is geen uniforme uitstraling naar de gast toe. In het Ambitiedocument 
Vrijetijdseconomie worden de Limburgse regio’s los van elkaar genoemd, met ieder 
eigen toeristische trekpleisters. Wel wordt de ambitie uitgesproken te komen tot een 
nieuwe brandingstrategie voor één merk Limburg. Dit in overleg met partners in de 
Stichting Regiobranding Zuid-Limburg. 

 In 2008 heeft Heliview Research de ‘Associatiescan Noord-Limburg’ uitgevoerd. 
Hiervoor hebben respondenten uit alle Nederlandse provincies en een groep 
respondenten uit de regio Noord-Limburg een vragenlijst ingevuld over Noord-
Limburg als recreatie- en vakantiegebied. 75% van de respondenten buiten Noord-
Limburg associeert de regio met een vakantie waarbij kan worden genoten van de 
natuur. De 2 attracties en bezienswaardigheden die het meest genoemd worden 
door respondenten van buiten de regio zijn de (inmiddels gesloten) Kasteeltuinen en 
Toverland. Dit zijn ook de 2 meest genoemde antwoorden door respondenten 
afkomstig uit de regio als attracties die zij aan familie en kennissen zouden 
aanraden. Het thermaalbad Arcen, de Peel en het Limburgs Museum completeren 
de top 5. Noord-Limburgers zijn het meest trots op de natuur (24%), fietsroutes 
(13%), het landschap (13%), de vriendelijkheid/gemoedelijkheid (13%) en de 
gastvrijheid (11%).  

Reflectie van het veld 

Opvallend is dat als het gaat om de quality of life, partijen overwegend inzetten op de 
branding en versterking van het culturele klimaat, vooral voor jongeren. De volgende 
suggesties passeren de revue: 

 Branding: 

o Onbekend maakt onbemind: dus een actieve branding zoals “The bright site 
of life” (imagocampagne Zuid-Limbrg) is van belang. Nodig is dan wel te 
bewijzen wat je beweert; 

o Eerst boeien dan binden: Dat wil zeggen tijdelijke arbeidskrachten over de 
streep trekken om te blijven wonen in de regio. Maar ook: van toerisme naar 
verblijven; 

 Cultuur en evenementen 
o De Floriade wordt gezien als een belangrijke stap waarmee de regio op de 

kaart wordt gezet en levert ook zakelijk veel spin-off op. Nu is het zaak om dit 
door te zetten met andere evenementen als “de regio van de smaak” en 
“Maastricht culturele hoofdstad”; 
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Gevoeligheidsanalyse toerisme 

 De intensieve economische ontwikkeling op het gebied van logistiek, agrofood en 
maakindustrie kan op gespannen voet staan met de ambitie de regio koploper te 
maken als het gaat om overnachtingen van toeristen. Op welke wijze kunnen de 
sterke economische sectoren en de inspanningen op het gebied van recreatie en 
toerisme elkaar versterken? 

 Toerisme is in potentie een economisch belangrijke sector voor de regio. De regio 
kan meeprofiteren van de aanwezige kwaliteiten in de provincie, zoals het carnaval, 
de provinciehoofdstad Maastricht, de mergelgrotten, de heuvels. Daarnaast is er de 
ambitie van de provincie te komen tot één merk Limburg. In de regio Noord-Limburg 
zijn de Peelgebieden, de Maasduinen en dagattractie Toverland belangrijke 
trekpleisters. Vraag is hoe de regio en de rest van de provincie van elkaar kunnen 
meeprofiteren en elkaar kunnen versterken op dit gebied. 

 De toeristische sector biedt kansen om de regio economisch vitaal te houden en om 
zo de consequenties van de bevolkingstransitie op te vangen. Met name de spin-off 
van toeristen is interessant voor de lokale economie. Voor de regio is het de vraag 
hoe gemeenten en provincie ondernemers in de toeristische en recreatieve sector 

kunnen faciliteren om innovatie en samenwerking te stimuleren.  
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5. Talentontwikkeling en innovatie 
 

Met het stimuleren en verbeteren van het vestigingsklimaat voor en clustering van 
bedrijven wordt in de regio nog geen garantie gegeven voor economische ontwikkeling. 
Daarvoor is het ook van belang, zeker gezien de bevolkingstransitie, dat er voldoende 
geschikt arbeidspotentieel beschikbaar is. De regio zet daarom ook in op 
talentontwikkeling en innovatie in de regio, dit wordt concreet gemaakt in de regiovisie 
door de nadruk te leggen op relaties met de universiteiten van Twente, Maastricht en 
Wageningen. De toegepaste wetenschap is waar het in Noord-Limburg om moet gaan. In 
dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de ambities op het gebied van talentontwikkeling 
en innovatie en hoe dit zich verhoudt tot de demografische prognoses en de 
economische ontwikkeling.  

 

Onderwijs kwantitatief: 

 De regio telt 115 basisscholen, 7 HAVO/VWO scholen, 11 VMBO/MBO scholen en 1 HBO 

instelling. 

 In Noord-Limburg zijn relatief veel leerlingen voor het VMBO gemengde leerweg en HAVO. 

VMBO Theoretische leerweg en VWO kennen in Noord-Limburg relatief minder leerlingen dan 

in Nederland. 

 De afstand tot HAVO/VWO en VMBO is in de regio Noord-Limburg gemiddeld een kilometer 

groter dan in Nederland. Voor basisscholen zijn de afstanden gelijk aan het landelijke 

gemiddelde.  

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

basisonderwijs) daalt tot 2020 met 15% en daalt daarna nog slechts licht. In Venlo is de daling 

geringer, in Venray aanmerkelijk groter. In de overige gemeenten is de daling ook wat groter. 

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

2020 met slechts 4%, maar daarna snel: in 2030 bedraagt de daling 22% ten opzichte van 

2012. 

 Volgens cijfers van het Ministerie van OCW zijn er in Noord-Limburg 2 basisscholen die op dit 

moment minder dan 50 leerlingen tellen en nog eens 14 met 100 leerlingen of minder 

(peildatum oktober 2011). 

 Een belangrijk onderdeel van de Strategische Agenda is ‘quality of life’: het werven, 
binden en boeien van hoogopgeleid talent waardoor economie, welvaart en welzijn in 
de regio worden versterkt. Naast een aantrekkelijk woon- en leefklimaat gaat het om 
overheden, onderwijs- en onderzoeksintellingen, ondernemers en andere 
organisaties bij elkaar te brengen en hen in wisselende coalities projecten te laten 
ontwikkelen en uitvoeren.  
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 De regio Venlo is bezig met het verhogen van het opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking, onder andere door het binnenhalen van dependances van HBO 
en Universitaire Opleidingen. Door de Universiteit Maastricht worden sinds 2009 twee 
masteropleidingen aangeboden aan de campus Venlo (Global Supply Chain 
Management en Health Food Innovation Management). Ook vindt er met bijvoorbeeld 
ROC Gilde Opleidingen een discussie plaats over veranderingen die binnen het 
MBO-onderwijs nodig zijn om het aanbod beter af te stemmen op de vraag. 

 In de visie 2030 ‘Regio in Balans’ wordt de wens geuit dat in 2030 duurzame relaties 
met een aantal universiteiten zijn opgezet en deze een vertaling hebben gekregen in 
een bescheiden aantal specifieke academische opleidingen die zich onderscheiden 
in de ontwikkeling van praktische toepassingen op basis van het meer fundamentele 
onderzoek dat in de bestaande universiteiten plaatsvindt (toegepaste wetenschap). 

 In 2010 hebben de hoger onderwijsinstellingen in Limburg – Universiteit Maastricht, 
Open Universiteit, Hogeschool ZUYD en Fontys Hogescholen – het position paper 
‘Versnelling en Versterking’ opgesteld. Hierin spreken de hoger onderwijsinstellingen 
de ambitie uit het initiatief te nemen bij de ontwikkeling van Limburg als 
toonaangevende kennisregio. Voor de regio Noord-Limburg specifiek geldt dat 
aansluiting gezocht wordt bij de sterke agro & food sector door het ontwikkelen van 
een agro & food programma / campus. Daarnaast is het streven nieuwe 
onderwijsinitiatieven op het gebied van energie en duurzaamheid in Venlo te 
ontwikkelen. Ecorys heeft in opdracht van de provincie Limburg de ambities uit het 
position paper doorgerekend. Mochten alle projecten doorgang vinden, levert het 
programma ca. 6.900 extra netto arbeidsplaatsen op in Limburg. Dit kan leiden tot 
een extra toegevoegde waarde van € 580 miljoen per jaar in Limburg (direct en 
indirect). 

Reflectie van het veld 

Onderwijs en innovatie vormen voor velen de sleutel tot succes. Het is immers de manier 
om de toekomstige werknemers in de regio op te leiden. Het is ook de manier om jonge 
mensen hier te binden, maar ook lager opgeleiden naar de regio te trekken. Vrij breed 
wordt de noodzaak erkend om daarbij in te zetten op technische opleidingen die 
aansluiten op het profiel van de regio. Een kleine minderheid wijst ook op de urgentie 

voor goede lerarenopleidingen en opleidingen in de zorg.  

 Vrijwel iedereen onderschrijft de ontwikkelingen rond de vestiging van de Fontys 
Hogeschool en de liaisons met de universiteit van Maastricht, Twente voor het 2e 
fase instituut.  

 Een nauwe relatie met het bedrijfsleven als mede sponsor, voor het curriculum, de 
stageplekken en de doorlopende leerlijnen wordt breed gedeeld. Hier tekent zich nog 
niet een uniforme richting af: is het nu specialisatie in innovatie, in agribusiness, 
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logistiek, document services valley (logistiek achter de e-commerce en slimme e-
toepassingen), zorg en onderwijs tegelijk of moet er meer gefocust worden? Dit heeft 
natuurlijk een nauwe relatie met het economische profiel. 

 Moeten jongeren niet op eerdere leeftijd gestimuleerd worden om te kiezen voor 
beroepen die tellen voor de regio? Zo zou de interesse in techniek meer gestimuleerd 
kunnen worden en het bedrijfsleven kan hierin een belangrijke rol spelen. 

Gevoeligheidsanalyse onderwijs 

 De opgaven wat betreft onderwijs zijn tweeledig. Enerzijds het verzorgen van een 
goede kwaliteit van en bereikbaarheid van het basis en voortgezet onderwijs in de 
regio. Anderzijds wordt ingezet op het borgen van goed en aansluitend middelbaar- 
en hoger beroepsonderwijs. Dit roept een aantal vragen op.  

 In het kader van de ontgroening lijkt vooralsnog de nadruk gelegd te worden op het 
binden en aantrekken van jongeren. Voor dalende leerlingenaantallen in het 
basisonderwijs is minder aandacht, terwijl de gevolgen van de demografische 
transitie nu al worden gevoeld in het basisonderwijs. Hoe gaat de regio om met deze 
opgave? 

 In kleine kernen is een basisschool vaak de laatste voorziening waar bewoners zich 
aan vastklampen. Het sluiten van een basisschool hoeft niet het einde van een 
kleine kern te betekenen, maar het is wel de vraag hoe de leefbaarheid op peil kan 
worden gehouden. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de bewoners zelf, hoe 
worden zij aan zet gebracht? 

 Er wordt hard gewerkt aan het binnenhalen van (dependances van) agrofood- en 
logistieke opleidingen aan Universiteit, HBO of MBO. Hier ligt een duidelijke 
verbinding met het regionale bedrijfsleven en ontstaan doorlopende leerlijnen. Hoe 
kunnen primair en voortgezet onderwijs in de regio aangesloten worden op deze 
doorlopende leerlijnen?  

 Buitenlandse (m.n. Duitse) studenten komen af op de regiospecifieke opleiding in 
Venlo. Zij trekken echter veelvuldig terug naar hun thuisland. Ook Nederlandse 
jongeren trekken weg uit de regio; de relatief kleine HBO-instelling in Venlo trekt niet 
veel studenten, daarnaast trekken jongeren die in andere regio’s gaan studeren niet 
in grote getale huiswaarts wanneer de studie is voltooid. Niet alle partijen zijn 
overtuigd van de zin van inzetten op retourmigratie. Is er meer duidelijkheid te 
krijgen over de aantallen jongeren die terugkeren naar de regio en welke interventies 
daarvoor nodig en kansrijk zijn? 
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 Het position paper ‘Versnelling en versterking’ kent een grote ambitie en de 
doorrekening maakt duidelijk dat er een enorm aantal extra arbeidsplaatsen tot 
ontwikkeling kan komen. De werkloosheid in de regio Noord-Limburg is echter al vrij 
laag en omdat de bevolking zal gaan dalen, is de vraag hoe er het beste met dit 
grote aantal potentiële extra arbeidsplaatsen kan worden omgegaan. 

 Onderwijs staat niet alleen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Onderwijs voor 
oudere bewoners, al dan niet scholing van arbeidskrachten is van groot belang voor 
de kwaliteit van economie en de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen en gemeenten 
zullen samen met het bedrijfsleven in kaart kunnen brengen waar zich nog een 
mismatch voordoet en hoe er een passend onderwijs aanbod gerealiseerd kan 

worden in relatie tot de regionale economie. 
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6. Quality of life 
 

Het programma ‘Quality of life’ is ontwikkeld als reactie op de analyse van de 
stakeholders: het gebrek aan kritische massa van passend werk is een belangrijke reden 
voor hoger opgeleiden en hun partners om niet in Noord-Limburg te komen werken (en 
wonen). De strategie van de regio richt zich dus op het aantrekken van aantrekkelijke 
werkgelegenheid (duurzame economische ontwikkeling en innovatie) en het aanbieden 
van een woon- en leefomgeving die tegemoet komt aan de wensen van kenniswerkers 
(de quality of life). 

De drie actielijnen van het programma Quality of life zijn het versterken van de vraag- en 
aanbodzijde van de arbeidsmarkt op alle opleidingsniveaus; verbeteren van de kwaliteit 
cq. aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving en het vergroten van de 
betrokkenheid bij en de bekendheid van de regio.  

Er wordt om dit te bewerkstelligen ingezet op vier doelgroepen als (potentiële) bewoners 
van de regio: 
 
 Huidige bewoners: doorinvesteren in huidige bevolking. 
 Gezinsvormers afkomstig uit de regio: retourmigratie 
 Kenniswerkers uit het buitenland: mensen die al (tijdelijk) in de regio aanwezig zijn en 

mensen die nu nog in het buitenland verkeren 
 Vakkrachten uit het buitenland (Midden- en Oost-Europa) 

 
De huidige en toekomstige quality of life in Noord-Limburg wordt in dit hoofdstuk onder de 
loep genomen. Eveneens wordt bezien welke ontwikkelingen en voornemens er zijn om 
dit in de toekomst te verbeteren. Dit alles wordt in het licht geplaatst van de in hoofdstuk 
twee beschreven demografische transitie waar Noord-Limburg mee te maken krijgt. De 
quality of life wordt onderscheiden in voorzieningen, wonen, zorg- en welzijn en mobiliteit 
en bereikbaarheid.  
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6.1 VOORZIENINGEN 

Voorzieningen kwantitatief: 

 De gemiddelde afstand tot vrijwel alle typen voorzieningen ligt boven het landelijk gemiddelde. 

 De detailhandel in de regio omvat 525.000 m2  verkoopvloeroppervlak. Er zijn 460 

supermarkten. De harde uitbreidingsplannen omvatten tenminste 52.000 m2 

bedrijfsvloeroppervlakte (+10%) inclusief verplaatsingen en herontwikkeling, terwijl de 

bevolking op termijn zal dalen. De uitbreiding is overigens inclusief het recent opgeleverde 

project Maasboulevard/De Luif in Venlo (28.500 m2 bvo).Het percentage leegstaande winkels 

in de regio ligt momenteel al meer dan 2% boven het landelijk gemiddelde. 

 Het voorzieningenaanbod in de regio verschilt sterk per plaats, afhankelijk van de 
grootte van de kern en de verzorgingsfunctie in de regio. Venlo heeft een (boven-) 
regionale verzorgende functie als het gaat om winkelen, cultuur, sport, enz. De stad 
trekt veel consumenten vanuit Duitsland aan. Ook Venray heeft een regionale 
functie. In de kop van Noord-Limburg (subregio Maasduinen) heeft Gennep een 
subregionale functie als ‘groot kernverzorgend centrum’. Panningen en Horst 
vervullen een soortgelijke positie. 

 De demografische transitie heeft grote invloed op de vraag naar voorzieningen. Door 
een dalend inwonertal neemt het draagvlak af. Daarnaast leiden ontgroening en 
vergrijzing tot een verandering in de aard van de vraag. Door de daling van het 
aantal kinderen en jongeren zal bijvoorbeeld de vraag naar veldsportvoorzieningen 
afnemen, terwijl door de vergrijzing de vraag naar bewegingssporten en golfen 
toeneemt. In elk domein en in elke sector zal een passend aanbod moeten komen. 
Regionale afstemming en samenwerking zijn essentieel om deze opgaven te 
beantwoorden, waaronder het clusteren en opheffen van voorzieningen in de 
dorpen, om de vitaliteit te behouden. 

 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 dan wel de perifere detailhandelcentra.  

 De ontwikkeling van de vraag naar voorzieningen, zoals winkels, is van meer 
factoren afhankelijk dan alleen demografische factoren. Genoemd kunnen worden: 
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o Individualisering en globalisering, waardoor het consumentengedrag 
onvoorspelbaarder wordt. Voorzieningen worden daarmee moeilijker te 
plannen. 

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

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

o 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. 

  
 Ambitie uit de visie 2030 ‘Regio in Balans’ is om tot een goede regionale spreiding 

van sportvoorzieningen te komen tegen een aanvaardbare kostprijs, op basis van 
een regionale sportvisie, tussen de gemeenten afspraken te maken over de 
sportvoorzieningen. 

 Het Huis voor de Sport Limburg heeft in 2011 een inventarisatie uitgevoerd van de 
rol die de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray spelen en 
welke taken zij uitvoeren met betrekking tot sportbeleid. Deze inventarisatie heeft tot 
een startnotitie geleid die de mogelijkheden tot regionale samenwerking in beeld 
brengt en waarin ook aanbevelingen op dit gebied zijn gedaan. Uit het rapport blijkt 
dat Venlo en Venray al beleid op sportaccommodaties hebben geformuleerd, in de 
andere gemeenten is dit nog in ontwikkeling. Er is nog geen regionale afstemming 
op het gebied van sportaccommodaties. 

 Vooruitlopend op de uitkomsten van de inventarisatie van Het Huis voor de Sport 
Limburg is een inspiratiesessie georganiseerd. Hierbij waren naast de vier eerder 
genoemde gemeenten ook Gennep, Beesel en Bergen vertegenwoordigd. Deze 
sessie en de startnotitie vormen aanleiding voor de gemeenten om op korte termijn 
voor een aantal onderwerpen de mogelijkheden voor regionale samenwerking 
verder uit te werken. Thema’s zijn onder meer regionale kennisdeling, aansluiten bij 
Beeldbepalende Ontwikkelingen (BBO’s) en afstemming over bovenlokale 
sportaccommodaties en –voorzieningen. 

 Venlo ondergaat momenteel de grootste facelift sinds de wederopbouw na de 2e 
Wereldoorlog. Om de gevolgen van de krimp het hoofd te kunnen bieden is in 2009 
een langetermijnvisie voor de stad ontwikkeld. Een van de ambities is om de 
aantrekkingskracht te vergroten door onderscheidende voorzieningen te realiseren, 
met name in het stadscentrum. Venlo beoogt daarmee in de toekomst de 
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centrumstad van de Euregio Rijn-Maas Noord te worden. Het resultaat wordt nu 
zichtbaar: de binnenstad en haar skyline ondergaan een metamorfose.  

 Venlo zet sterk in op versterking van het culturele aanbod door vernieuwing van het 
Maaspoorttheater (dat als tweede Limburgs podium de A status heeft), de bouw van 
een poppodium en uitbreiding van het Limburgs Museum. De vraag is hoe deze 
ambities zich verhouden tot de huidige bezuinigingen op cultuur en daarmee de 
programmering. 

Reflectie van het veld 

Het is voor de meeste respondenten evident dat de quality of life een bijzonder 
belangrijke factor is in het binden en boeien van de toekomstige werknemers in de regio. 
In hoeverre dit een asset is dat actief kan worden gebrand of dat de onbekendheid met 
de regio, het beperkte arbeidsaanbod en de lacunes in de quality of life doorslaggevend 
zullen zijn om zich niet in de regio te vestigen is de grote vraag. Sommigen geven aan 
dat er in toenemende mate sprake is van een vicieuze cirkel: De regio is niet voldoende 
aantrekkelijk om zich te vestigen en de regio is onvoldoende aantrekkelijk voor 
hoogopgeleide bedrijven door te weinig aanbod van gekwalificeerde werknemers. 
Anderen geven aan dat het wel degelijk loont om te investeren in de quality of life en de 
branding ervan. Opvallend is wel dat als het gaat om de quality of life partijen 
overwegend inzetten op de branding en versterking van het culturele klimaat, vooral voor 
jongeren. Daarnaast komt de leefbaarheid in kleine kernen naar voren als issue. De 
volgende suggesties passeren de revue: 

 Branding: 

o Onbekend maakt onbemind: dus een actieve branding zoals “The bright side 
of life” (imagocampagne Zuid-Limburg) is van belang. Nodig is dan wel te 
bewijzen wat je beweert; 

o Eerst boeien dan binden: Dat wil zeggen tijdelijke arbeidskrachten over de 
streep trekken om te blijven wonen in de regio. Maar ook: van toerisme naar 
verblijven; 

 Cultuur en evenementen 

o De Floriade wordt gezien als een belangrijke stap waarmee de regio op de 
kaart wordt gezet en levert ook zakelijk veel spin – off op. Nu is het zaak om 
dit door te zetten met andere evenementen als “de regio van de smaak” en 
“Maastricht culturele hoofdstad”; 

o Op cultureel gebied zou er meer te beleven moeten zijn voor studenten, 
Venlo moet meer een studentenstad worden. 

 Leefbaarheid in (kleine) kernen 

o Door een klein aantal respondenten wordt de zorg geuit over de 
leefbaarheid, vooral in kleinere kernen. Het zijn met name de woon-, zorg- en 
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onderwijspartijen die de krimp al aan den lijven ondervinden en te weinig 
medestand in de regio ervaren om de leefbaarheid in kleine kernen op peil te 
houden. Immers ook wanneer een school moet sluiten of fuseren ligt er een 
opgave voor de leefbaarheid, het begeleiden van dit proces en het maken 
van de juiste keuzes ook in relatie tot bijvoorbeeld andere voorzieningen 
zoals winkels, ouderenzorg etc. 

Gevoeligheidsanalyse overige voorzieningen 

 
 Venlo beoogt met de ruimtelijke ontwikkelingen in het hart van de stad in de toekomst 

de centrumstad van de Euregio Rijn-Maas Noord te worden. Het resultaat wordt nu 
zichtbaar: de binnenstad en haar skyline ondergaan een metamorfose. Dit brengt 
enerzijds een risico met zich mee van leegstand, anderzijds kan het 
aantrekkingskracht hebben op bijvoorbeeld de jongere bevolking (waaronder evt. 
retourmigranten). De vraag is hoe bijvoorbeeld de culturele programmering aansluit 

op de (toekomstige) bevolking van de regio.  

 Om mensen naar de regio te trekken wordt een sterke regionale branding van belang 
geacht. Daarbij moeten de sterke punten van Noord-Limburg naar voren komen, 
maar het is tevens van belang dat deze sterke punten ook sporen met de 
werkelijkheid. Op welke wijze zal de regionale branding voor Noord-Limburg worden 
opgezet? 

 Voor verschillende doelgroepen geldt dat quality of life verschillende zaken inhouden. 
Om jongeren te boeien en te binden aan de regio is het nodig dat ook voor hen 
voldoende voorzieningen aanwezig zijn. Het gaat om uitgaansgelegenheden zoals 
een bioscoop of discotheek, maar voor jongeren zijn ook sportfaciliteiten van belang. 

Is er voldoende aandacht in de regio voor deze specifieke wensen van jongeren?  

 Het percentage leegstaande winkelpanden ligt ruim boven het landelijk gemiddelde, 
toch is hier nog geen beleid op ontwikkeld. De bevolkingstransitie en 
maatschappelijke ontwikkelingen zullen bij ongewijzigd beleid de leegstand verder 
doen toenemen. De vraag is hoe deze leegstand tegen te gaan is om verpaupering 

en verloedering te voorkomen. 

 Er is in tegenstelling tot vergelijkbare regio’s nauwelijks een beeld van de invloed van 
dorpshuizen en lokale voorzieningen op de leefbaarheid in de kleinere kernen, noch 
een toekomstvisie hierop. In dit kader kan eventueel lering worden getrokken uit 
innovatieve concepten uit andere regio’s. Regionale afstemming van voorzieningen 
is, gezien de bevolkingstransitie, van groot belang, omdat het onmogelijk is in iedere 
kern deze voorzieningen in stand te houden. Momenteel lijkt er alleen een traject 
gestart te zijn om tot afstemming te komen als het gaat om sportvoorzieningen. 
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Vraag hierbij is of het voor de stedelijke kernen Venray en Venlo nodig is op 

regionaal niveau afspraken te maken of dat deze gemeenten het lokaal aanpakken. 

 Digitale bereikbaarheid in de regio kan voor een deel uitkomst bieden bij het 
bereikbaar houden van voorzieningen in kleine kernen. Wordt hier in de regio 

aandacht aan besteed?   
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6.2 WONEN 
 

Kwantitatieve informatie: 

 Het aantal huishoudens neemt volgens de Primos en ETIL prognoses met 8.000 toe in de 

periode 2010 tot 2030. In de provinciale woonvisie wordt uitgegaan van een toename 

van het aantal woningen met 8.000 tot 2030, wat dus in overeenstemming is met de 

huishoudenprognose. De woningbouwprognose in de woonvisie van de gemeente 

Venlo stijgt echter aanmerkelijk uit boven het door de provincie voorgestelde 

woningbouwprogramma voor deze subregio. Hier ligt dus een 

afstemmingsprobleem.  

 De woningvoorraad bestaat voor ruim 30% uit huurwoningen en bijna 70% uit koopwoningen. 

De tendens in de afgelopen jaren is geweest dat het aandeel huurwoningen daalde. De 

verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten. 

 De samenstelling van de woningvoorraad verschilt per gemeente: Venlo kent 42% 

huurwoningen (30% sociaal en 12% particulier), Venray 37% (28% sociaal, 9% particulier). In 

de kleinere kernen is het aandeel huurwoningen veel lager. 

 Ook de WOZ-waarde verschilt sterk per gemeente: in Venlo € 195.000, in Venray € 234.000, 
in de kleinere kernen vaak hoger zoals in Mook en Middelaar: € 319.000 (Nederland 
€ 237.000). 

 De woningmarkt valt in drie deelgebieden uiteen: Venlo e.o., Venray e.o. en de Kop van 

Noord-Limburg (Maasduinen). 

 Wonen Limburg heeft als grootste corporatie in de regio een bezit van ca. 24.000 woningen 

en maatschappelijk vastgoed in de gehele provincie Limburg. Woonwenz is met 7.500 

woningen en 1.000 andere vhe’s een stedelijke Venlose corporatie. Corporatie Antares bezit 
ca. 5.000 woningen, in Blerick, Meijel, Tegelen en Venlo. Mooiland Vitalis (Mooiland Maasland 

gefuseerd met Pantein Wonen) bezit 1.595 woningen in de regio. Het merendeel hiervan 

bevindt zich in Gennep (ruim 1.300) en Venlo (220). Verder bezit zij enkele woningen in Horst 

aan de Maas, Peel en Maas en Mook en Middelaar. Woningstichting Kessel bezit ca. 480 

woningen in Kessel en Kessel-Eik (gemeente Peel en Maas).  

 De leefbaarheid in de regio heeft zich in de periode 2006-2010 positief ontwikkeld. Enkele 

postcodegebieden scoren ‘matig positief’. De regio kent geen zogeheten ‘krachtwijken’ (40 
wijken aangewezen door minister Vogelaar), wel twee ‘40+’ aandachtswijk (Leutherberg en 
Vogelhut in Venlo en Het Brukske in Venray). 

 

 Het woon- en leefklimaat in de regio wordt over het algemeen positief beoordeeld. 

De belangrijkste kwaliteiten zijn de omgeving, bereikbaarheid, netwerk van fiets- en 

wandelroutes en het sociaal klimaat. Het voorzieningenniveau wordt iets minder 

beoordeeld, terwijl er echt opgaven liggen op het gebied van werkgelegenheid en 

het imago van de regio (internetonderzoek 2004). In de Atlas van Gemeenten (2011) 

scoort Venlo laag op woonaantrekkelijkheid. Nabijheid van universiteiten, het 

aanbod koopwoningen en culinaire aanbod wordt positief gewaardeerd, terwijl de 



59 
 

bereikbaarheid van banen in Nederland vanuit de regio als laag wordt gewaardeerd. 

Horst aan de Maas is, ook over geheel Limburg gezien, de meest aantrekkelijke 

gemeente. Opvallend is verder, zeker gezien de demografische ontwikkelingen, dat 

Venray relatief slecht scoort op de woonaantrekkelijkheidsindex en Venlo relatief 

goed. 

 De provincie legt in de provinciale 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 nieuwbouw levensloopgeschikt met de mogelijkheid van zorg 

gerealiseerd dient te worden. Voor de regio Noord wordt voor de periode 2010-2030 

uitgegaan van een toename van de woningvoorraad met 8.000, waarvan 3.760 in de 

stadsregio (Venlo en Venray), 3.540 in de plattelandskernen en 300 in het 

buitengebied. Daarnaast gaat het om 170 woningen in het kader van de Ruimte voor 

Ruimte regeling. 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. Verder gaat de provincie uit van de sloop van 1.500 

woningen in de regio tot 2020. 

 De gemeente Mook en Middelaar heeft de afspraak met de Stadsregio Arnhem-
Nijmegen dat er de komende jaren 400 nieuwe woningen gebouwd zullen worden 
om aan de regionale vraag te voldoen. 

 Belangrijke thema’s in de provinciale woonvisie zijn verder het stimuleren van het 
(collectief) particulier opdrachtgeverschap, de ontwikkeling van innovatieve 
concepten van wonen met zorg, begeleid wonen voor jongeren (kamers met 
kansen/foyerwoningen) en herbestemming van leegstaande/vrijkomende gebouwen, 

terreinen en monumenten. 

 Daarnaast staat duurzaamheid centraal bij de provincie. De ambities zijn de 
ontwikkeling van 10 duurzame wijken in Limburg, ‘duurzaam slopen’ in minimaal 
twee BBO wijken, ‘flexibel bouwen/levensloopbestendig bouwen’ in mininimaal twee 
BBO wijken, energiebesparing en duurzame energieopwekking in nieuwbouw en de 
bestaande voorraad. Met BBO’s bedoelt de provincie beeldbepalende 
ontwikkelingen voor de toekomst van Limburg. 

 Mensen verhuizen toch niet gemakkelijk naar Noord Limburg (lastig imago); zeker 
de hoogopgeleiden niet. Hier ligt dus vooral ook marketing en branding opgave (uit 
interview).  
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 In 2009 heeft bureau SOAB een rapport uitgebracht over woonwensen van 
pendelaars in de regio Venlo. Hierin wordt de vraag beantwoordt waarom 
werknemers, werkzaam in de regio, zich niet in de regio vestigen en daarnaast hoe 
zij verleid zouden kunnen worden dit toch te doen. Belangrijkste redenen om te 
blijven pendelen zijn dat mensen naar tevredenheid wonen, zij al langere tijd 
pendelen en er aan gewend zijn geraakt. Een groot deel van de pendelaars is niet te 
verleiden, maar bij een aantal doelgroepen is verhuizen wel een optie. Gezinnen 
worden verleid door een grotere woning, waarbij de nabijheid van winkels, maar ook 
de aanwezigheid van groen en natuur als belangrijke criteria gelden. Voor 
tweepersoonshuishoudens gaat het om bereikbaarheid en ook van belang is 
geschikt werk voor de partner. De laatste kansrijke doelgroep zijn 
eenpersoonshuishoudens, zij worden verleid door een goed voorzieningenaanbod: 

winkels, sportfaciliteiten en andere recreatiemogelijkheden.  

 De gemeente Venlo en woningstichtingen Antares, Urbanus en Woonwenz hebben 
een strategisch akkoord ondertekend. Hierin wordt expliciet gesteld dat de gemeente 
Venlo krimp wil voorkomen door bewoners te behouden of nieuwe doelgroepen aan 
te trekken. Ook wordt de ambitie uitgesproken een gezamenlijke aanpak te 
ontwikkelen om tijdig op de krimp te anticiperen, omdat dit kosten bespaart en de 
leefbaarheid vergroot. Het op peil houden van de leefbaarheid in dorpen en wijken 
krijgt veel aandacht in het akkoord, belangrijk uitgangspunt hierbij is dat dit 
gezamenlijk gebeurt. Met de gemeente en corporaties, maar ook met bewoners en 
maatschappelijke organisaties. 

 In het strategisch akkoord zijn 15 thema’s opgenomen die de komende jaren verder 
onderzocht of uitgewerkt worden door de gemeente Venlo en de woningcorporaties. 
Voor de krimpopgave zijn met name van belang de thema’s ‘woningbouwopgave’, 
‘leefbaarheid: behoud van niveaus dorpen en wijken’ en ‘arbeidsmigranten’. Voor de 
woningbouwopgave gaat het om het aanpassen en verduurzamen van de huidige 
voorraad, nieuwbouw voor bepaalde doelgroepen en de omslag maken van een 
aanbod- naar een vraagmarkt. Het leefbaar houden van dorpen en wijken is een 
gezamenlijke inspanning, waarbij het uitgangspunt is zoveel mogelijk 
verantwoordelijkheid terug te leggen bij de bewoners. Voor het thema 
arbeidsmigranten geldt vooral dat er nog veel onbekend is, er moet meer onderzoek 

naar worden gedaan.  

 Wonen Limburg ziet kansen om de leefbaarheid in krimpgebieden in stand te 

houden door de toestroom van arbeidsmigranten. Daartoe zet de corporatie in op: 

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

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

in de toekomst. 
 

 In de Woonvisie 2011-2015 van de gemeente Venlo staat een regionale insteek en 

een duurzame aanpak van de bestaande voorraad in het licht van de demografische 

transitie voorop. Nieuwbouw vindt alleen plaats als dit een kwalitatieve verbetering 

van het aanbod inhoudt, zoals de bouw van levensloopgeschikte woningen in het 

licht van de vergrijzing. Tot 2020 zou de woningvoorraad in de gemeenten Venlo, 

Beesel en Peel en Maas in totaal met 4.100 woningen kunnen toenemen. In het 

voorbereidingsproces is getracht met de omliggende gemeenten te komen tot een 

gedeelde analyse en visie, op basis waarvan regionale afstemming en afspraken 

zouden kunnen worden gemaakt. Dit is echter (nog) niet gelukt. Voor de regio 

Venray zal in 2012 een woonvisie worden vastgesteld. 

 De woonmonitor Limburg geeft voor de gemeenten in de kop van Noord- Limburg 
(Bergen Gennep en Mook en Middelaar) aan dat vergeleken met de andere regio’s 
in Limburg de woningmarkt beter in balans is. Wel is het aanbod koopwoningen 
sinds 2008 sterk toegenomen, evenals de gemiddelde verkooptijd. 

 De huidige crisis op de woningmarkt en de financiële crisis hebben grote gevolgen 

voor gemeenten, woningcorporaties en particulieren: het verdienvermogen voor 
gemeenten valt weg, bij een actief grondbeleid moet worden afgeboekt en er zijn 
vermoedelijk teruglopende inkomsten vanuit de OZB, de verslechterde financiële 
positie van de woningcorporaties vermindert de mogelijkheden om te investeringen 
in sloop en herstructurering, en voor particulieren treedt een waardevermindering op 
van woningen bij een gelijkblijvende hypotheekschuld.  

 Gegevens van het CBS laten zien dat sinds 2009 de ontwikkeling van het aantal 
transacties in de bestaande voorraad in Noord-Limburg overeenkomt met het 
landelijk beeld. De gemiddelde verkoopprijzen liggen 15% onder het landelijk niveau. 
De NVM site geeft echter aan dat Noord-Limburg er in het tweede kwartaal van 2012 
(samen met Midden-Limburg en de regio Uden) vrij positief uitspringt door 50% meer 
verkopen dan in het eerste kwartaal. 

Reflectie van het veld 

Aangegeven wordt dat krimp op zich niet het grootste probleem is in de regio, maar dat 
vooral het wegtrekken van jongeren – en dan met name de hoger opgeleiden – als 
problematisch wordt ervaren. Een aantal partijen is somber over retourmigratie en stelt 
dat de jongeren die vertrokken zijn ook niet meer terugkomen. Om die reden is het vooral 
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van belang dat de regio zich richt op het vasthouden van de jongeren die er nu nog zijn. 
De ontgroening heeft tot gevolg dat er nog maar weinig aandacht voor starters is, door 
partijen wordt vooral geanticipeerd op de toekomstige vergrijzing. Levensloopbestendig 
bouwen is een prioriteit. Ook is er aandacht voor de vestiging van MOE-landers, maar dit 
zit veelal nog in de verkennende fase. Daarbij zijn vragen aan de orde of ze zich tijdelijk 
of permanent vestigen, hoe divers de groep is en wat hun woonwensen zijn. Door 
sommigen wordt aangegeven dat door leegstand in de particuliere sector en de 
problemen op de woningmarkt er jusit voor MOE-landers nu een goed 
huisvestingsaanbod is.  

Gevoeligheidsanalyse Wonen 

 In de regio Noord-Limburg gaat de provincie uit van een toename van de 
woningvoorraad met 8.000, hierbij geeft de provincie impliciet aan dat de E,til 
prognoses worden losgelaten en dit gebaseerd is op de bestrijdingsstrategie van 
krimp in de regio. Wanneer de regio geen nieuwe inwoners weet te binden, kan het 
zijn dat plannen getemporiseerd moeten worden. Is er rekening gehouden met een 
dergelijk scenario? 

 De waarde van de ontwikkeling van woonmilieus van voldoende kwaliteit wordt 
erkend, bijvoorbeeld waar het gaat om levensloopbestendig bouwen. Wat is er voor 
nodig dit nu tot uitvoering te brengen? 

 Er wordt ingespeeld op de ontgroening van de bevolking door in te zetten op het 
terughalen van jongeren die de regio hebben verlaten. Er is nog geen beeld van de 
behoefte van jongeren om te remigreren noch een beeld van de huidige omvang van 
retourmigratie. Kan de regio onderzoeken of de behoefte onder jongeren speelt om 
terug te keren naar de regio? Dit voordat er maatregelen worden genomen dit te 
stimuleren die mogelijk niet het gewenste effect sorteren. 

 Door de verwachte ontgroening en vergrijzing gaat de aandacht vooral uit naar 
levensloopbestendig bouwen en voldoende woningen voor ouderen. Wordt er 
voldoende rekening gehouden met de woonwensen van starters en levert dit mogelijk 
een spanning op met de ambitie jongeren te boeien en aan de regio te binden? 

 Over de huidige kwaliteit van de particuliere voorraad is weinig bekend. Er is dan ook 
nog geen perspectief op geformuleerd. Met ca. 70% behelst de particuliere voorraad 
een groot deel van de totale voorraad. Aan te raden is hier een visie op te 
ontwikkelen. Er kan bijvoorbeeld worden onderzocht welke (financiële) instrumenten 
ingezet kunnen worden om de kwaliteit van de particuliere woningen te verbeteren of 
op peil te houden Het gaat hierbij met name om ze levensloopgeschikt te maken 
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(gezien de toekomstige vergrijzing) en om ze – in combinatie daarmee – duurzaam te 
maken. 

 De toestroom van Oost-Europese arbeidsmigranten vraagt om oplossingen op maat 
op het gebied van huisvesting. Enerzijds is het daarbij van belang, zoals ook Wonen 
Limburg aangeeft, dat er een passende oplossing wordt gevonden voor de (tijdelijke) 
arbeidsmigranten. Anderzijds kan de migrantengroep de plaatsen in de regio leefbaar 
houden (draagvlak voor winkels en voorzieningen). Wel is het zaak de leefbaarheid 
te bewaken, omdat gezien de tijdelijkheid waarmee veel arbeidsmigranten naar 
Nederland komen geen garantie is voor een sterke sociale cohesie. Bestaat er bij de 
gemeenten en corporaties een beeld van de huisvestingswensen van 

arbeidsmigranten en hoe wordt gezorgd voor een soepele integratie van deze groep? 
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6.3 ZORG EN WELZIJN 

Zorg kwantitatief: 

 De zorgvraag in de regio neemt de komende jaren toe, vooral omdat het aantal ouderen 

boven de 65 in de komende jaren flink zal toenemen. Tot 2040 zal het aantal 75-plussers met 

250% toenemen: van 2.800 nu tot 4.000 in 2020 en 7.200 in 2040. Dit betekent dus een sterk 

toenemende zorgvraag. 

 De gemiddelde afstand tot eerstelijns gezondheidsvoorzieningen (huisarts, apotheek, enz.) en 

tot tweedelijns gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuizen en klinieken) ligt ongeveer op het 

landelijke gemiddelde.  

 De regio telt twee ziekenhuizen (Venlo en Venray) en een groot aantal zorginstellingen. Horst 

en Panningen beschikken over een polikliniek. De Kop van Noord-Limburg (Maasduinen) is 

voor de tweedelijnszorg vooral op Nijmegen georiënteerd. 

 Ten opzichte van het landelijke beeld werken er in de regio relatief veel mensen in de 

zorgsector: 15% van het aantal werkzame personen tegen landelijk 2%. Met name in Venray 

is de zorgsector door de aanwezigheid van het ziekenhuis, de GGZ, een psychiatrische 

inrichting en een TBS-kliniek een een belangrijk onderdeel van de maatschappij en economie. 

 

 De nieuwe generaties ouderen – op korte termijn de babyboomers – verschillen van 
de voorgaande generaties: gezonder, zelfredzamer, vaak in een betere financiële 
positie (al is daar momenteel wel onzekerheid over). 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 Noord-Limburg - waar 
wellness een belangrijke sector is – biedt deze ontwikkeling kansen. 

 
 Desondanks 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 om 
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.  
 

 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 
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verwachting is dat op termijn ook ZZP3 en ZZP4 worden afgebouwd, wat er toe leidt 
dat voor mensen die wat zwaardere somatische zorg nodig hebben meer verzorgde 
woonvormen moeten worden gerealiseerd. Er is nu al een tekort aan deze 
woomvormen. 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. 
 

 De drie grote decentralisaties, waarbij de huidige taken van het Rijk naar de 
gemeenten worden overgeheveld (een aantal regelingen van de AWBZ, de 
Jeugdzorg en mogelijk de Wet werken naar vermogen), leiden enerzijds tot extra 
kostenverhogingen voor de gemeenten maar bieden anderzijds kansen voor de 
gemeenten om hun zorg- en welzijnsbeleid te optimaliseren. 

 
 De beleidsvisie ‘Wonen met Zorg’ van de provincie Limburg 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. 

Het gaat om een groeiende vraag naar verzorgd wonen (tussen de 34 – 58%); zorg 

aan huis (74- 77%) en geschikt wonen (25 - 38%). De vraag naar intramurale 

plekken ontwikkelt zich in dezelfde periode tussen de +2 en -11%.  

 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.  

 De ontwikkeling van de vraag naar Wonen met Zorg ziet er als volgt uit:  

Maasduinen   Venlo e.o.   Venray e.o.    
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 Bovenstaande gegevens maken duidelijk dat in de drie deelgebieden in Noord-

Limburg de vraag naar intramurale plaatsen daalt en de vraag naar verzorgd 

(zelfstandig) wonen en zorg aan huis stijgt. De regio Venlo heeft te maken met de 

grootste opgaven waar het gaat om intramurale plaatsen, maar de andere 

deelregio’s kennen een grotere opgave op de andere gebieden.  

 Wonen Limburg heeft in 5 kernen in de gemeente Peel en Maas het project ‘Blijvend 
thuis in eigen huis’ uitgevoerd. Daarbij worden senioren (55-plussers) in het huis 
waarin ze wonen, gestimuleerd om hun woning geschikt te maken om hier tot op 
hoge leeftijd veilig en comfortabel te kunnen blijven wonen. De bedoeling is om het 
project ook in de andere kernen binnen de gemeente Peel en Maas door te zetten. 
Ook woningcorporatie Antares zet in op wonen met zorg.  

 Verder ontwikkelt Wonen Limburg in de gemeente Peel en Maas (Baarlo) en Venray 
(aandachtswijk het Brukske) multifunctionele centra en een WWZ-centrum in 
Panningen.  
 

 De regio kenmerkt zich enerzijds door een verstedelijkt gebied en anderzijds een 
landelijk gebied met kleine kernen. In het onrendabele landelijke verzorgingsgebied 
is de noodzaak aanwezig om te kijken naar slimme organisatorische en innovatieve 
oplossingen in de keten van het zorgaanbod en instellingen. Ketenoptimalisatie is 
van groot belang en hierin wordt ook geëxperimenteerd in verschillende krimpregio’s 
(bijvoorbeeld Zuidoost Drenthe). De ervaringen met de mogelijkheden en 
onmogelijkheden in relatie tot de regelgeving van de NZA / NMA zijn van belang om 
mee te nemen.  

 Gezien de vergrijzing en daarmee groeiende zorgvraag is het noodzakelijk dat 
partijen binnen de zorgketen meer en effectiever samenwerken. Daarnaast krijgen 
overheden en partijen in de zorgsector te maken met bezuinigingen, dit vergroot de 
behoefte aan ketensamenwerking. Een goed voorbeeld is Hulp bij dementie in 
Noord-Limburg, een samenwerkingsverband tussen partijen die zorg dragen voor 
thuiswonende mensen met dementie. De onderlinge band tussen partijen is 
ondergeschikt aan het belang van de cliënt. Er wordt gebruik gemaakt van 
trajectbegeleiders, hulp is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en de gehele 
zorgketen wordt voortdurend geschoold. Volgens de Innovatiekring Dementie is 
Noord-Limburg koploper met trajectbegeleiders. Deelnemende partijen zijn Allerzorg 
(thuiszorg bij dementie), Alzheimer Nederland, Cohesie, de Zorgondersteuner 
(Vrijwillige Thuishulp Noord-Limburg), de Zorggroep, GGZ Noord- en Midden-
Limburg, Proteion Thuiszorg Noord-Limburg, Stichting la Providence, Wel.kom, 
Synthese, VieCuri, Vorkmeer en Zorgcentrum Sint-Jozef.  
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 In 2008 hebben de gemeenten Arcen en Velden, Beesel (nu beiden onderdeel van 
de gemeente Venlo) en Venlo met maatschappelijke partners een gezamenlijke visie 
voor wonen, welzijn en zorg opgesteld. De gezamenlijke visie dient als 
afwegingskader voor lokale en regionale uitvoeringsprogramma’s met betrekking tot 
wonen, welzijn en zorg. Als uit te werken regionale thema’s zijn benoemd: het 
huisvesten van minderheidsgroepen met zorg- en welzijnsvragen, intramurale 
voorzieningen voor specifieke doelgroepen en de overstijgende gebiedsfunctie van 
het zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg. 

Zorgcentrum Oost Drenthe 

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn proberen met het ‘zorgexperiment Oost-Drenthe’ de vraag te 
beantwoorden hoe in de toekomst zorg gegarandeerd kan worden op het platteland, in een situatie waarin de 

zorgvraag en het arbeidspotentieel krimpt. Het doel van het zorgexperiment is dat verschillende aanbieders van 

zorg, mantelzorg, welzijn, huisvesting en anderen met elkaar garant staan voor zorgverlening in een sterk 

vergrijzend gebied in Oost-Drenthe. De vraag van de klant en zijn zorgplan staat daarbij centraal. Een aantal 

partijen uit de zorg voorziet een tekort aan personeel in de zorg als belangrijkste knelpunt voor de toekomst. Dit 

vraagt om een andere organisatie van de zorg. Er is meer samenwerking nodig tussen zorgaanbieders 

(bijvoorbeeld in de vorm van het samenvoegen van ‘onrendabele lijnen’ in de thuiszorg) en tussen zorg en 

welzijn, om zo de professionals in de zorg te ontlasten. Om zorg te kunnen garanderen in perifere gebieden 

zullen, volgens de partijen, de scherpe kantjes van de marktwerking gevijld moeten worden. Niet de concurrentie 

tussen aanbieders moet leidend zijn (het aanbod), maar de vraag van de bewoners van een gebied. Aanbieders 

van zorg zouden op basis van die zorgvraag met elkaar én met partijen als welzijnsinstellingen en 

woningcorporaties een passend aanbod moeten creëren, waarbij efficientie en kwaliteit voorop staan. 

 
Reflectie van het veld 

Wanneer we naar de consequenties van de krimp kijken zien we dat de 
bevolkingsdaling zich pas over 10 à 20 jaar voordoet. Wanneer we echter inzoomen op 
de deelaspecten valt waar te nemen dat de vergrijzing op de arbeidsmarkt en in de 
zorg al duidelijk waarneembaar zijn. Zo daalt het aantal arbeidskrachten in Limburg per 
jaar met ca. 2.500 en wordt er in de zorg al actief geschakeld naar nieuwe vormen van 
ouderenzorg om deze transitie in de hand te houden, waarbij er ook al op de korte 
termijn een stevig tekort aan personeel in de zorg mag worden verwacht. 
 
Ontgroening en vergrijzing hebben ook tot gevolg dat zorgpartijen meer te maken 
krijgen met ouderenziekten en minder met verloskunde en kindergeneeskunde. De 
vraag is dan bijvoorbeeld of alle vakgroepen binnen een ziekenhuis behouden kunnen 
worden, een logische ontwikkeling is dan ook dat ziekenhuizen zich meer specialistisch 
gaan ontwikkelen. 
 
Het wordt van groot belang geacht door te zetten op het gebied van digitalisering en 
innovatie. Webcamtoezicht bij hartpatiënten thuis en telediagnostisering (zodat 
patiënten niet meer naar het ziekenhuis hoeven te komen) maken de zorg in de regio 
bereikbaarder. Digitalisering kan nog meer meerwaarde opleveren door het koppelen 
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van dossiers, maar door privacywetgeving is dat nu nog niet mogelijk. In de toekomst 
zou ook meer gedaan kunnen worden op het gebied van communicatie naar de patiënt 
toe, bijvoorbeeld door gebruik te maken van social media.  
 

Gevoeligheidsanalyse zorg en welzijn 

 Zorg en welzijn zijn tot dusverre onderbelicht in de beleids- en toekomstvisies op de 
regio. Zeker met een vergrijzende bevolking is de kwaliteit van zorg en welzijn een 
belangrijk issue. De vergrijzing van de bevolking zet eerder in dan de 
bevolkingsdaling. Zorgpartijen voelen nu al de consequenties van de 
bevolkingstransitie, omdat wanneer er over 5 à 10 jaar voldoende zorgwoningen 
moeten zijn, dit nu al geprogrammeerd moet worden. Daarmee gaan vragen 
gepaard als in welke kernen wordt ingezet op zorg op afstand en in welke kernen 
worden woonzorgcomplexen geclusterd? Overige partijen in de regio lijken zich 
hier nog onvoldoende van bewust. 

 In de stedelijke kernen Venlo en Venray bestaat een goed regionaal aanbod aan 
zorgvoorzieningen. Een belangrijke vraag is hoe deze voorzieningen ook in de 
toekomst bereikbaar blijven voor de rest van de regio. 

 Ook in de zorg en welzijn kan een personeelstekort ontstaan: het bouwen en 
ontwikkelen van levensloopbestendige woningen alleen is niet genoeg om in de 
vraag naar zorg en welzijn te voorzien. Welke rol kunnen ontwikkelingen op het 
gebied van digitalisering of domotica hierin spelen? 

 Het personeelstekort is niet alleen een kwestie van mankracht, maar ook van 
kwalificatie. Aan de hogeschool gevestigd in Venlo is het momenteel niet mogelijk 
een zorgopleiding te volgen. Wel is er een mbo-opleiding zorg & welzijn te volgen. 
Wordt voor voldoende gekwalificeerd personeel gekeken naar mensen uit de regio 
zelf of naar mensen van buiten de regio?  

 Voor het aantrekken van gekwalificeerd personeel speelt ook hun specialistie mee. 
Door de vergrijzing en ontgroening komt er meer vraag naar ouderenzorg en 
minder naar kindergeneeskunde en jeugdzorg. Hoe gaan de regio en de 
zorgpartijen met deze trend om? 

 De landelijke veranderingen in het zorgstelsel zoals de decentralisatie van dossiers 
als Jeugdzorg en mogelijke invoering van de Wet Werk naar Vermogen (thans 
controversieel) brengen extra en nieuwe taken voor gemeenten. De extra 
werkzaamheden voor gemeenten gaan tegelijkertijd gepaard met een financiële 
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korting. Op welke wijze spelen de gemeenten in de regio Noord-Limburg in op deze 

ontwikkelingen? En op welke wijze raakt dit aan andere ontwikkelingen in de regio?  

6.4 MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID 
 

 De regio heeft een uitstekende bereikbaarheid over de weg door de aanwezigheid 
van de A67 (België-Venlo-Duitsland), A73 (Nijmegen-Venlo-aansluiting A2), A74 
(Venlo-Duitsland) en A77 (aansluiting A73-Duitsland). Venlo is verder het eindpunt 
van de Duitse A40 en A61. 

 
 Venlo is een belangrijk spoorwegknooppunt voor het personen- en goederenvervoer 

door de spoorlijnen naar Eindhoven, Nijmegen, Roermond en Duitsland. De ‘Maaslijn’ 
Nijmegen-Venlo wordt de komende jaren verbeterd (snelheidsverhoging en deels 
dubbelspoor); voor de langere termijn (2020) zijn er verdere verbeterplannen. De 
gemeente Eindhoven streeft naar een betere aansluiting op het Duitse HSL-netwerk, 
wat het opwaarderen van de internationale spoorverbinding Endhoven-Venlo-
Dusseldorf zou inhouden. 
 

 Het RMO (Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg) streeft naar een integratie 
van spoor- en busdiensten tot één regionaal netwerk. De stations in de regio moeten 
nadrukkelijker benut worden in de ketenverplaatsingen. Dit geldt voor de keten bus-
trein, de keten auto-OV en de keten fiets-OV. Voorzieningen bij de stations dienen op 
deze ketens afgestemd te zijn. Ook is een goede aanhechting met de aangrenzende 
concessiegebieden Stadsregio Arnhem Nijmegen en Noordoost Brabant van belang. 
 

 Airport Weeze (voormalige Flughafen Niederrhein) ligt op 35 km afstand van Venlo 
en is goed via de A73/A77 en met de bus bereikbaar. 
 

 In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft het Rijk prioriteit aan de 
ontwikkeling en de bereikbaarheid van de stedelijke regio’s met een concentratie van 
topsectoren, waaronder de Greenport Venlo. Bij de voorbereiding van de 
Structuurvisie is door de colleges van Helmond en Venlo aandacht gevraagd voor de 
relaties en ontwikkelingsmogelijkheden tussen deze regio’s, mede in de context van 
de “agrofood corridor” (Food Valley- Oost Brabant / Noord Limburg- Niederrhein) en 
“logistieke corridor” (Rotterdam - Antwerpen – Venlo – Duisburg). Aangeboden is dit 
verder uit te werken in het MIRT onderzoek Greenport Venlo. De minister heeft met 
deze verruiming van de invalshoek ingestemd. 

 
 Er zijn plannen voor een glasvezelkabelverbinding tussen Venlo en Nijmegen. Door 

de tracékeuze kunnen alle steden en dorpen rond de industriegebieden in de regio 
hierop aansluiten. 
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Gevoeligheidsanalyse mobiliteit en bereikbaarheid 

 De regio geldt als een belangrijk knooppunt voor zowel goederen als personen, 
over de weg en via het spoor. Dit geldt met name voor de stad Venlo, hoe wordt 
gezorgd dat ook de kleinere kernen in de landelijke gemeenten bereikbaar blijven? 

 De regio wil zich graag doorontwikkelen tot een belangrijke kennisregio en 
innovatie staat hoog in het vaandel. Daarvoor is digitale bereikbaarheid ook van 
groot belang. Plannen voor de digitiale snelweg (glasvezel tussen Venlo en 
Nijmegen) sluiten hier op aan. Digitale bereikbaarheid kan zijn waarde daarnaast 
bewijzen voor zorg en welzijn en voorzieningen. Hoe staat het met de 

ontwikkelingen op dit gebied?  
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7. Kwaliteit in de basis: leefbare, vitale gemeenschappen 

In de strategische visie ‘Regio in balans’ zet de regio in op herwaardering van 
burgerschap en gemeenschapszin, wat uiteindelijk zal leiden tot vitale gemeenschappen. 
In deze vitale gemeenschappen bedenken mensen zelf oplossingen voor problemen en 
brengen deze ook tot stand, terwijl de overheid zich terughoudender opstelt wat betreft 
regels, procedures en subsidies. Aangegeven wordt dat hierbij wordt voortgebouwd op 
kennis en ervaring die is opgedaan in de gemeente Peel en Maas met hun innovatieve 
aanpak die landelijk de aandacht heeft. 

Kwantitatieve informatie: 

 De provincie Limburg kent in het maatschappelijk middenveld 480.000 vrijwilligers op 
een totaal van 840.000 professionals. 

 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. Vitale gemeenschappen in de vorm van actief burgerschap en 
zelforganisatiekracht zijn hierbij randvoorwaardelijk. Ook voor de regio Noord-
Limburg ligt er een belangrijke opgave en kans in het aangaan van de dialoog met 
burgers en 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 die er door wijzigingen op de beleidsterreinen gaan vallen. 

 De regio is zich terdege bewust van deze maatschappelijke ontwikkeling. Zo heeft 
de gemeente Peel en Maas het gedachtegoed van ‘zelfsturing’ omarmd en tot één 
van de leidende principes gemaakt, zelfsturing is instrumenteel voor het ontstaan 
van vitale gemeenschappen. De gemeente en maatschappelijke organisaties geven 
aan gemeenschappen (dorpen, kernen, wijken) en kleinere sociale verbanden 
(verenigingen, gezinnen, individuen) ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen 
voor de kwaliteit van hun eigen leven en leefomgeving. Voortdurende feedback 
draagt bij tot de ontwikkeling van krachtige en intelligente sociale verbanden. In de 
situatie van bevolkingsdaling en vergrijzing is het primair aan de lokale 
gemeenschappen om aan te geven welke betekenis dat voor hen heeft en hoe ze 
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zelf met de gevolgen om willen gaan. Krimp leidt daarmee tot vitale 
gemeenschappen. Dat heeft inmiddels tot een aantal concrete projecten geleid, zie 
hiervoor het kader aan het einde van deze paragraaf. 

 Zelfsturing vergt een andere houding van de overheid ten aanzien van burgers. Het 
betekent niet dat de overheid burgers actief bij beleid betrekt (immers, dat is ook 
sturen van bovenaf), maar dat de inwoners van een wijk of dorp de ruimte wordt 
gegeven zodat zij zelf initiatief nemen voor de inrichting van het openbare domein, 
fysiek en sociaal. Met het openbare domein wordt bedoeld de leefwereld waarin 
sociale verbanden zijn georganiseerd en waar de burger deel van uitmaakt (het 
gezin, de vereniging, de school e.d.). Hierin heeft de burger de lead en heeft de 
gemeente een faciliterende rol. Er zijn ook zaken waar de overheid verantwoordelijk 
voor is en de lead heeft, zoals het wegennet en ruimtelijke ordening. Hier wordt de 
burger wel actief betrokken bij het beleid, dit gebeurt op interactieve wijze bij iedere 
fase van het proces.  

 In navolging van de gemeente Peel en Maas zet de gemeente Venlo actief in op 
participatie en zelfsturing. In 2010 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan, 
waarmee het thema werd gekwalificeerd als A-dossier. Dit heeft geleid tot de notitie 
Burgers aan zet, waarin principes van zelfsturing uiteen worden gezet. Belangrijk 
daarbij is dat burgers, overheid en maatschappelijke organisaties een andere rol of 
rollen aannemen. Met dit document wordt de basis gelegd om de burger een grotere 
verantwoordelijkheid te geven over de leefbaarheid in dorpen en wijken. 

 Het recente onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) ‘Vertrouwen in burgers’ heeft duidelijk gemaakt dat meer dan vaak wordt 
gedacht burgers bereid zijn zich in te zetten voor de samenleving. Slechts een 
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. 
Met name de laatste twee punten sluiten aan bij het concept zelfsturing zoals 
gehanteerd door de gemeente Peel en Maas. 
 

 Als meest karakteristiek voor de identiteit van Noord-Limburg worden de mentaliteit 
en de instelling van de bewoners gezien. De volkscultuur en vele feesten – altijd 
door eigen inwoners georganiseerd zonder hulp van organisatiebureaus – zijn een 
belangrijke kwaliteit. Werken en ontspannen liggen dicht bij elkaar. De Noord-
Limburger werkt hard, maar heeft voortdurend oog voor balans en geeft zich over 
aan het ritme van het leven. 
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 De kernen in de regio kennen een rijk verenigingsleven. In het 

dorpsontwikkelingsplan IJsselstein (gemeente Venray) worden verschillende 
voorstellen gedaan om het verenigingsleven te stimuleren: door het voorzien in 
goede accommodaties (multifunctionele verenigingsgebouwen), door de dorpsraad 
en de verenigingen jaarlijks de situatie in het dorp te laten evalueren en voorstellen 
te laten ontwikkelen voor verbetering van de leefbaarheid enz.  

 
 De provincie Limburg neemt ook waar dat 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 ‘Limburg 
3.0’: 
o 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.  

o 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 bevolking 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.  

Projecten Zelfsturing in Peel en Maas 

 De dorpsbus Kessel-Kessel Eik: inwoners van Kessel die ontevreden waren over het regionale 

Collectief Vraagafhankelijk Vervoerssysteem, hebben met hulp van sponsors uit de kern een 

busje, aangepast voor gehandicaptenvervoer, gekocht. Nu wordt vervoer verzorgd voor 

65+’ers en rolstoelhouders uit Kessel en Kessel-Eik door vrijwilligers. 

 De overgang van dorpsraad naar dorpsoverleg: in de jaren ’90 werd vastgesteld dat 
dorpsraden niet naar wens functioneerden. Niet voor het dorp en niet voor de gemeente, 

waardoor de raad geïsoleerd kwam te staan. Om dit te verhelpen worden dorpsraden 

omgevormd tot dorpsoverleggen, die functioneren als aanjager van initiatieven vanuit de 

gemeenschap. Daarbij worden zij ondersteund door een opbouwwerker van de 

welzijnsinstelling. In 2 kernen hebben discussieavonden plaatsgevonden over diverse 

leefbaarheidsthema’s en het resultaat daarvan is verwoord in plannen voor de kern. 

 Het gemeenschapshuis Helden Dorp: eind jaren’90 vroegen enkele instanties en verenigingen 
los van elkaar om accommodatieruimte voor activiteiten in Helden-Dorp. Als antwoord gaf de 

gemeente dat ze een gezamenlijke oplossing moesten zoeken. Onder begeleiding van de 

welzijnsinstelling zijn ze gaan praten. Er is een werkgroep Huisvesting verenigingen Helden-

Dorp gekomen en met een adviesbureau en ambtelijke ondersteuning is een plan uitgewerkt. 

Na 10 jaar heeft dit geresulteerd in de gemeenschapsaccommodatie ’t Kerkeböske’. 
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 Andere initiatieven en projecten zijn De brede school Beringen, Dagvoorzieningen voor 

senioren, De ‘internationale eettafel’, ‘De buurt aan zet’ (buurtpreventie); De ‘rolmaatdialoog’ 
(dorpsontwikkelingsplan); De instelling van een kinderraad; en De Huiskamer Houthem.  

 

Gevoeligheidsanalyse vitale gemeenschappen 

 Met het rijke verenigingsleven en de aanwezige sociale samenhang ligt er zeker in 
de dorpen een goede basis. Hoe kan deze basis in de stedelijke kernen verder 
versterkt worden? Daarnaast is een belangrijk thema hoe om te gaan met mensen 
die nu aan de zijlijn staan en (nieuwe) inwoners die minder affiniteit hebben met de 
traditionele Limburgse samenleving. 

 De regio is actief met het teruggeven van verantwoordelijkheden aan bewoners door 
middel van zelfsturing en daarmee het creëren van vitale gemeenschappen. De 
vraag is of de erosie van voorzieningen in met name de kleine kernen gelijke tred 
houdt met de ontwikkelingen op het gebied van zelfsturing. Bijvoorbeeld, op het 
gebied van zorg en onderwijs vindt in sommige kernen reeds planmatige sanering 
van voorzieningen plaats, hoe is dit met elkaar te verbinden? 

 Zelfsturing en het ontstaan van vitale gemeenschappen kunnen niet van bovenaf 
worden opgelegd, dit proces kan alleen worden gefaciliteerd. Het is dus ook niet 
mogelijk een termijn te stellen waarbinnen het proces zich ontwikkelt, maar 
onafhankelijk van dit proces zal de bevolkingssamenstelling en daarmee de vraag 
naar voorzieningen wel veranderen. Is er een moment waarop van bovenaf 
ingegrepen moet worden of is de noodzaak juist een stimulans voor zelfsturing? 

 Vitale gemeenschappen zullen in kracht verschillen van gemeente tot gemeente of 
zelfs van kern tot kern. Binnen de regio kunnen dus verschillen ontstaan wanneer de 
overheid meer loslaat en ruimte biedt aan vitale gemeenschappen. De ene 
gemeenschap zal in staat zijn meer voorzieningen in stand te houden/ zelf te 
exploiteren dan de andere. Hoe gaat de regio met deze spanning  om?  

 Het is nog niet duidelijk in hoeverre bijvoorbeeld het grote aantal actieve 
verenigingen in de regio worden betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
beleid om met de op handen zijnde bevolkingstransitie om te gaan. Verenigingen 
kunnen een grote rol spelen in het leefbaar houden van de vele kleine kernen in de 
regio, zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor het exploiteren van een dorpshuis of 
(mobiele) voorziening? 
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8. Krachtenveldanalyse 

8.1 BESTUURSKRACHT 
 

 In het ‘Regionaal samenwerkingsverband regio Venlo’, werken zeven Noord-
Limburgse gemeenten intensief samen aan een duurzame economische 
ontwikkeling van de regio. De nota ‘Samen werken aan een sterke regio Venlo; 
strategische agenda regio Venlo 2011-2014’ vormt de basis voor een strategische 
alliantie met de provincie Limburg en tal van ander partijen die actief zijn in de 
Noord-Limburgse economie. Innovatie speelt een sleutelrol in de agenda. Mook en 
Middelaar is niet bij de regio Venlo betrokken, aangezien het deel uitmaakt van de 
Stadsregio Arnhem Nijmegen.  
 

 De provincie heeft tot doel op termijn een regisseursrol te vervullen door partijen bij 
het bij elkaar brengen van partijen in de Greenport Venlo en een stroomversnelling 
te realiseren in de ontwikkelingen.  

 Er zijn plannen ontwikkeld om de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en 
Bergen te laten fuseren tot de gemeente Maasduinen. Tijdens de verkiezingen van 
2010 zijn deze plannen van tafel geveegd, wel wordt er nu gekeken naar een fusie 
met de gemeente Heumen (Gelderland). Gennep en Bergen richten zich wél meer 
op Venlo en Venray.  
 

 MKB Limburg is de grootste ondernemersorganisatie in Limburg voor midden- en 
kleinbedrijf, waarbij vooral de detailhandel is aangesloten.  
 

 NV Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij. LIOF richt zich 
op versterking van de economische structuur van de provincie, met name op de 
langere termijn. Daarbij vervult LIOF tevens een brugfunctie tussen overheid en 
bedrijfsleven. 

 De samenwerking binnen de regio Venlo richt zich tot nu toe sterk op de 
economische ontwikkeling. Wonen en leisure vragen als essentiële onderdelen van 
de ‘quality of life’ verdienen meer aandacht. Dat geldt ook voor de afstemming van 
ontwikkelingen tussen stad en platteland. 

 Op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid wordt er samengewerkt in het 
Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Venlo – Venray. Hierin werken de gemeenten 
in de regio Noord-Limburg samen op het gebied van Verkeer en Vervoer. Er is een 
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Regionale Mobiliteitsvisie ontwikkeld (zie § 2.6) dat wordt uitgewerkt in een 
Regionaal Meerjaren Uitvoeringsprogramma.  
 

 Sinds 2010 is de provincie Limburg onder de naam ‘Limburg 3.0’ een brede 
discussie met de bevolking aangegaan over trends, ontwikkelingen en oplossingen 
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. 
 

 Op het terrein van de woningbouwprogrammering wil de provincie bindende 
afspraken met de gemeenten maken, op basis van samenwerking.  
 

 Afspraken over de ‘volkshuisvestelijke opgave’ tussen de corporatie Wonen 
Limburg en de gemeente Horst aan de Maas zijn mislukt (2011). De gemeente 
werkt nu samen met een andere woningcorporatie. De corporatie is desondanks 
voornemens de samenwerking een nieuwe impuls te geven. Wonen Limburg werkt 
verder samen met GGZ- en andere zorginstellingen en onderwijs. De corporatie is 
ook actief in de ontwikkeling van multifunctionele centra en wonen-, welzijn- en 
zorgcentra zoals in de gemeente Peel en Maas, waarbij met verschillende 
onderwijs- , welzijns- en zorginstellingen wordt samengewerkt. 

 

 In de visie 2030 ‘Regio in Balans’ wordt de wens geuit dat in 2030 ‘dedicated 
relations’ met de universiteiten van Twente, Maastricht en Wageningen zijn 
bestendigd. 

 
 Daarnaast stelt de visie voor dat culturele podia in Venlo, Panningen, Venray en 

Gennep in 2030 samenwerken onder één bestuur, met de schouwburg van Venlo 
als belangrijkste regionale centrum.  
 

 De gemeenten hebben aangegeven dat meer onderlinge samenwerking nodig is 
voor het versterken en vermarkten van het toeristisch product. 

 Brainport 2020 is de strategie én het programma dat Zuidoost-Nederland tot 
koploper in de internationale kenniseconomie moet maken. Vanaf 2010 staan in dit 
traject opschaling en structuurversterking centraal. Greenport Venlo moet zich 
steeds sterker in een positie op Zuidoost-Nederlandse schaal presenteren. Er zijn 
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acties ondernomen om met de Greenport binnen het onderdeel Food van de 
‘Brainport 2020’ agenda aansluiting te vinden. Inmiddels vormt Greenport Venlo in 
dit kader voor de regio Noord-Limburg het contactpunt.  

 De samenwerking in de regio is hecht te noemen: vooral continueren. De 
greenport is zeker geen speeltje van Venlo; sterker nog: Het greenport idee komt 
bij de burgemeester van Horst aan de Maas vandaan. De regio is eensgezind te 
noemen zeker gegeven de scherpe doelstellingen die men met elkaar nastreeft (uit 
interview).  

Reflectie van het veld 

Belangrijk voor de krimpopgave is natuurlijk in hoeverre de regio eensgezind optreedt en 
een vuist kan maken. Over het algemeen bestaat er grote tevredenheid over de 
slagkracht van de regio. Er wordt goed samengewerkt en men weet elkaar goed te 
vinden. De Floriade is daarvoor ook een goede impuls geweest en ook rond de 
Greenport ontwikkeling is er een intensieve samenwerking ontstaan. Toch is er qua 
doelstellingen wel een spanning waar te nemen tussen de “Venlo NV” en de rest van de 
regio, waaronder Bergen en Gennep. De Venlo NV koerst op een stevige inzet op 
Greenport (logistiek, agribusiness e.d.). Sommigen menen dat zich dit niet altijd verhoudt 
met de bestuurlijke inzet in de rest van de regio op issues als toerisme, natuurbehoud, 
stilte etc. Anderen vinden dat deze elementen elkaar juist versterken. Een ander 
onderscheid is te maken tussen die partijen die meer in de verzorgende economie actief 
zijn (zoals onderwijs, zorg en wonen) en die partijen die meer in de stuwende sectoren 
van de economie actief zijn of daaraan gelieerd zijn. We zien dat de partijen die meer in 
de verzorgende sector zitten de krimp al wat meer aan den lijve ondervinden en 
dientengevolge ook wat minder optimistisch zijn over de lange termijn mogelijkheden om 
deze werkelijk te keren. Meer convergentie tussen de verschillen in tempo en 
doelstellingen in de regio wordt door diverse partijen als wenselijk gezien. 
 
Er gaan in de ronde veel geluiden op om de samenwerking tussen de overheid (regio 
bestuur) en het bedrijfsleven, onderwijs-, woon- en zorgpartijen te intensiveren. Men zou 
nog meer aan elkaar kunnen hebben. De regio zou meer de rol op zich moeten nemen 
van regisseur en de lijnen moeten uitzetten en overlegstructuren neerzetten. De 
uitvoering zou meer een zaak van het middenveld moeten worden dat toch al vaak 
regionaal of zelfs (inter)nationaal opereert. Ook wordt de suggestie gedaan voor een 
RABO-achtige structuur: sterke gemixte eenheden van bedrijfsleven en overheid, 
geworteld in de lokale gemeenschap, maar samen sterk voor de regio. 
 
Het meest gehoord is de oproep om meer focus en het verder bundelen van de krachten 
van alle partijen in de regio. Hoewel er zeker tevredenheid is over wat er tot nu toe 
gezamenlijk bereikt is, heerst een breed gevoel dat er meer uit de samenwerking in de 



78 
 

regio te halen valt wanneer duidelijker gekozen wordt voor de inzet en daarop ook 
werkelijk de krachten worden gebundeld. Opvallend is dat deze oproep sector- en 
partijen overstijgend is. Dus het geldt bijvoorbeeld voor: 

 De scherpere keuze voor de innovatieve ontwikkelingen waarop in te zetten. 
Bijvoorbeeld willen we iets met innovatieve vormen van internetshopping en logistiek: 
gáán we er dan ook echt werk van maken? 

 Als we moeten saneren in voorzieningen: waar doen we dat en hoe zetten we dan 
enerzijds in om tot hoge kwaliteit te komen maar tegelijk ook een minimum niveau 
van leefbaarheid in kleine kernen te waarborgen? 

 Als we besluiten om internationaal arbeidskrachten te werven gaan we dat dan in 10 
landen doen of kiezen we voor een aantal waar we met elkaar op inzetten en ook 
gezamenlijk de lobby politiek en zakelijk voeren? 

 Als we constateren dat de logistiek het op dit moment goed doet en de agribusiness 
wat minder, wat betekent dit dan? 

 Als we inzetten op de relaties met andere regio’s en internationale acquisitie: waar 
ligt dan vooral onze kracht en hoe bundelen we de krachten? 

 Als we kiezen voor een economisch profiel in onder andere logistiek: hoe zorgen we 
dan dat er een topopleiding komt in het gebied en wat betekent dit voor het 
basisonderwijs en hoe zorgen we dat de partners van de werknemers, bijvoorbeeld in 
onderwijs of zorg, een goede job vinden? 

 

Gevoeligheidsanalyse bestuurskracht 

 Binnen de regio is een sterke coalitie ontstaan van gemeenten, bedrijfsleven en het 
maatschappelijk middenveld. Wel is er nog altijd ruimte voor verbetering. Hierbij is de 
vraag vooral of er voldoende focus in de uitvoering wordt aangebracht. Vanuit het 
bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld wordt aangegeven dat zij hier een 
grotere rol voor zichzelf zien weggelegd. 

 Op andere beleidsterreinen lijken de gemeenten binnen de regio nog veelal in de 
visievormende fase te zitten. Het idee leeft dat er samengewerkt moet worden, 
bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en sportaccommodaties, maar daar is nog 
geen concrete invulling aan gegeven. Wat is er nodig om hier verdere stappen in te 
zetten? 

 In de regio bestaat een potentiële spanning tussen de gemeenten, vanwege 
verdelingsvraagstukken rondom voorzieningen. Daarnaast is er de potentiële 
spanning tussen de industriële ontwikkeling en de focus op rust en natuur. 
Momenteel spelen deze spanningen niet of nauwelijks, maar het is mogelijk vast de 
vraag te stellen hoe hier mee om te gaan mocht dit in de toekomst wel een issue 

worden. 
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 Het maatschappelijk middenveld zou sterker betrokken kunnen worden bij de 
opgaven die er in de regio liggen, de vraag is hoe een goede verbinding gelegd kan 
worden tussen de sterke regionale economie van de toekomst en de verzorgende 
sectoren die nu al de gevolgen van de bevolkingstransitie ondervinden. 

 

8.2 GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING 

 In de strategische agenda van de regio Venlo wordt gewezen op het belang van 
bovenregionale samenwerkingsverbanden, waarbij met name worden genoemd de 
economische en kenniscentra Agrobusiness Regio Niederrhein, Food Valley 
Wageningen, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Brainports Rotterdam en Eindhoven en 
de nabij gelegen regio’s Noordelijke Maasvallei en Brabantse Peelgemeenten. 

 In 2005 hebben Brabantstad (een bestuurlijk stedelijk netwerk van de vijf grote 
Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg en de 
provincie Noord-Brabant) en de gemeente Venlo een strategische alliantie gesloten. 
De alliantie richt zich op ontwikkeling van agribusiness en Greenport, technologie, 
kennisinfrastructuur en onderwijs, infrastructuur, logistiek en transport (o.a. A67 en 
spoorvervoer), Floriade en verkenning van een mogelijke samenwerking op het 
terrein van cultuur en evenementen. 

 Bij de uitwerking van het MIRT-onderzoek ‘Greenport Venlo’ (zie § 4.5) zijn naast het 
Rijk en de provincie Limburg ook de provincie Noord-Brabant, SRE (Stadsregio 
Eindhoven) en de gemeenten Eindhoven en Helmond betrokken. 

 Recent zijn op initiatief van Venlo en Helmond voorstellen ontwikkeld om de 
samenwerking tussen Brabantstad en Venlo opnieuw te stimuleren rondom drie 
inhoudelijke thema’s: agrofood, logistiek (slimme mobiliteit, aansluiting Venlo bij 
automotive), verkeer & vervoer / infrastructuur. De samenwerking op deze thema’s 
dient zo concreet mogelijk via projecten te worden ingevuld. Venlo heeft hierbij de 
voortrekkersrol. 

 De samenwerking met Noordrijn-Westfalen omvat Venlo, BrabantStad en een aantal 
Duitse steden zoals Kreise alsmede het Regionalverband Ruhr. Het doel van het 
bestuurlijk overleg is om op basis van wederzijdse kennismaking en verkenning van 
de ontwikkelingen vast te stellen welke raakvlakken er zijn, welke kansen en 
mogelijkheden die bieden voor strategische en krachtige samenwerking en zo 
mogelijk eerste afspraken te maken over de wijze waarop deze afspraken verzilverd 
kunnen worden. Er zijn destijds themagroepen ingesteld rond de thema’s 
technologie, quality of life en logistiek. Tot nu toe blijkt deze grensoverschrijdende 
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samenwerking vooral tot informatie-uitwisseling te leiden. Tastbare resultaten in de 
vorm van gezamenlijke projecten zijn er nog niet.  

 In de regiovisie 2030 ‘Regio in balans’ wordt als wens geuit er gezamenlijk met de 
Duitse partners in geslaagd te zijn ook een aantal maatschappelijke opgaven 
grensoverschrijdend aan te pakken, zoals grensoverschrijdend verkeer en vervoer, 
zorg, veiligheid, arbeid en duurzaamheid. 

 De samenwerking met de steden zoals Kreisen uit NordRhein-Westfalen vraagt om 
een concretiseringsslag. Brabantstad en Venlo stellen voor een aantal concrete 
onderwerpen c.q. projecten te benoemen op basis waarvan de samenwerking wordt 
vormgegeven. Helmond en Eindhoven zullen een voortrekkersrol vervullen. 

 De gemeenten in de regio en Duitse grensgemeenten willen gezamenlijk een 
grensinformatiepunt realiseren Het informatiecentrum moet het aanspreekpunt 
worden voor de euregio Rijn-Maas-Noord voor werknemers en werkgevers die over 
de grens werken. Zij kunnen er terecht voor informatie over regelgeving en 
verschillen in belasting- en woonklimaat. 

 De Limburgse hoger onderwijsinstellingen Universiteit Maastricht, Open Universiteit, 
Hogeschool ZUYD en Fontys Hogescholen hebben gezamenlijk een Sectorplan 
Hoger Onderwijs opgesteld evenals een position paper ‘Versnelling en Versterking’. 

 Ook op het gebied van mobiliteit is door het RMO (regionaal mobiliteitsoverleg) 
aangegeven dat grensoverschrijdende samenwerking van groot belang is voor een 
ook in de toekomst goed bereikbare regio Noord-Limburg.  

 Brainport 2020 is de strategie en het programma om Zuidoost-Nederland tot 
koploper in de internationale kenniseconomie moet maken. Het betreft een 
samenwerkingsverband van een aantal Noordbrabantse 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. 

 Op initiatief van LIOF hebben Greenport Venlo, Chemelot, Universiteit Maastricht en 
de Provincie Limburg op 26 juni 2012 tijdens het Biobased Economy Event Limburg 
op de Floriade een intentieverklaring getekend om nauw samen te gaan werken aan 
een biobased economy voor Limburg. 

 De enige samenwerking tussen de regio Noord-Limburg en de aangrenzende 
Stadsregio Arnhem Nijmegen is momenteel gelegen in het feit dat Mook en 
Middelaar deel uitmaakt van de stadsregio. Het gaat daarbij met name om de 
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woningbouwprogrammering en de openbaar vervoersconcessie. Of deze 
samenwerking is stand blijft, is afhankelijk van de eventuele herindeling van Mook 
en Middelaar en het voortbestaan van de stadsregio. 

 De ‘Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg’ is een platform voor 
onderlinge samenwerking rond vraagstukken als industrialisatie, aansluiting van 
scholing op de werkgelegenheid en verbetering van de infrastructuur. Samen met 
het middelbaar en voortgezet onderwijs stimuleren zij dat opleidingen beter 
aansluiten op de marktvraag. Daarnaast worden initiatieven ontplooid om 
bedrijventerreinen te revitaliseren, de regio beter te ontsluiten, toerisme en recreatie 
te bevorderen, en collectieve inkoop te bewerkstelligen. Hiertoe onderhoudt de 
Industriële Kring contacten met onder meer woningcorporaties, de gezondheidszorg, 
de Kamers van Koophandel, de overheid en ondernemersverenigingen.  

 De drie noordelijke gemeenten van de regio (Mook en Middelaar, Gennep en 
Bergen) werken samen met de gemeenten in het Land van Cuyk in het ‘Platform 
Noordelijke Maasvallei’. Het is een overlegpodium, waar zes keer per jaar de 
burgemeesters van de gemeenten, ondernemers en de voorzitters van de Colleges 
van Bestuur van maatschappelijke instellingen bijeenkomen.  

 Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk en Noord-Limburg (DBO) 
heeft op ieder bedrijventerrein (of cluster van bedrijventerreinen) een contactgroep 
geformeerd. Voor ondernemers is de contactgroep het eerste aanspreekpunt voor 
informatie over de collectieve contracten van de Stichting DBO en het beheer van de 
bedrijventerreinen. Daarnaast zijn de contactgroepen ook een belangrijk 
aanspreekpunt voor de gemeenten. 

Reflectie van het veld 

Een breed gedeelde noodzaak is de regio herkenbaar neer te zetten naar buiten toe. Dit 
vraagt van alle partijen een gedeeld beeld over de identiteit en de speerpunten voor de 
toekomst. Met de Greenport en de Floriade zijn hier hele belangrijke stappen gezet ook in 
de lobby nationaal en internationaal. Het wordt nu de kunst om ook als het gaat om de 
quality of life, het onderwijs en de innovatie dit imago met bewijslast goed neer te zetten. 
Daarbij verschillen de inzichten over hoe effectief de relaties met andere economische 
clusters zijn. De relatie met de Rotterdamse haven worden als bijzonder goed gezien, 
maar als het gaat om de relaties met het Duitse achterland en bijvoorbeeld brainport, 
wordt nog ruimte voor verbetering gezien. Een respondent geeft aan de economische 
invloedssferen van de regio te zien van Eindhoven tot Duisburg. Ook op dit gebied 
dienen krachten te worden gebundeld en is een gezamenlijke focus van groot belang. 
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Gevoeligheidsanalyse grensoverschrijdende samenwerking 

 Het is opvallend dat tot de regio Noord-Limburg ook de gemeente Mook en Middelaar 
behoort (onderdeel van de stadsregio Arnhem-Nijmegen). De vraag is hoe de 
gemeente hier mee omgaat, omdat Noord-Limburg een anticipeerregio is en de 
stadsregio Arnhem-Nijmegen naar verwachting zal groeien. 

 De regio lijkt nog in beperkte mate op het Duitse achterland gericht te zijn. Op welke 
wijze kan de samenwerking met Duitsland verstevigd worden? 

 De regio verwacht veel van de samenwerking met Brabantstad maar de relatie is niet 
altijd even helder: de hoogwaardige maakindustrie in Eindhoven is van andere aard 
dan die in Venlo. Daarnaast sluiten Helmond (met name food) en Venlo (met name 
agro) niet helemaal goed aan. Op welke wijze kan deze samenwerking zo ingericht 
worden dat hij meerwaarde voor alle betrokkenen oplevert? 

 De samenwerking met de Stadsregio Nijmegen e.o. lijkt incidenteel en versnipperd 
(zoals bijvoorbeeld diverse overleggen met het Land van Cuijk). Op welke 
onderdelen zou hier een relatie met de Stadsregio te leggen zijn? Mogelijk valt te 
denken aan zorgvoorzieningen, omdat de inwoners in het noordelijkste deel van 
Noord-Limburg zich daar al sterk op richten.  

 De relatie met andere delen van Limburg wordt maar sporadisch gelegd. De vraag is 
of meer samenwerking binnen Limburg meerwaarde oplevert op bijvoorbeeld het 
gebied van voorzieningen of economie, of dat de regio zich beter kan richten op 
andere regio’s. 

 Er bestaan dus veel banden tussen Noord-Limburg en andere regio’s in binnen- en 
buitenland, maar de vraag dringt zich op of alle verbanden wel even veel opleveren. 
Wellicht zit er meerwaarde in het versterken en verduurzamen van de relatie met één 

of twee gebieden. Focus en bundeling van krachten naar buiten toe. 
 

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: 
o 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. 

o 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. 

o Landelijk gebied: een gedifferentieerde aanpak voor behoud en ontwikkeling 
van de kwaliteit van het landelijk gebied. Voor Noord-Limburg is onder meer 
een onderzoek naar een mogelijke reductie van het aantal zones voor 
glastuinbouw resp. intensieve veehouderij van belang. Er komt een strategie 
gericht op 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. 

 In 2011 hebben de gemeenten van de Regio Venlo en de provincie Limburg een 
‘Bestuursovereenkomst Meerjareninvesteringsprogramma Noord-Limburg’ 
ondertekend. In de overeenkomst is opgenomen dat met een Regiofonds Noord-
Limburg majeure projecten die van regionaal belang zijn worden gefinancierd. De 
betrokken partijen committeren zich eraan zich zoveel mogelijk in te zetten het Cradle 
to Cradle concept als uitgangspunt te nemen bij de realisatie van projecten.  

 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: 

o Het provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling 2007-2013 
(pMJP).  

o 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’ 
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prioriteit hebben. Het ISV 3 loopt in 2014 af en er komt naar verwachting geen vervolg. 
Het ontwikkelen van nieuwe strategieën is dus nodig. Aangesloten 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 geldstromen en regelingen (bijvoorbeeld inzet uitkeringen 
van werklozen). 

 
 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 economisch terrein kent de provincie een aantal subsidieregelingen, zoals Nadere 
subsidieregels 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 Noord-West 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. 

  

http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_Subsidieregelingen/Economie_Onderwijs_en_Ruimte/Nadere_subsidieregels_bevordering_economie_en_concurrentiekracht_2012_e_v
http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_Subsidieregelingen/Economie_Onderwijs_en_Ruimte/Nadere_subsidieregels_bevordering_economie_en_concurrentiekracht_2012_e_v
http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_Subsidieregelingen/Economie_Onderwijs_en_Ruimte/Nadere_subsidieregels_stimulering_innovatief_ondernemerschap_vrijetijdseconomie
http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_Subsidieregelingen/Economie_Onderwijs_en_Ruimte/Nadere_subsidieregels_stimulering_innovatief_ondernemerschap_vrijetijdseconomie
http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_Subsidieregelingen/Economie_Onderwijs_en_Ruimte/Nadere_subsidieregels_vestiging_of_uitbreiding_van_bedrijven_of_instellingen_in_Limburg_2009_2013
http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_Subsidieregelingen/Economie_Onderwijs_en_Ruimte/Nadere_subsidieregels_vestiging_of_uitbreiding_van_bedrijven_of_instellingen_in_Limburg_2009_2013
http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_Subsidieregelingen/Economie_Onderwijs_en_Ruimte/Nadere_subsidieregels_vestiging_of_uitbreiding_van_bedrijven_of_instellingen_in_Limburg_2009_2013
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9. De foto: regio in balans?  
 
In dit hoofdstuk worden de voorgaande analyses over demografie, economie, onderwijs, 
quality of life, vitale gemeenschappen en het krachtenveld gecombineerd tot één ‘foto’ 
van de regionale agenda, ‘Regio in balans’, in relatie tot de demografische transitie. De 
agenda gaat uit van een duurzame, 
krachtige regionale economie. De sterke 
sectoren in de regio kunnen verder worden 
versterkt door ‘talentontwikkeling en 
innovatie’ en ‘quality of life’, belangrijke 
aspecten om bewoners aan de regio te 
binden. Deze ambities 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 vier pijlers uit ‘Regio in balans’ 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 vier 
elementen.  
 
Allereerst de verhouding tussen de economische motor en de toekomstige 
demografische samenstelling van de regio. Dit houdt in dat potentiële issues en 
mismatches worden blootgelegd. Een concreet voorbeeld is dat in de regio volop wordt 
ingezet op het creëren van arbeidsplaatsen, maar dat er niet voldoende mensen zijn om 
deze arbeidsplaatsen in te vullen wanneer de bevolking krimpt, vergrijst en ontgroent. De 
regio bespeurt deze spanning ook en anticipeert hierop. Of de gekozen strategie 
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voldoende effectief is om deze spanning onder controle te krijgen, daar wordt op 
gereflecteerd in de foto. 
 
Het tweede element is de consistentie van de regionale agenda. Er zijn meerdere 
manieren om met bevolkingstransitie om te gaan, al eerder is genoemd dat de regio 
Noord-Limburg kiest voor een offensieve strategie om de krimp te bestrijden. Met de foto 
wordt zichtbaar of deze strategie consistent in de regio wordt gehanteerd op alle 
relevante beleidsterreinen. 
 
We nemen de foto vanuit een vijftal perspectieven om deze elementen te toetsen, 
achtereenvolgens: 
1. De duurzame, krachtige regionale economie; 
2. Talentontwikkeling en innovatie; 
3. Quality of life; 
4. Kwaliteit in de basis: leefbare, vitale gemeenschappen; 
5. Samenwerking; 

De perspectieven worden in de komende paragrafen toegelicht en leiden telkens tot 
vragen. Op basis van deze perspectieven worden in de afsluitende paragraaf vijf kritische 
succesfactoren geformuleerd die uitmonden in 10 hoofdvragen voor de dialoogtafel om 
de uitdaging die er voor de regio ligt scherper te stellen. De hoofdvragen 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 het totaalpakket aan vragen is het voor de regio mogelijk tijdens de dialoogtafel het 
proces in de regio rondom de krimpopgave weer een stap verder te brengen. 
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 Logistics 

 Agribusiness 

 Document services valley 

 De brede maakindustrie 

 De zorgindustrie 

 Het toerisme en de 

recreatie 

 Hoge servicegraad B2B 

 Dutch design 



9.1 FOTO DUURZAME, KRACHTIGE REGIONALE ECONOMIE 

 De regio Noord-Limburg is ambitieus, waarbij wordt ingezet op logistiek, agrofood en 
de maakindustrie. De vraag is of het verstandig is de 
inspanningen te verdelen over meerdere sectoren en 
of de ambities hiermee waargemaakt kunnen 
worden, omdat de verscheidenheid aan projecten 
kan leiden tot versnippering, wat het risico 
meebrengt dat projecten niet het maximale 
rendement opleveren. Welke keuzes kan de regio 
maken om meer focus aan te brengen in de 
uitvoering en zo uiteindelijk meer winst te behalen? 

 Het is de vraag in hoeverre de Floriade een permanente impuls zal geven aan de 
economie en populariteit van de regio. Het is zaak na afloop van de tentoonstelling 
dit zoveel mogelijk te vermarkten en op een creatieve en slimme manier gebruik te 
maken van de beschikbaar komende ruimte, zoals de Innovatoren. Daarnaast is de 
vraag hoe de kansen die worden geboden door nieuwe relaties (bezoekende 
bedrijven) verzilverd kunnen worden. 

 Wil de regio economisch blijven groeien, dan is een van de vraagpunten waarop een 
antwoord moet worden gevonden de beschikbaarheid van arbeidskrachten, met 
daaraan gekoppeld het opleidingsniveau van de arbeidskrachten. Arbeidsmigranten, 
meer werklozen aan de slag en het verhogen van de participatiegraad, innovaties 
e.d. zijn allemaal elementen die een deeloplossing bieden voor het probleem van de 

 De regio Noord-Limburg is ambitieus op het gebied van economie ontwikkeling, 
daarin gesteund door de krachtige economische sectoren die de regio op dit 
moment kent: de maakindustrie, logistiek en agribusiness. 

 Voor die twee laatstgenoemde sectoren biedt de verdere ontwikkeling van de 
Greenport Venlo, met daarbij de steun van het Rijk, veel mogelijkheden. 

 De ligging van de regio is sterk, tussen de randstad en het Ruhrgebied.  
 Limburg heeft een sterke internationale concurrentiepositie en op het gebied van 

innovatie behoort de regio Noord-Limburg tot de top van Nederland. 
 De werkgelegenheid in de regio is hoog en naar verwachting zal deze in de 

komende jaren alleen maar verder toenemen. Zowel voor hoog- als laagopgeleid 
personeel. 

 Het cradle-to-cradle gedachtegoed wordt omarmd door gemeenten en het 
bedrijfsleven, hier kan verder op worden voortgebouwd in de toekomst. 

 Sterke landschappelijke kwaliteiten zijn aantrekkelijk voor bezoekers op zoek naar 
rust en ontspanning. De regio kent een goede infrastructuur voor fietstoerisme. 
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 Nederland 
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 Griekenland 

 Verre Oosten 

toekomstige arbeidsmarktkrapte. Het is dus van belang om deze elementen niet als 
concurrenten van elkaar te zien, maar als elementen die allemaal een bijdrage 
leveren aan. Dit roept een aantal vragen op die hieronder zullen worden toegelicht. 

 Vanuit de regio wordt aangegeven dat er behoefte is aan 
zowel hoog- als laagopgeleide arbeidskrachten. Waar de 
focus op wordt gelegd en waar deze arbeidskrachten 
vandaan worden gehaald, zijn belangrijke vragen. Tevens is 
van belang wie de wervingsinspanning gaat leveren en hoe 
dit gaat gebeuren aangezien er wereldwijd een heuze ‘war 
on talent’ lijkt losgebarsten.  

 Daarnaast is er wellicht een mogelijkheid een deel van het tekort aan 
arbeidskrachten op te vangen door de inzet van hoogopgeleide, vitale ouderen. Hoe 
kan de regio deze zilveren kracht optimaal benutten? 

 Niet alleen de beschikbaarheid van banen, maar ook de mogelijkheden om binnen 
het werkende leven door te kunnen groeien speelt bij jongeren mee wanneer zij 
kiezen voor een vestigingsplaats. Hoe gaan gemeenten en bedrijven in de regio 
hiermee om?  

 De zorgindustrie is anno 2012 al groot in de regio en zal door de toenemende 
vergrijzing in vraag naar arbeidskrachten verder toenemen. Dit betekent dat de 
zorgsector, in potentie, ook in de toekomst van belang blijft voor de regionale 
economie. In de economische visie op de regio is hier nog nauwelijks plaats voor. 
De regio onderscheidt zich op dit moment van de rest van Nederland op dit gebied 
vanwege het relatief grote aantal mensen werkzaam in de zorg. Hoe gaat de regio in 
de toekomst om met deze economische sector van betekenis?  

 De intensieve economische ontwikkeling op het gebied van logistiek, agrofood en 
maakindustrie kan op gespannen voet staan met de ambitie de regio koploper te 
maken als het gaat om overnachtingen van toeristen. Op welke wijze kunnen de 
sterke economische sectoren en de inspanningen op het gebied van recreatie en 
toerisme elkaar versterken?  

 Toerisme is in potentie een economisch belangrijke sector voor de regio. De regio 
kan meeprofiteren van de aanwezige kwaliteiten in de provincie zoals het carnaval, 
de provinciehoofdstad Maastricht, de mergelgrotten en de heuvels. Daarnaast is er 
de ambitie van de provincie te komen tot één merk Limburg. In de regio Noord-
Limburg zijn de Peelgebieden, de Maasduinen en dagattractie Toverland belangrijke 
trekpleisters. Vraag is hoe de regio en de rest van de provincie van elkaar kunnen 
meeprofiteren en elkaar kunnen versterken op dit gebied. 
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 De toeristische sector biedt kansen om de regio economisch vitaal te houden en om 
zo de consequenties van de bevolkingstransitie op te vangen. Met name de spin-off 
van toeristen is interessant voor de lokale economie. Voor de regio is het de vraag 
hoe gemeenten en provincie ondernemers in de toeristische en recreatieve sector 
kunnen faciliteren om innovatie en samenwerking te stimuleren. 
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 Op het gebied van innovatie behoort de regio tot de top van Nederland, dit wordt 
verder versterkt door de relatie met Zuidoost-Brabant.  

 Verbindingen tussen het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en het regionale 
bedrijfsleven zijn al gelegd en kunnen nog verder worden versterkt. Door de 2 
masteropleidingen die de Universiteit Maastricht in Venlo aanbiedt, is een extra 
schakel aan de doorlopende leerlijnen toegevoegd.  

 De provincie en hoger onderwijsinstellingen hebben een ambitieus position paper 
opgesteld waarin expliciet de mogelijkheden voor een agrofood campus en 
onderwijsinitiatieven op het gebied van duurzaamheid en energie worden genoemd 
voor Noord-Limburg. 

9.2 FOTO TALENTONTWIKKELING EN INNOVATIE 

 De opgaven wat betreft onderwijs zijn tweeledig. Enerzijds het verzorgen van een 
goede kwaliteit en bereikbaarheid van het basis en voortgezet onderwijs in de regio. 
Anderzijds wordt ingezet op het borgen van goed en aansluitend middelbaar- en 
hoger beroepsonderwijs. Dit roept een aantal vragen op.  

 In het kader van de ontgroening lijkt vooralsnog de nadruk gelegd te worden op het 
binden en aantrekken van jongeren. Voor dalende leerlingenaantallen in het 
basisonderwijs is minder aandacht, terwijl de gevolgen van de demografische 
transitie nu al worden gevoeld in het basisonderwijs. Hoe gaat de regio om met deze 
opgave? 

 In kleine kernen is een basisschool vaak de laatste voorziening waar bewoners zich 
aan vastklampen. Het sluiten van een basisschool hoeft niet het einde van een 
kleine kern te betekenen, maar het is wel de vraag hoe de leefbaarheid op peil kan 
worden gehouden. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de bewoners zelf, hoe 
worden zij aan zet gebracht? 

 Er wordt hard gewerkt aan het binnenhalen van (dependances van) agrofood- en 
logistieke opleidingen aan Universiteit, HBO of MBO. Hier ligt een duidelijke 
verbinding met het regionale bedrijfsleven en ontstaan doorlopende leerlijnen. Hoe 
kunnen primair en voortgezet onderwijs in de regio aangesloten worden op deze 
doorlopende leerlijnen?  

 Buitenlandse (m.n. Duitse) studenten komen af op de regiospecifieke opleiding in 
Venlo. Zij trekken echter veelvuldig terug naar hun thuisland. Ook Nederlandse 
jongeren trekken weg uit de regio; de relatief kleine HBO-instelling in Venlo trekt niet 
veel studenten, daarnaast trekken jongeren die in andere regio’s gaan studeren niet 
in grote getale huiswaarts wanneer de studie is voltooid. Niet alle partijen zijn 
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overtuigd van de zin van inzetten op retourmigratie. Is er meer duidelijkheid te 
krijgen over de aantallen jongeren die terugkeren naar de regio en welke interventies 
daarvoor nodig en kansrijk zijn? 

 Het position paper ‘Versnelling en versterking’ kent een grote ambitie en de 
doorrekening maakt duidelijk dat er een enorm aantal extra arbeidsplaatsen tot 
ontwikkeling kan komen. De werkloosheid in de regio Noord-Limburg is echter al vrij 
laag en omdat de bevolking zal gaan dalen, is de vraag hoe er het beste met dit 
grote aantal potentiële extra arbeidsplaatsen kan worden omgegaan. 

 Onderwijs staat niet alleen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Onderwijs voor 
oudere bewoners, al dan niet scholing van arbeidskrachten is van groot belang voor 
de kwaliteit van economie en de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen en gemeenten 
zullen samen met het bedrijfsleven in kaart kunnen brengen waar zich nog een 
mismatch voordoet en hoe er passend onderwijs aanbod gerealiseerd kan worden in 
relatie tot de regionale economie. 
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9.3 FOTO QUALITY OF LIFE  
 

Voorzieningen 

 Venlo beoogt met de ruimtelijke ontwikkelingen in het hart van de stad in de 
toekomst de centrumstad van de Euregio Rijn-Maas Noord te worden. Het resultaat 
wordt nu zichtbaar: de binnenstad en haar skyline ondergaan een metamorfose. Dit 
brengt enerzijds een risico met zich mee van leegstand, anderzijds kan het 
aantrekkingskracht hebben op bijvoorbeeld de jongere bevolking (waaronder evt. 
retourmigranten). De vraag is hoe bijvoorbeeld de culturele programmering aansluit 
op de (toekomstige) bevolking van de regio.  

 Om mensen naar de regio te trekken wordt een sterke regionale branding van 
belang geacht. Daarbij moeten de sterke punten van Noord-Limburg naar voren 
komen, maar het is tevens van belang dat deze sterke punten ook sporen met de 
werkelijkheid. Op welke wijze zal de regionale branding voor Noord-Limburg worden 
opgezet? 

 Voor verschillende doelgroepen geldt dat quality of life iets anders inhoudt. Om 
jongeren te boeien en te binden aan de regio is het nodig dat ook voor hen 
voldoende voorzieningen aanwezig zijn. Het gaat om uitgaansgelegenheden zoals 
een bioscoop of discotheek, maar voor jongeren zijn ook sportfaciliteiten van belang. 
Is er voldoende aandacht in de regio voor deze specifieke wensen van jongeren? 

 Het percentage leegstaande winkelpanden ligt ruim boven het landelijk gemiddelde, 
toch is hier nog geen beleid op ontwikkeld. De bevolkingstransitie en 
maatschappelijke ontwikkelingen zullen bij ongewijzigd beleid de leegstand verder 

 Goed voorzieningenaanbod in Venray en Venlo, laatstgenoemde heeft een 
bovenregionale functie op het gebied van winkelen, cultuur en sport.  

 Er is gestart met het op regionaal niveau afstemmen van sportvoorzieningen, door 
het maken van een inventarisatie van gemeentelijk beleid en een startnotitie. 

 Zowel stedelijk als landelijk wonen is mogelijk in de regio.  
 Het woon- en leefklimaat in de regio wordt goed beoordeeld, met name de 

bereikbaarheid en het sociaal klimaat worden gewaardeerd.  
 Vanuit de provincie wordt gestuurd op duurzaam bouwen en innovatieve concepten 

op het gebied van wonen met zorg.  
 De regio telt twee ziekenhuizen. Daarnaast kent Venray een grote concentratie 

voorzieningen op het gebied van zorg. 
 Noord-Limburg is een belangrijk knooppunt voor goederen en personen. De regio is 

goed bereikbaar via het spoor en de weg. 
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doen toenemen. De vraag is hoe deze leegstand tegen te gaan om verpaupering en 
verloedering te voorkomen. 

 Er is in tegenstelling tot vergelijkbare regio’s nauwelijks een beeld van de invloed 
van dorpshuizen en lokale voorzieningen op de leefbaarheid in de kleinere kernen, 
noch een toekomstvisie hierop. In dit kader kan eventueel lering worden getrokken 
uit innovatieve concepten uit andere regio’s. Regionale afstemming van 
voorzieningen is, gezien de bevolkingstransitie, van groot belang, omdat het 
onmogelijk is in iedere kern deze voorzieningen in stand te houden. Momenteel lijkt 
er alleen een traject gestart te zijn om tot afstemming te komen als het gaat om 
sportvoorzieningen. Vraag hierbij is of het voor de stedelijke kernen Venray en Venlo 
nodig is op regionaal niveau afspraken te maken of dat deze gemeenten het lokaal 
aanpakken. 

 Digitale bereikbaarheid in de regio kan voor een deel uitkomst bieden bij het 
bereikbaar houden van voorzieningen in kleine kernen. Wordt hier in de regio 
aandacht aan besteed? 

Wonen 

 In de regio Noord-Limburg gaat de provincie uit van een toename van de 
woningvoorraad met 8.000, hierbij geeft de provincie impliciet aan dat de E,til 
prognoses worden losgelaten en dit gebaseerd is op de bestrijdingsstrategie van 
krimp in de regio. Wanneer de regio geen nieuwe inwoners weet te binden, kan het 
zijn dat plannen getemporiseerd moeten worden. Is er rekening gehouden met een 
dergelijk scenario? 

 De waarde van de ontwikkeling van woonmilieus van voldoende kwaliteit wordt 
erkend, bijvoorbeeld waar het gaat om levensloopbestendig bouwen. Wat is er voor 
nodig dit nu tot uitvoering te brengen? 

 Er wordt ingespeeld op de ontgroening van de bevolking door in te zetten op het 
terughalen van jongeren die de regio hebben verlaten. Er is nog geen beeld van de 
behoefte aan jongeren om te remigreren noch een beeld van de huidige omvang van 
retourmigratie. Kan de regio onderzoeken of de behoefte onder jongeren speelt om 
terug te keren naar de regio? Dit voordat er maatregelen worden genomen dit te 
stimuleren die mogelijk niet het gewenste effect sorteren. 

 Door de verwachte ontgroening en vergrijzing gaat de aandacht vooral uit naar 
levensloopbestendig bouwen en voldoende woningen woningen voor ouderen. 
Wordt er voldoende rekening gehouden met de woonwensen van starters en levert 



94 
 

dit mogelijk een spanning op met de ambitie jongeren te boeien en aan de regio te 
binden? 

 Over de huidige kwaliteit van de particuliere voorraad is weinig bekend. Er is dan 
ook nog geen perspectief op geformuleerd. Met ca. 70% behelst de particuliere 
voorraad een groot deel van de totale voorraad. Aan te raden is hier een visie op te 
ontwikkelen. Er kan bijvoorbeeld worden onderzocht welke (financiële) instrumenten 
ingezet kunnen worden om de kwaliteit van de particuliere woningen te verbeteren of 
op peil te houden Het gaat hierbij met name om ze levensloopgeschikt te maken 
(gezien de toekomstige vergrijzing) en om ze – in combinatie daarmee – duurzaam 
te maken. 

 De toestroom van Oost-Europese arbeidsmigranten vraagt om oplossingen op maat 
op het gebied van huisvesting. Enerzijds is het daarbij van belang, zoals ook Wonen 
Limburg aangeeft, dat er een passende oplossing wordt gevonden voor de (tijdelijke) 
arbeidsmigranten. Anderzijds kan de migrantengroep de kernen in de regio leefbaar 
houden (draagvlak voor winkels en voorzieningen). Wel is het zaak de leefbaarheid 
te bewaken, omdat gezien de tijdelijkheid waarmee veel arbeidsmigranten naar 
Nederland komen geen garantie bestaat voor een sterke sociale cohesie. Bestaat er 
bij de gemeenten en corporaties een beeld van de huisvestingswensen van 
arbeidsmigranten en hoe wordt gezorgd voor een soepele integratie van deze 
groep? 

Zorg en welzijn  

 Zorg en welzijn zijn tot dusverre onderbelicht in de beleids- en toekomstvisies op de 
regio. Zeker met een vergrijzende bevolking is de kwaliteit van zorg en welzijn een 
belangrijk issue. De vergrijzing van de bevolking zet eerder in dan de 
bevolkingsdaling. Zorgpartijen voelen nu al de consequenties van de 
bevolkingstransitie, omdat wanneer er over 5 à 10 jaar voldoende zorgwoningen 
moeten zijn, dit nu al geprogrammeerd moet worden. Daarmee gaan vragen 
gepaard als in welke kernen wordt ingezet op zorg op afstand en in welke kernen 
worden woonzorgcomplexen geclusterd? Overige partijen in de regio lijken zich hier 
nog onvoldoende van bewust. 

 In de stedelijke kernen Venlo en Venray bestaat een goed regionaal aanbod aan 
zorgvoorzieningen. Een belangrijke vraag is hoe deze voorzieningen ook in de 
toekomst bereikbaar blijven voor de rest van de regio. 

 Ook in de zorg en welzijn kan een personeelstekort ontstaan: het bouwen en 
ontwikkelen van levensloopbestendige woningen alleen is niet genoeg om in de 
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vraag naar zorg en welzijn te voorzien. Welke rol kunnen ontwikkelingen op het 
gebied van digitalisering of domotica hierin spelen? 

 Het personeelstekort is niet alleen een kwestie van mankracht, maar ook van 
kwalificatie. Aan de hogeschool gevestigd in Venlo is het momenteel niet mogelijk 
een zorgopleiding te volgen. Wel is er een mbo-opleiding zorg & welzijn te volgen. 
Wordt voor voldoende gekwalificeerd personeel gekeken naar mensen uit de regio 
zelf of naar mensen van buiten de regio?  

 Voor het aantrekken van gekwalificeerd personeel speelt ook hun specialistie mee. 
Door de vergrijzing en ontgroening komt er meer vraag naar ouderenzorg en minder 
naar kindergeneeskunde en jeugdzorg. Hoe gaan de regio en de zorgpartijen met 
deze trend om? 

 De landelijke veranderingen in het zorgstelsel zoals de decentralisatie van dossiers 
als Jeugdzorg en mogelijke invoering van de Wet Werk naar Vermogen (thans 
controversieel) brengen extra en nieuwe taken voor gemeenten. De extra 
werkzaamheden voor gemeenten gaan tegelijkertijd gepaard met een financiële 
korting. Op welke wijze spelen de gemeenten in de regio Noord-Limburg in op deze 
ontwikkelingen? En op welke wijze raakt dit aan andere ontwikkelingen in de regio? 

Mobiliteit en bereikbaarheid 

 De regio geldt als een belangrijk knooppunt voor zowel goederen als personen, over 
de weg en via het spoor. Dit geldt met name voor de stad Venlo, hoe wordt gezorgd 
dat ook de kleinere kernen in de landelijke gemeenten bereikbaar blijven? 

 De regio wil zich graag doorontwikkelen tot een belangrijke kennisregio en innovatie 
staat hoog in het vaandel. Daarvoor is digitale bereikbaarheid ook van groot belang. 
Plannen voor de digitiale snelweg (glasvezel tussen Venlo en Nijmegen) sluiten hier 
op aan. Digitale bereikbaarheid kan zijn waarde daarnaast bewijzen voor zorg en 
welzijn en voorzieningen. Hoe staat het met de ontwikkelingen op dit gebied? 
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 De noodzaak om verantwoordelijkheid aan burgers terug te geven en door middel 
van zelfsturing tot vitale gemeenschappen te komen, wordt erkend  

 De gemeente Peel en Maas heeft ruime ervaring met zelfsturing, deze innovatieve 
aanpak krijgt landelijke aandacht; 

 Andere gemeenten in de regio volgen het voorbeeld van Peel en Maas; 
 De kernen in de regio worden traditioneel gekenmerkt door een sterk 

verenigingsleven en daarmee gepaard gaande gemeenschapszin. 

9.4 FOTO KWALITEIT IN DE BASIS: LEEFBARE, VITALE GEMEENSCHAPPEN 

 Met het rijke verenigingsleven en de aanwezige sociale samenhang ligt er zeker in 
de dorpen een goede basis. Hoe kan deze basis in de stedelijke kernen verder 
versterkt worden? Daarnaast is een belangrijk thema hoe om te gaan met mensen 
die nu aan de zijlijn staan en (nieuwe) inwoners die minder affiniteit hebben met de 
traditionele Limburgse samenleving. 

 De regio is actief met het teruggeven van verantwoordelijkheden aan bewoners door 
middel van zelfsturing en daarmee het creëren van vitale gemeenschappen. De 
vraag is of de erosie van voorzieningen in met name de kleine kernen gelijke tred 
houdt met de ontwikkelingen op het gebied van zelfsturing. Bijvoorbeeld, op het 
gebied van zorg en onderwijs vindt in sommige kernen reeds planmatige sanering 
van voorzieningen plaats, hoe is dit met elkaar te verbinden? 

 Zelfsturing en het ontstaan van vitale gemeenschappen kunnen niet van bovenaf 
worden opgelegd, dit proces kan alleen worden gefaciliteerd. Het is dus ook niet 
mogelijk een termijn te stellen waarbinnen het proces zich ontwikkelt, maar 
onafhankelijk van dit proces zal de bevolkingssamenstelling en daarmee de vraag 
naar voorzieningen wel veranderen. Is er een moment waarop van bovenaf 
ingegrepen moet worden of is de noodzaak juist een stimulans voor zelfsturing? 

 Vitale gemeenschappen zullen in kracht verschillen van gemeente tot gemeente of 
zelfs van kern tot kern. Binnen de regio kunnen dus verschillen ontstaan wanneer de 
overheid meer loslaat en ruimte biedt aan vitale gemeenschappen. De ene 
gemeenschap zal in staat zijn meer voorzieningen in stand te houden/ zelf te 
exploiteren dan de andere. Hoe gaat de regio met deze spanning  om? 

 Het is nog niet duidelijk in hoeverre bijvoorbeeld het grote aantal actieve 
verenigingen in de regio worden betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
beleid om met de op handen zijnde bevolkingstransitie om te gaan. Verenigingen 
kunnen een grote rol spelen in het leefbaar houden van de vele kleine kernen in de 
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regio, zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor het exploiteren van een dorpshuis of 
(mobiele) voorziening? 
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 Gemeenten in de regio weten elkaar te vinden en onderschrijven de regionale 
ambities. Zo is bijvoorbeeld de Greenport niet alleen een speeltje van Venlo. 

 Ook binnen het bedrijfsleven zijn de banden goed.  
 De regio heeft veel bilaterale en multilaterale banden met (aangrenzende) regio’s in 

binnen- en buitenland: de Rotterdamse haven, Brabantstad, de stadsregio Arnhem-

Nijmegen en Nordrhein-Westfalen. 

9.5 SAMENWERKINGSFOTO 

Bestuurskracht 

 Binnen de regio is een sterke coalitie ontstaan van gemeenten, bedrijfsleven en het 
maatschappelijk middenveld. Wel is er nog altijd ruimte voor verbetering. Hierbij is 
de vraag vooral of er voldoende focus in de uitvoering wordt aangebracht. Vanuit het 
bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld wordt aangegeven dat zij hier een 
grotere rol voor zichzelf zien weggelegd. 

 Op andere beleidsterreinen lijken de gemeenten binnen de regio nog veelal in de 
visievormende fase te zitten. Het idee leeft dat er samengewerkt moet worden, 
bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en sportaccomodaties, maar daar is nog geen 
concrete invulling aan gegeven. Wat is er nodig om hier verdere stappen in te 
zetten? 

 In de regio bestaat een potentiële spanning tussen de gemeenten, vanwege 
verdelingsvraagstukken rondom voorzieningen. Daarnaast is er de potentiële 
spanning tussen de industriële ontwikkeling en de focus op rust en natuur. 
Momenteel spelen deze spanningen niet of nauwelijks, maar het is mogelijk vast de 
vraag te stellen hoe hier mee om te gaan mocht dit in de toekomst wel een issue 
worden. 

 Het maatschappelijk middenveld zou sterker betrokken kunnen worden in de 
uitvoering bij de opgaven die er in de regio liggen. Dit is vooral een kwestie van 
loslaten door de overheid, dit betekent dat gezocht moet worden naar een manier 
waarop de regio en de regiogemeenten naar een meer faciliterende en regisserende 
rol opschuiven.  

Grensoverschrijdende samenwerking 

 Het is opvallend dat tot de regio Noord-Limburg ook de gemeente Mook en 
Middelaar behoort (onderdeel van de stadsregio Arnhem-Nijmegen). De vraag is hoe 
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 Eindhoven (Zuidoost-

Brabant) 

 Duitse achterland 

 Randstad (haven 

Rotterdam) 

 Stadsregio Arnhem-

Nijmegen 

 Rest van Limburg 

de gemeente hier mee omgaat, omdat Noord-Limburg een anticipeerregio is en de 
stadsregio Arnhem-Nijmegen naar verwachting zal groeien. 

 De regio lijkt nog in beperkte mate op het Duitse achterland gericht. Op welke wijze 
kan de samenwerking met Duitsland verstevigd worden? 

 De regio verwacht veel van de samenwerking met Brabantstad, maar de relatie is 
niet altijd even helder: de hoogwaardige maakindustrie in Eindhoven is van andere 
aard dan die in Venlo. Daarnaast sluiten Helmond (met name food) en Venlo (met 
name agro) niet helemaal goed aan. Op welke wijze kan deze samenwerking zo 
ingericht worden dat hij meerwaarde voor alle betrokkenen oplevert? 

 De samenwerking met de Stadsregio Nijmegen e.o. lijkt incidenteel en versnipperd 
(zoals bijvoorbeeld diverse overleggen met het Land van Cuijk). Op welke 
onderdelen zou hier een relatie met de Stadsregio te leggen zijn? Mogelijk valt te 
denken aan zorgvoorzieningen, omdat de inwoners in het noordelijkste deel van 
Noord-Limburg zich daar al sterk op richten.  

 De relatie met andere delen van Limburg wordt maar sporadisch gelegd. De vraag is 
of meer samenwerking binnen Limburg meerwaarde oplevert op bijvoorbeeld het 
gebied van voorzieningen of economie, of dat de regio 
zich beter kan richten op andere regio’s. 

 Er bestaan dus veel banden tussen Noord-Limburg en 
andere regio’s in binnen- en buitenland, maar de vraag 
dringt zich op of alle verbanden wel even veel opleveren. 
Wellicht zit er meerwaarde in het versterken en 
verduurzamen van de relatie met één of twee gebieden. 
Focus en bundeling van krachten naar buiten toe. 
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9.6 KRITISCHE SUCCESFACTOREN EN KOERS VOOR DE DIALOOGTAFEL 

In het voorgaande is een foto gemaakt van de ambities van de agenda van een regio die 
tegelijk volop te maken heeft met een veranderende demografische samenstelling. In het 
onderstaande wordt een aantal kritische succesfactoren benoemd die leiden tot een 
aantal hoofdvragen voor de dialoogtafel. 

9.6.1. 5 kritische succesfactoren 

De regio kiest voor een innovatief economisch profiel op het gebied van met name 
agribusiness, logistiek en maakindustrie (met o.a. de Greenport) in een omgeving waar 
het goed wonen en recreëren (toerisme) is en heeft de ambitie om daarmee de krimp ook 
(deels) te keren en er slim op in te spelen. De regio ontwikkelt zich als een bruisend vat 
ideeën en zit vol innovatieve activiteiten. Dit is uiteraard zeer lonend voor de innovatie. 
Zeker wanneer men dit weet te combineren met slimme innovaties en met campus en 
valley-achtige ontwikkelingen met spin-offs in kleine start-ups. Men is zich zeer bewust 
van de draaischijf positie tussen de Rotterdamse haven en het Duitse achterland en voelt 
zich ook zeker onderdeel van de meest innovatieve regio Zuid-Oost Nederland. Tegelijk 
wordt op allerlei vlakken hard gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs- en het 
innovatieklimaat, de quality of life in de regio, vitale gemeenschappen en een sterke 
slagvaardige bestuurscultuur. De regio is inmiddels topsector in het rijksbeleid en wint 
aan invloed en economische kracht met de Floriade als mooi uithangbord. Het is een 
strategie die de regio nieuwe energie geeft, uitdaagt en inspireert. Het neemt mensen 
kortom mee en lokt investeringen in geld, inzet en heeft de potentie om op termijn 
inwoners blijvend te boeien en te binden. 

Het is tegelijk een strategie die niet is ontbloot van forse risico’s. Daarbij moeten we niet 
vergeten dat bij de pakken neerzitten en de krimp zijn werk te laten doen ook zeker geen 
optie is. De kansen liggen er in deze regio om goed op de krimp te anticiperen en de 
regio kiest ervoor deze kansen met het rapport van de commissie Deetman in het 
achterhoofd ook daadwerkelijk te grijpen. 

Er ligt per onderdeel van de agenda een fors aantal uitdagingen die in de komende tijd 
worden aangegaan. Daarop is in het voorgaande al in detail gereflecteerd in de foto. In 
deze paragraaf wordt een poging gedaan om op basis van de foto de 5 belangrijkste 
kritische succesfactoren te definiëren. 

 Urgentie voor de problematiek van de krimp op de korte termijn. Wanneer we naar de 
consequenties van de krimp kijken zien we dat de bevolkingsdaling zich pas over 10 
à 20 jaar voordoet. Wanneer we echter inzoomen op de deelaspecten valt waar te 
nemen dat de effecten op het onderwijs (lagere leerlingenaantallen in het 
basisonderwijs) en de vergrijzing op de arbeidsmarkt en in de zorg al duidelijk 
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waarneembaar zijn. Zo daalt het aantal arbeidskrachten in Limburg per jaar met ca. 
2.500 en wordt er in de zorg al actief geschakeld naar nieuwe vormen van 
ouderenzorg om deze transitie in de hand te houden, waarbij er ook al op de korte 
termijn een stevig tekort aan personeel in de zorg mag worden verwacht. De 
bevolkingstransitie op de korte termijn is de bijl aan de wortel van de leefbaarheid en 
het zorg-, woon- en onderwijsklimaat in de regio. Het erkennen van deze problemen 
en het effectief omgaan daarmee is het fundament van de toekomstige ambities. 
Goede (basis)onderwijsvoorzieningen, goede zorg en leefbare kernen zijn daarbij 
cruciaal. De rol die burgers hierbij spelen is niet te onderschatten, vitale 
gemeenschappen dragen bij aan het leefbaar houden van dorpen en wijken. Wel is 
het zo dat dit soort processen moeilijk van bovenaf zijn op te leggen of te sturen. Het 
enige wat een overheid wel kan doen is faciliteren van burgers: hen meer ruimte 
bieden initiatieven te ontplooien, deze te ondersteunen en hen meer los te laten.  Het 
gevaar is dat de demografische transitie sneller gaat dan het in de regio ingezette 
proces rondom zelfsturing. Het is de vraag in hoeverre de regio de samenhang 
tussen economische groei, de consequenties van de demografische transitie en de 
ontwikkelingen op het gebied van zelfsturing en vitale gemeenschappen weet te 
managen. 

 Het aantrekken van doelgroepen nieuwe arbeidskrachten. Een negatieve spiraal ligt 
op de loer: de regio is niet voldoende aantrekkelijk om zich te vestigen voor 
werknemers en de regio is onvoldoende aantrekkelijk voor hoogopgeleide bedrijven 
door te weinig aanbod van gekwalificeerde werknemers. Tegelijk is het voor de 
meesten evident dat zonder nieuwe aanwas de economische ambities in de regio 
niet kunnen worden gerealiseerd. Ook voor het in stand houden van de huidige 
economie is er aanwas nodig in de regio. De vergrijzing op de arbeidsmarkt slaat 
harder toe dan de crisis waarmee er een permanente druk blijft bestaan op de 
arbeidsmarkt. Het trekken van nieuwe arbeidskrachten naar de regio is daarmee een 
kritische succesfactor. Daarbij wordt er door verschillende partijen breed en divers 
ingezet: het binden en boeien van jongeren, het inzetten op retourmigratie, het 
omscholen van oudere arbeidskrachten, het aantrekken van internationale (tijdelijke) 
arbeidskrachten. Het gaat daarbij niet alleen om de werving maar ook het verbinden 
van deze mensen aan de regio met een goed vestigings- en cultureel klimaat, goed 
onderwijs en een baan voor een eventuele partner en doorgroeimogelijkheden. 
Speciale aandacht voor technische toppers wordt daarbij gevraagd. Waar zou de 
focus moeten liggen als het gaat om het verder versterken van het arbeidspotentieel 
en wat zijn logische gezamenlijke vervolgstappen?  

 Onderwijs en innovatie vormen voor velen de sleutel tot succes. Het is immers de 
manier om de toekomstige werknemers in de regio op te leiden, maar tegelijkertijd 
ook een grote werkgever. Het is eveneens de manier om jonge mensen hier op te 
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leiden, maar ook lager opgeleiden naar de regio te trekken. Vrij breed wordt de 
noodzaak erkend daarbij in te zetten op technische opleidingen die aansluiten op het 
profiel van de regio. De ontwikkelingen rond de vestiging van de Fontys Hogeschool 
en de liaisons met de universiteit van Maastricht en Twente voor het tweedefase-
insituut zijn daarbij erg belangrijk. Een nauwe relatie met het bedrijfsleven voor spin-
offs van bedrijven en clustervorming als mede-sponsors, voor het curriculum, de 
stageplekken en de doorlopende leerlijn wordt breed ingezet. De kansrijke connectie 
met het MBO is nog niet gelegd, terwijl middelbaar opgeleide arbeidskrachten juist 
honkvast zijn en daarmee een solide bevolkingsgroep voor de regio vormen en 
bovendien het onmisbare en grote middensegment van de technische sector 
opvullen. Zeker zo belangrijk is de aanloop vanuit het basisonderwijs, het stimuleren 
van de keuze voor techniek en het bieden van perspectief op werk en carrière in de 
regio op vroege leeftijd. Hoe kan verder worden doorgepakt op de weg die is 
ingeslagen op het creëren van een innovatief onderwijsklimaat in de regio, waarbij 
een nauwe aansluiting dient te worden gezocht bij het bedrijfsleven en het 

basisonderwijs? Hoe kunnen we MBO’ers binden en boeien? 

 Keuze: de krachten bundelen en nog meer focus op de identiteit van de regio of een 

gedifferentieerd profiel van de regio? Uit de analyse komt veelvuldig naar voren dat 
de regio zich bestuurlijk gezien wellicht meer moet focussen en rond dit focuspunt de 
krachten kan bundelen. Anderen geven weer aan dat een gedifferentieerd profiel juist 
goed is voor de innovatie. Op dit moment bruist het in de regio van de diverse 
initiatieven en innovaties op het gebied van de logistics, de agribusiness, de 
document services valley, de brede maakindustrie, de zorgindustrie, het toerisme en 
de recreatie, servicegraad B2B, Dutch design en de creatieve industrie. Deze 
invalshoeken hoeven elkaar niet uit te sluiten, maar maken het beeld wel zeer divers 
en soms lastig herkenbaar en communiceerbaar. Daarnaast verschilt het inzicht in de 
kansrijkheid van de economische identiteit. Sommigen vinden vooral de logistics de 
winnende sector, andere de Greenport en weer anderen zien de document valley als 
cruciaal. Ook in de verbindingen met andere regio’s in binnen- en buitenland zien we 
een enorme diversiteit in relaties, contacten en allianties. Het verkennen van veel 
richtingen en velden van innovatie is een logische stap in het ontwikkelen van het 
profiel van de regio. Echter mag de versnippering een effectieve focus uiteindelijk niet 
in de weg staan. Daarbij wordt uit de analyse duidelijk dat er een grotere rol is 
weggelegd voor het middenveld en burgers, bij het uitzetten van de lijnen en bij de 
uitvoering. Bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld en overheid lopen daarbij in 
verschillende snelheid: hoe kan dit succesvol worden verbonden? Hiervoor kan de 
samenwerking van de drie O’s (onderwijs, overheid en ondernemers) in de 
Achterhoek (zie kader) als inpiratie dienen. Is het inderdaad tijd om te focussen op de 
juiste ontwikkelingen en daar ook consequenties aan te verbinden voor het onderwijs, 
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de werving van arbeidskrachten en de quality of life? En is het inderdaad nodig om 
meer uitvoerende kracht in het middenveld en bij de burgers te leggen? 

 

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. 

 Vanuit de problematiek de onzekerheden en onderlinge afhankelijkheden lijkt het 

logisch scenario’s te ontwikkelen rond groei en krimp. In het algemeen overheerst 
een optimistische kijk op de krimp: ja er is een probleem en er is een transitie, maar 
die kunnen we aan! We gaan zeker niet bij de pakken neerzitten en proberen de 
transitie te begeleiden en daar waar mogelijk tegen te gaan. Men maakt plannen om 
de economische motor aan te jagen en te anticiperen op de bevolkingsdaling. Daarbij 
is het goed ambitieus te zijn en in een creatief proces het uiterste uit de regio te 
halen. Toch is het gegeven de grootte van de opgave belangrijk op gezette 
momenten ook het zakelijke en concrete aspect van deze ambitie te bezien. Wat 
betekenen de keuzes voor een toekomstambitie op economisch gebied op andere 
vlakken? Hoeveel banen gaat dit wanneer opleveren, wat betekent dit precies in de 
quality of life en het aantal banen in het onderwijs en de zorg? En hoeveel 
arbeidskrachten beogen we uit het buitenland te halen? Kortom: is er voldoende grip 
op hoe de verschillende ambities en ontwikkelingen op elkaar ingrijpen? Als er in 
2040 veel meer arbeidsmigranten in de regio zijn, wat betekent dit dan voor de 
woningbouwproductie anno 2012? En passen de keuzes die nu worden gemaakt op 
gebied van de herstructurering van voorzieningen bijvoorbeeld wel in dit plaatje? 
Welke gevolgen heeft het opheffen van de PABO in de regio voor onderwijs en 
arbeidsmarkt in relatie tot de ambities? Wat betekenen veranderde omstandigheden 
(bijvoorbeeld nieuwe markten of mondiale ontwikkelingen) voor de ambities in de 
toekomst? Een set scenario’s met bandbreedtes en risico’s waarin heden en 
toekomst worden verbonden, zou daar wellicht bij kunnen helpen. Het is raadzaam 
deze op gezette tijden bij te werken en de ontwikkelingen opnieuw te bezien.  

 
9.6.2. Koers voor de dialoogtafel: 10 hoofdvragen 

 
Op basis van de kritische succesfactoren is met ondersteuning van de werkgroep een 
aantal hoofdvragen voor de dialoogtafel opgesteld die als doel hebben de uitdaging die er 
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voor de regio ligt, scherper te stellen. Doel van de regio is de dialoogtafel snel te 
organiseren en als één van de belangrijkste uitgangspunten te nemen dat burgers en 
andere partijen aan zet worden gebracht. Het formuleren van deze hoofdvragen betekent 
niet dat de vragen uit de gevoeligheidsanalyses niet relevant zijn, deze (detail)vragen zijn 
waardevol om de hoofdvragen in te kleuren, maar ook bij de nadere uitwerking zijn deze 
vragen van belang, nadat er tijdens de dialoogtafel een gezamenlijke stip op de horizon is 
gezet.  

 
1. Noord Limburg is (tot nu toe) de enige krimpregio met een offensieve strategie om de 

krimp te keren, delen we die strategie c.q. wat zijn de risico’s die er aan verbonden 
zijn?  

2. Hoe gaan we om met de spanning tussen enerzijds stevige groeiambities om de 
krimp te keren en anderzijds de bevolkingstransitie die nu reeds plaatsvindt? 

3. Is er bestuurlijk voldoende draagvlak om deze spanning te agenderen, of is meer 
nadruk op de krimp een te groot gevaar voor een selffulfilling prophecy (aandacht 
voor krimp betekent dat de regio dus ook minder aantrekkelijk wordt)? 

4. Hebben we terugvalscenario’s paraat om – mocht de krimp minder goed gekeerd 
kunnen worden – slagvaardig te kunnen reageren? 

5. Welke punten op de horizon zijn van belang om ons op te richten en als regio nog 
meer focus in onze ambitie te brengen? 

6. Hoe kunnen we als regio meer verantwoordelijkheid bij het middenveld (publiek en 
privaat) en de burgers leggen? Niet alleen voor de uitvoering maar ook voor koers en 
richting? 

7. Hoe kunnen we de opbouw van vitale gemeenschappen verder uitrollen om op de 
korte termijn een antwoord te geven op de bevolkingstransitie en de reeds ingezette 
erosie van het voorzieningenaanbod? 

8. Op welke doelgroepen leggen we als regio de focus als het gaat om het aantrekken 
(jonge) arbeidskrachten en hoe pakken we dat slagvaardig aan? 

9. Wat zouden de speerpunten moeten zijn om toekomstige arbeidskrachten en hun 
partners duurzaam aan de regio te verbinden? 

10. Op welke wijze kan de onderwijsstructuur in de regio vanaf de basis (het primair 
onderwijs) worden versterkt en nog sterker worden verbonden met de regionale 
economie? 
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BIJLAGE 1: REGIONALE IDENTITEIT NOORD-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 Noord-Limburg 

Noord Limburg 

 Voorziening Aantal 

Supermarkten 460 

Ziekenhuis 2 

Zwembad 8 

Verpleeghuis 5 

Verzorgingstehuis 30 

Sporthal 15 

Huisarts 152 

Kinderdagverblijf 49 

Buitenschoolse opvang 59 

Apotheek 32 

Basisschool 115 

Havo/VWO 7 

VMBO 11 

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 

Noord-Limburg (CR) 21,8% 

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. 

20. Krimp en Strategisch 
woningvoorraadbeheer 
Groene Hart 

Wonen (BZK) Groene Hart 
Bewustwording over krimp bij lokale en regionale 
bestuurders. 



119 
 

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: LIJST VAN RESPONDENTEN 

Naam Organisatie Functie 

Dhr. H. Aarts Hogeschool Fontys Locatiedirecteur Fontys Venlo techniek en 
logistiek 

Dhr. A. van 
Alphen 

Viecuri Voorzitter raad van bestuur 

Dhr. S. Emons Greenport Venlo Innovation 
Center 

Bestuurslid 

Emons Group CEO 

Dhr. J. Janssen MKB Noord-Limburg Voorzitter 

Vitelia Algemeen directeur 

Mevr. J. Joppe Pantein Lid raad van bestuur 

Dhr. W. Houben KvK Limburg Directeur 

Mevr. M. 
Kräwinkel 

Mooiland Maasland Directeur 

Mevr. I. Lenders Stichting Promotie Noord-
Limburg 

Directeur 

Dhr. J. Leunissen Woonwenz Manager strategie en innovatie 

Dhr. H. Loozen Océ Senior vice-president 

Dhr. R. Postulart Development Company 
Greenport Venlo 

Directeur 

Mevr. Y. 
Raaijmakers 

Stichting Primair Onderwijs 
Venray 

Directeur 

Dhr. B. de Wit Limburgse Ontwikkelings- en 
Investeringsmaatschappij 

Hoofd ontwikkeling en innovatie 
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