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'Hooggewaardeerde gebieden in de wereld 
hebben dezelfde kenmerken: een goede 
work-life balance. Daarmee vullen de drie 
grote steden in Zuid-Limburg en de groene 
gemeenten elkaar perfect aan.' 
Bas van den Tillaar, burgemeester Gulpen-Wittem



4     Beleidsplan Limburg Economic Development 2014-2020

1 Managementsamenvatting    7

2 Doelstelling Brainport 2020 en regionale 

vertaling naar Zuid-Limburg    13

3 Terugblik    17

4 Economische agenda Zuid-Limburg    21

5 Programma-evaluatie 2012-2013    31

6 Aanbevelingen voor 2014    37

7 Speerpunten en actieprogramma Limburg 

Economic Development 2014    41

8 Organisatie    55

9 Financieel perspectief    61



5     Beleidsplan Limburg Economic Development 2014-2020

Voor u ligt het beleidsplan van Limburg Economic Development voor de periode 

2014-2020. Het betreft een voortschrijdende meerjarenplanning. Voor het slagen van 

het Brainport 2020-programma is de inzet van en samenwerking tussen bedrijfsleven, 

onderwijs- en kennisinstellingen, provincie en gemeenten een belangrijke voorwaar-

de. Logisch dus dat wij deze partijen nadrukkelijk hebben geconsulteerd en hebben 

gevraagd mee te denken en straks vooral ook mee te doen bij de realisering van ons 

gezamenlijk beleid. Consultatie heeft plaatsgevonden in de programmacommissies, 

kernteam, bestuur en niet in de laatste plaats tijdens de druk bezochte stakeholders-

conferentie op 18 december 2013 waar we deelnemers hebben opgeroepen suggesties 

te doen voor de speerpunten van het LED beleid voor 2014. Het resultaat daarvan is 

verwerkt in het nu voorliggende plan.

Voorwoord
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'MKB is de banenmotor van Limburg.' 
Riet de Wit, oud-wethouder gemeente Heerlen
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Limburg Economic Development (LED)

De stichting Limburg Economic Development (LED) is het samenwerkingsverband 

tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs en heeft als doel het realiseren van het 

Brainport 2020-programma in Zuid-Limburg. 

Brainport 2020 leidt er toe dat Zuidoost-Nederland aansluiting vindt bij de wereld-

top-10 van toptechnologische regio’s en heeft voor Zuid-Limburg als gevolg: 17.000 

extra banen, 8,5 miljard euro extra bijdrage aan de BV Nederland en het vrijwel 

uitbannen van werkloosheid.

Brainport 2020 kent een integrale aanpak op de domeinen: 

• People: voldoende en gekwalificeerde arbeidskrachten op alle niveaus met 

competenties die aansluiten op de marktvraag;

• Technology: internationale toppositie in onderzoek, ontwikkeling en valorisatie 

van kennis, gericht op de vragen waar de wereld mee worstelt, zoals energie, 

duurzaamheid, gezondheid en voeding;

• Business: meer en meer succesvolle nieuwe en doorgroeiende bedrijven in de 

topclusters en clusters in ontwikkeling;

• Basics: een internationaal concurrerend attractief vestigingsklimaat voor  

bedrijven en (toekomstige) arbeidskrachten.

De 8,5 miljard euro die Zuid-Limburg gaat bijdragen, is opgebouwd uit drie delen:

1. 1 miljard euro door grotere investeringen en acquisities (bijvoorbeeld: VDL/

Nedcar, DSM, SABIC, enz.);

2. 2,5 miljard euro door de investeringen op de Chemelot- en Maastricht Health 

Campus (Kennis-As) door Provincie, DSM, UM, MUMC+ en Zuyd Hogeschool;

3. 5 miljard euro door het MKB:

• € 2,5 miljard door het vergroten van het innovatief vermogen van het MKB en de 

aansluiting op de campusontwikkeling en Kennis-As;

• 2,5 miljard door een betere regionale samenwerking in de totale keten van 

productiemiddelen tot eindproduct, waardoor het verdienend vermogen van het 

MKB voor Zuid-Limburg toeneemt. 

Gezien de urgentie en de omvang, concentreert LED zich met name op de derde laag: 

het realiseren van 5 miljard omzetvergroting in het MKB.

Managementsamenvatting 1
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Kompas voor samenwerking in Zuid-Limburg

Het programma Brainport 2020 heeft samen met het rapport Deetman (over demo-

grafische ontwikkelingen) geleid tot het Kompas voor Samenwerking in Zuid-Limburg. 

Het Kompas regelt de samenwerking in Zuid-Limburg tussen overheden, bedrijven, 

onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in de domeinen economie, 

onderwijs, zorg, en wonen. Onder leiding van de agendacommissie (gouverneur en de 

burgemeesters van Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht) werken 4 stuurgroepen 

(een per domein) aan de ontwikkeling van de regio in een zogeheten ‘triple-helix’ 

samenstelling (onderwijs, ondernemers, overheid). LED is daarbij als stuurgroep 

economie benoemd.

Strategische sectoren en crossovers

De dragende sectoren van de economie van Zuid-Limburg zijn Chemie & Materialen 

en Life Sciences & Health. De Chemelot Campus in Sittard-Geleen en de Maastricht 

Health Campus fungeren als de twee belangrijkste groeimotoren van de regio.  

Ze dragen bij aan een excellent vestigingsklimaat, zijn daarmee structuurversterkend 

voor de Zuid-Limburgse economie en zijn de dragers voor een sterker innovatief 

imago. 

Daarnaast is Zuid-Limburg sterk in:

1. Systems & Care

Een brede toepassing van nieuwe zorgconcepten en ideeën in de praktijk. Nieuwe 

technologie die mensen in staat stelt langer thuis te blijven wonen, te bewegen en 

mee te doen met de samenleving. Hierdoor wordt de zorg tevens betaalbaarder.

2. Nieuwe Energie

De traditionele energiewinning (kolen) wordt nu in een nieuwe duurzame vorm 

voortgezet en uitgebouwd. Dit uit zich in allerlei initiatieven zoals BiHTS en NEBER op 

het gebied van de duurzaam gebouwde omgeving.

3. Logistiek

De ligging in het hart van Europa en de uitstekende bereikbaarheid per spoor, weg, 

water en lucht maken van (Zuid-) Limburg een ideaal logistiek knooppunt binnen 

Europa en aantrekkelijk voor (internationale) logistieke spelers. Deze bevinden zich 

met name in vier clusters: medtech/healthcare, chemische en procesindustrie, 

automotive en staal. 

4. Smart Services

Het onbetwiste centrum voor financiële, economische en administratieve dienst-

verlening. Dat is het uitgangspunt van Smart Services in de regio, met als middelpunt 

Heerlen. De aanwezigheid van de grote zakelijke dienstverleners zoals het CBS, APG, 

de belastingdienst en de Open Universiteit zorgen voor een aanzienlijk deel van de 

werkgelegenheid in Zuid-Limburg.
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5. Leisure

Een concurrerend en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers, bedrijven en 

organisaties, is een belangrijke economische ambitie van Zuid-Limburg. Leisure is  

ook een grote werkgever. Betere samenwerking tussen cultuur en toerisme en het 

verhogen van de kwaliteit van het toeristisch aanbod, moeten de regio nog beter 

positioneren als een gebied met een hoge leefkwaliteit in een internationale setting.

Sleutelrol voor het MKB

2,5 miljard uit innovatie

Uit onderzoek van de ING blijkt dat Limburg de derde meest innovatieve regio van 

Nederland is, maar dat dit vooral gedragen wordt door het grootbedrijf. Zoomen we in 

op het MKB dan is deze sector juist een van de minst innovatieve van Nederland.  

Voor Zuid-Limburg is dat een extra bedreiging omdat twee derde van het totale bruto 

regionaal product wordt veroorzaakt door MKB-bedrijven. Dat is meer dan het 

Nederlands gemiddelde. Hier is dus nog een wereld te winnen.

2,5 miljard uit ketendichtheid

Door hun opvallende aanwezigheid in de regionale economie, en door de stimuleren-

de werking van de Kennis-As, weten grote bedrijven en de campussen elkaar goed te 

vinden. MKB’ers weten elkaar, en het grootbedrijf of campussen, veel lastiger te 

vinden. Met als gevolg dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise, 

en van elkaars productiemiddelen.

Zuid-Limburg vergroot zijn bruto regionaal product het makkelijkst als het weinig 

importeert en veel exporteert. Anders gezegd: als Zuid-Limburg in staat is om mensen 

en middelen uit eigen regio te betrekken, en de eindproducten buiten de regio te 

verkopen, is de toegevoegde waarde (added value) voor de regio het grootst. 

De rol van LED

LED heeft als doel, vanuit zijn netwerkrol, MKB’ers sterker te betrekken en bekend  

te maken met de innovaties in de eigen sector, bij de campussen en het grootbedrijf.

LED stimuleert, als netwerkorganisatie, de voortgang van het Brainport 2020-pro-

gramma in Zuid-Limburg. Samen met de deelnemende partijen uit bedrijfsleven, 

gemeenten, onderwijs, kennisinstellingen, financiële instituten en provincie, spoort  

zij witte vlekken en nieuwe kansen op voor projecten die wezenlijk bijdragen aan de 

Brainport 2020-ambitie en jaagt zij nieuwe initiatieven in de gedefinieerde groei-

sectoren aan. Deze projecten bevinden zich in de schil om de campussen heen, 

middenin de Zuid-Limburgse samenleving. Ze worden veelal mede gedragen door 

starters en MKB’ers, en juist in de initiële fase speelt LED een rol om een projectplan 

tot een levensvatbare businesscase te brengen. 
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Resultaten

In Zuid-Limburg is met 1,75 miljoen euro investering via het LED-programma in de 

afgelopen 2 jaar een omzetstijging van ruim 600 miljoen euro op gang gebracht. 

Het realiseren van die omzetstijging is geen verdienste van LED, maar van de onder-

nemers en de onderwijsinstellingen. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de  

realisatie van de projecten.

Nu het samenwerkingsmodel zich heeft bewezen, wordt het uitgebreid van de  

3 grootste gemeenten in Zuid-Limburg (Heerlen, Sittard-Geleen, Maastricht),  

naar alle gemeenten in het gebied.

De basis: mensen, trots, imago, onderwijs en Euregionale samenwerking

Uit analyses blijkt dat de Brainport 2020-doelstellingen haalbaar zijn als er tussen nu 

en 2020 24.000 mensen extra op de arbeidsmarkt komen. Alleen al in Zuid-Limburg.

 

Het grootste deel daarv¬an is mbo-geschoold, wat samenhangt met de analyse dat 

met name het MKB de Brainport 2020-doelstellingen draagt. Wat overigens niet wil 

zeggen dat we ons minder op hbo en wo moeten richten, want de sectoren waarin de 

kenniswerkers worden gevraagd, zijn de aanjagers van de sectoren waarin vooral 

mbo’ers werken. Anders gezegd: het zijn de kenniswerkers die de strategie bepalen, 

het zijn de mbo’ers die bepalen of de strategie slaagt.

 

Om dit te realiseren, zetten we allereerst in op een verhoogde arbeidsparticipatie van 

de eigen bevolking (zij-instroom), via om-, her- en bijscholing. Voor LED is een 

ontwikkeling als het Techniekpact in dit verband zeer belangrijk, zodat onze eigen 

kinderen leren en kiezen in de techniek en de andere strategische sectoren in onze 

samenleving.

Afhankelijk van de mate waarin de participatiegraad van de eigen bevolking stijgt,  

zijn er tussen de 6.000 en 21.000 mensen nodig van buiten de regio, waarvan 5.000  

à 18.000 uit het buitenland. Basisvoorwaarden om deze cijfers te realiseren:

• Investeren in leef- en woonkwaliteit om een attractieve regio voor talent te zijn; 

• Aanwakkeren van de trots van de eigen bewoners op het innovatief vermogen van 

de eigen regio worden aangewakkerd, want zij zijn de belangrijkste ambassadeurs 

van het gebied;

• Verdere versterking van het imago van Zuid-Limburg, sinds 2008 aantoonbaar in 

beweging, op de aspecten economie en carrièrekansen;

• Aangezien de carrièrekansen vaak net over de grens liggen, staan het afbreken van 

bureaucratische grensbarrières, het bevorderen van grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit en het verbeteren van de (OV-)verbindingen in de Euregio,  

hoog op de agenda van LED.
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Trots, imago, leefkwaliteit, positionering en carrièrekansen zijn thema’s waarvoor   

LED de strategische samenwerking met Regiobranding Zuid-Limburg is aangegaan. 

2014 en verder

Op 18 december zijn 200 partners van LED bij elkaar gekomen in de stakeholderscon-

ferentie op Rolduc in Kerkrade. Daar zijn concrete accenten gelegd in het programma 

van LED, die worden uitgewerkt in de programmacommissies en zich concentreren op 

de volgende hoofdzaken:

1. MKB-stimulering;

2. Onderwijs en arbeidsmarkt;

3. Chemie en Materialen;

4. Life Sciences & Health;

5. Logistiek;

6. Energie in de bebouwde omgeving;

7. Leisure;

8. Smart Services;

9. Basics.

Naast deze concrete actiepunten, verder uitgewerkt in paragraaf 6 van dit beleidsplan, 

leverde de stakeholdersconferentie een breed gedeeld besef op: de samenwerking  

in Zuid-Limburg is een ‘point of no return’ gepasseerd. Het bewezen succes van LED,  

is voor 100 procent de verdienste van de aangesloten partners in overheid, onderwijs, 

maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. We mogen er allemaal trots op zijn, 

dat hun samenwerking werkt. En treden dan ook vol vertrouwen de toekomst tegemoet. 

“The best way to predict the future, is to create it”

Jos Schneiders, voorzitter
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'Brainport 2020 helpt ons groeien.  
Daarnaast kunnen we mooi meeliften op  
de grote uitstraling in het buitenland.' 
Guus Simons, directeur PathoFinder
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Doelstelling Brainport 2020 

en regionale vertaling naar 

Zuid-Limburg

Brainport 2020 in Zuidoost-Nederland

De ontwikkeling van de Nederlandse economie steunt op drie geografische pijlers: 

Airport Amsterdam, Seaport Rotterdam en Brainport Zuidoost-Nederland. Voor het 

gebied van Brainport Zuidoost-Nederland is een economisch ontwikkelingsprogramma1 

opgesteld, waarmee een substantiële bijdrage kan worden geleverd aan de econo-

mische prestatie van Nederland in Europees en mondiaal verband. De regio zelf 

streeft naar een top 3-positie van toptechnologieregio’s in Europa en een top 10- 

positie in de wereld. De regio Zuidoost-Nederland is een economisch sterke regio.  

Dat blijkt wel uit onderstaande cijfers.

In Zuidoost-Nederland wonen circa 18% van de inwoners van Nederland. Het gebied  

is goed voor 35% van de Nederlandse export. 45% van de private investeringen op 

nationaal niveau gebeurt door bedrijven uit Zuidoost-Nederland en 54% van de 

patenten komt uit dit gebied.

Kortom een economische regio om trots op te zijn. Tegelijkertijd is urgentie geboden 

om die positie vast te houden en verder uit te bouwen. Onderzoekbureau Roland 

Berger concludeert2 dat het risico bestaat dat snel opkomende regio’s elders in de 

wereld Zuidoost-Nederland inhalen of dat de regio getroffen wordt door neergang.

Op strategisch niveau wordt ingezet op transformatie van onze economie naar die van 

een kenniseconomie. Een economische positionering die vanuit mondiaal perspectief 

duurzaam en houdbaar is en waarmee dit gebied zich toonaangevend op de Europese 

en wereldkaart kan zetten. Een economische positie met behoorlijke afgeleide 

werkgelegenheidseffecten. Één kenniswerker, levert tot 8 afgeleide banen op. 

Werkgelegenheid wordt op die manier duurzaam verankerd.

1  Brainport2020; Top economy, smart society, visie, strategie en uitvoering

2  Brainport2020; Top economy, smart society

2
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Brainport, Airport, 

Seaport

Bron: Brainport 2020
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Het doel van Brainport 2020 kan voor Zuidoost-Nederland worden samengevat als 

een top 3-positie in de EU-innovatieregio’s, een 50% hardere economische groei dan 

in de rest van Nederland, € 40 mld. toevoegen aan het bruto regionaal product in 

Zuidoost-Nederland en werk voor iedereen. 

Brainport 2020 in Zuid-Limburg

Voor Zuid-Limburg wordt uitgegaan van een toevoeging van circa € 8,5 mld. aan het 

bruto regionaal product in 2020. Voor het behalen van die doelstelling zijn, naast de 

investeringen in de campussen, extra inspanningen nodig op het vlak van de 

personeels voorziening alsmede op het gebied van de versterking van de innovatie-

kracht van het midden- en kleinbedrijf. Bij de huidige participatiegraad van de 

beroepsbevolking en de voorziene vergrijzing zijn er straks onvoldoende mensen om 

het werk uit te voeren. Limburg en daarmee ook Zuid-Limburg staat landelijk welis-

waar op de derde positie als innovatieregio3, tegelijkertijd blijkt dat vooral het 

grootbedrijf investeert in innovatie en dat het MKB op dat gebied sterk achterblijft.

Tenslotte en ook specifiek voor (Zuid-) Limburg wordt de veerkracht van de regionale 

economie in dit gebied sterker naarmate we er beter in slagen gebruik te maken van 

de grensoverschrijdende kansen. Dat geldt zowel voor de personeelsvoorziening 4 

alsook voor de versterking van de strategische economische sectoren 5. 

3 ING kwartaalbericht

4  PBL

5  Bak-Basel

Brainport 2020 in 

Zuidoost-Nederland

Bron: Brainport 2020
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'De samenwerking tussen bedrijven en 
onderwijs is cruciaal. Wij stellen onze locatie 
en didactische vaardigheden ter beschikking, 
bedrijven hun technologie.' 
Giel Delbressine, Training Manager Aviation Competence Center Leeuwenborgh 
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Een terugblik op de laatste twee, drie jaar laat zien dat belangrijke stappen zijn gezet 

of aangekondigd om de Brainport 2020-doelstellingen te realiseren. Er zijn consortia 

gevormd voor de ontwikkeling van de Chemelot Campus in Sittard-Geleen en de 

Maastricht Health Campus. Juist deze broedplaatsen waar het bedrijfsleven structu-

reel interacteert met kennis- en onderwijsinstellingen hebben een belangrijke 

motorfunctie op het vlak van innovatiebevordering en economische stimulering.  

Het motto van kennis-kunde-kassa staat voor het proces waarbij op die campussen 

systematisch wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en toepassings-

mogelijkheden, het produceerbaar maken daarvan en het starten van nieuwe bedrij-

ven (valorisatie), die dergelijke producten gaan maken en in de markt gaan zetten. 

Maastricht University en ook Zuyd Hogeschool hebben belangrijke projecten gereali-

seerd op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe kennis en opleidingen, aanslui-

tend op de behoefte van het bedrijfsleven. Voorbeelden daarvan zijn Brains Unlimited, 

de Bachelor Science opleiding, CHILL, EIZT en NEBER. Via de Kennis-As wordt die 

ontwikkeling van een extra (financiële) impuls voorzien. Ook met de ontwikkeling van 

het Aachen Maastricht Instituut voor Biobased Materials (AMIBM) en het Institute  

for Science en Technology (Inscite) worden belangrijke stappen voorwaarts gezet.  

De (v)mbo-opleidingen werken aan een kwaliteitsslag in de technische beroeps-

opleidingen (Toptechniek in bedrijf) in lijn met het Techniekpact om de behoeften op 

vakniveau in te vullen. Vanuit de overheid zijn het Rijk, maar vooralsnog in belangrijke 

mate de Provincie Limburg, financieel betrokken bij deze grootschalige investerings-

programma’s. 

DSM, MUMC+, Maastricht University, Zuyd Hogeschool en de Provincie nemen  

een grote verantwoordelijkheid voor de campusontwikkeling in Zuid-Limburg en de 

ontwikkeling van de kenniscomponent, via het Kennis-As-programma. Zeer recent 

heeft de Provincie Limburg in aanvulling op bovenstaande initiatieven omvangrijke 

bijdragen toegekend aan de realisatie van InScite, de pilot-plant voorziening op 

Chemelot en het materialencentrum. Hoewel belangrijke stappen, zijn we er daarmee 

nog niet. De realisatie van de Brainport 2020-doelstelling in Zuid-Limburg is alleen 

mogelijk onder de voorwaarde dat we er in slagen het regionale MKB aan te sluiten op 

het Brainport-programma. 

Terugblik3
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Voortgang Brainport 2020-programma  

in Zuid-Limburg

UM invulling

Chemie & Materialen 

(C&M)

Life Sciences &  

Health (LSH)

Systems & Care 

(S&C) Energie Logistiek

Technologie Ontwikkeling AMIBM

R&D engineering 

  plastics

Enabling Technologies

Ontwikkeling InSCiTe

Maastricht Science   

Program: 

Biobased materials 

Systems Biology

    (crossover met LSH) 

Smart Devices

    (crossover met S&C)

Brains Unlimited

Charm

Cardiovascular Campus

Maastricht Study

Living Lab

tMFI  

(crossover met C&M)

Eat well

Centre for Care 

Technology Research 

(CCTR)

Smart Services Hub

Energie in de bebouwde 

omgeving

Service science Factory

Greenport Venlo

IAMM

Business Open (MKB) Service  

boulevard op Chemelot

Chemelot Ventures

Maastricht Valorisation 

Centre

UM/MUMC+ Holding

Chemelot BV

Chemelot Campus 

Incubator

Chemelot Centrecourt

Business angels

Maastricht Valorisation 

Centre

BioPartner BV

Maastricht Instruments

Maastricht Health 

Campus BV

Accelerator

Acquisition

Biomedica

Launch

MKB Roadmaps 1.0

MKB Roadmaps 1.0

MKB Roadmaps 2.0

Ideation Scanner

BioPartner BV

Maastricht Health 

Campus BV

Verzilveren concrete 

kansen zorgsystemen 

(LIOF)

4 e-health

Limburg Makers

NEBER

IZO

Energie in de bebouwde 

omgeving

Limburg Makers

Gezamenlijke acquisitie

Identiteit, imago en lobby

Campus UM Venlo

People

Basics

UM = Maastricht Centre for Entrepreneurship (MC4E)

UM = Systems Biology / Smart Devices / Neuro-imageing educational program

UM = Brede bachelor Greenport (Venlo)

UM = Centre for Expertise on Academic Learning

UM = Industrial Doctorate programma Biobased Materials op Chemelot

UM = Science opleiding

HBO = Centre of Expertise in de chemie (CHILL)

HBO = Centre of Expertise in de energie (NEBER)

HBO = Centre of Expertise in de technologie en zorg (EIZT)

MBO = Centrum voor innovatief vakmanschap in de zorg en technologie

MBO = Centrum voor innovatief vakmanschap in de chemie

MBO = Centrum voor innovatief vakmanschap in de logistiek

Maintenance Technicians

VMBO-MBO = Toptechniek in bedrijf (doorlopende leerlijnen vmbo-mbo)

Basisonderwijs = Lichting zuid

Aantrekken talent = Noiseport, Limburg Magnet, Banenrijk/EPIC

Realisering OV bereikbaarheid Chemelot Campus

OV bereikbaarheid Aken, Luik

OV verbinding Chemelot Campus

Noiseport

Branding Zuid-Limburg

International Expatdesk 

Connect Limburg
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IDEA-scanner: onderzoek en valorisatie van onbenutte kansen en innovaties 

E-Health: haalbaarheidsstudie Telezorg Centrum 

AMIBM: innovatie biobased materials met UM, RWTH en TUE

Respiratiekamer Maastricht Instruments: meetkamertje heeft wereldwijde aandacht

CHaRM: regeneratieve geneeskinde dichterbij

BioParnter Center Maastricht: incubator voor medische starters

Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie: nieuwe ontwikkelingen vertalen naar praktische toepassingen in de zorg

Business Angels Network: investeerdersnetwerk voor de smart en biobased economy

InSciTe: internationaal onderzoeks- en kennisinstituut voor biobased en biomedische materialen

MKB Roadmaps: starters kneden tot ondernemers

Incubator-E: van idee naar onderneming

Enabling Technologies: verhuur van dure onderzoeksapparatuur

Verzilveren kansen voor zorgsystemen: Zuid-Limburg proeftuinregio nieuwe zorgconcepten

Maastricht Valorisation Center: van idee op de plank naar product

NEBER: triple helix werkt samen aan Nieuwe Energie, Built Environment and Renewables

Open Service Boulevard MKB: waardevolle kennis en faciliteiten centraal beschikbaar

Biomedica Matchmaking: innovatie stimuleren door samenwerking

Leisure conferentie: zoekt naar onderscheidende kenmerken Zuid-Limburg

Euregionale cultuurportal: één plek en compleet aanbod euregionaal cultuur 

Logistiek Zuid-Limburg op de kaart: betere vermarkting van de logistieke sector

Euregionale Careerportal: 1250 HBO/WO-banen binnen 1 uur reistijd vanuit Zuid-Limburg

Holland Expat Center South: een one-stop-shop voor internationals

Bus naar Chemelot Campus: betere bereikbaarheid van campus 

Chemelot Experience: beleving van de kennisregio

EPIC: zet Zuid-Limburg bij technisch toptalent op de kaart

STEM Kindante: wetenschap & techniek in het basisonderwijs

Faculteit Beta Sciences & Technology van Zuyd Hogeschool: De ‘nieuwe ingenieur’ maakt het verschil

Lichting Zuid: voorproefje op voorspoedige Zuid-Limburgse toekomst

Maastricht Maintenance Boulevard: meer hoogvliegers naar de regio

Limburg Magnet: houdt talent vast

Limburg Logistieke Opleidingen: zorgt voor voldoende opgeleid personeel

Knowledge Engineering @Work: koppelt studenten aan bedrijven

CHiLL: brengt bedrijfsleven en onderwijs samen en vergroot chemische innovatie

Toptechniek in Bedrijf: biedt doorlopende leerlijnen in de techniek

Maintenance Technicians: meer procestechnici opleiden

Launchbase: studenten klaarstomen voor ondernemerschap

Noiseport: uitwisselingen met universiteiten Verenigde Staten

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Zorgtechniek Limburg: opleiden MBO’ers technologische zorgontwikkelingen

Projecten en innovaties van ondernemers en onderwijs instellingen die 

met ondersteuning van LED zijn aangejaagd of versneld

Technology

Business

People

Basics
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'We hopen dat MKB'ers de weg  
naar de Chemelot Campus gemakkelijker 
zullen vinden.' 
Hugo Delissen, New Business Development Manager Chemelot Campus
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Economische agenda  

Zuid-Limburg 2020

De dragende sectoren van de economie van Zuid-Limburg zijn Chemie & Materialen 

en Life Sciences & Health. De Chemelot Campus in Sittard-Geleen en de Maastricht 

Health Campus fungeren als de twee belangrijkste groeimotoren van de regio.  

Ze dragen bij aan een excellent vestigingsklimaat, zijn daarmee structuurversterkend 

voor de Zuid-Limburgse economie en de dragers voor een sterker innovatief imago. 

Daarnaast is Zuid-Limburg sterk in:

Systems & Care

Een brede toepassing van nieuwe zorgconcepten en ideeën in de praktijk. Nieuwe 

technologie die mensen in staat stelt langer thuis te blijven wonen, te bewegen en mee 

te doen met de samenleving. Hierdoor wordt de zorg tevens betaalbaarder.

Nieuwe Energie

De traditionele energiewinning (kolen) wordt nu in een nieuwe duurzame vorm 

voortgezet en uitgebouwd. Dit uit zich in allerlei initiatieven zoals BiHTS en NEBER  

op het gebied van de duurzaam gebouwde omgeving.

Logistiek

De ligging in het hart van Europa en de uitstekende bereikbaarheid per spoor, weg, 

water en lucht maken van (Zuid-) Limburg een ideaal logistiek knooppunt binnen 

Europa en aantrekkelijk voor (internationale) logistieke spelers. Deze bevinden zich 

met name in vier clusters: medtech/healthcare, chemische en procesindustrie, 

automotive en staal. 

Smart Services

Het onbetwiste centrum voor financiële, economische en administratieve dienst-

verlening. Dat is het uitgangspunt van Smart Services in de regio, met als middelpunt 

Heerlen. De aanwezigheid van de grote zakelijke dienstverleners zoals het CBS, APG, 

de belastingdienst en de Open Universiteit zorgen voor een aanzienlijk deel van de 

werkgelegenheid in Zuid-Limburg.

Leisure

Een concurrerend en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers, bedrijven en 

organisaties, is een belangrijke economische ambitie van Zuid-Limburg. Leisure is  

ook een grote werkgever. Betere samenwerking tussen cultuur en toerisme en het 

verhogen van de kwaliteit van het toeristisch aanbod, moeten de regio nog beter 

positioneren als een gebied met een hoge leefkwaliteit in een internationale setting.

4
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Zuid-Limburg zet in op een combinatie van sterke sectoren en de cross-overs daar-

tussen, met een bovenregionale markt en afzet. Buiten de regio wordt de welvaart van 

ons gebied verdiend. Deze benadering sluit aan bij het landelijke topsectoren-beleid. 

Belangrijk daarbij is dat nu juist op de cross-overs en interfaces vernieuwing en 

innovatie optreedt die ook op Europees en wereldniveau uniek kan zijn met een dito 

economisch effect. 

Brainport-aanpak

De Brainport-aanpak staat voor een compleet programma dat gerichte initiatieven 

bevat, gericht op de gelijktijdige versterking en ontwikkeling van:

• nieuwe kennis en technologieën (technology);

• valorisatie van kennis naar producten, omzet en bedrijvigheid. Kortom, nieuwe 

bedrijven uit nieuwe kennis of nieuwe toepassingen van bestaande technologieën 

(business);

• de beschikbaarheid van voldoende personeel (people);

• de ontwikkeling van een (internationaal) aantrekkelijke regio voor bedrijven en 

medewerkers (basics).

De eerste tekenen van voorzichtig economisch herstel dienen zich aan. Het besteed-

baar inkomen van huishoudens stijgt na zeven jaar van krimp met 2,5%, de groei van 

de werkloosheid komt tot staan, de werkgelegenheid neemt voor het eerst sinds 2011 

weer toe, met 0,2%. Voor 2015 wordt een groei van bijna een procent verwacht. Zoals 

altijd begint het herstel bij de export 6. De tijdens de stakeholdersbijeenkomst van  

18 december 2013 gepresenteerde sectoranalyses van de Rabobank bevestigen dat 

beeld en bieden comfort voor de gekozen inhoudelijke focus en agendasetting in 

Zuid-Limburg.

Zuid-Limburgse speerpunten
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Scenario realiseerbaar door investeringen van het grootbedrijf, vanuit de campussen 

én het regionale MKB

Limburg Economic Development is een netwerkorganisatie, waarin bedrijfsleven, 

onderwijs- en kennisinstellingen en overheden, ieder vanuit hun eigen rol en verant-

woordelijkheden samenwerken aan de realisering van het Brainport 2020-programma. 

Samen maken zij ieder jaar weer de stand van zaken op en bepalen op welke onderde-

len extra actie nodig is. 

Vanuit die platformfunctie hebben wij het Brainport-scenario voor Zuid-Limburg laten 

doorrekenen door het bureau Public Result uit Den Haag. Public Result voert ook de 

programmamonitor van de Koers voor Limburg uit. 

Vertrekpunt van de Brainport 2020-strategie is de realisatie van €40 miljard extra 

bruto regionaal product in 2020. Dat is op het niveau Zuidoost-Nederland een stijging 

in de periode van 2012 – 2020 van € 96 miljard in 2012 naar € 136 miljard in 2020. Voor 

Zuid-Limburg gaat het om een toename van circa € 8,5 miljard. Om die stijging van het 

BRP en daarmee de regionale welvaartsgroei te realiseren is een forse extra inspan-

ning nodig. Tijdens de stakeholdersconferentie is dat als een ‘walk-jump-run’ model 

gepresenteerd. Achterliggende gedachte daarbij is, dat er weliswaar sprake is van een 

economische regio van betekenis, maar dat de concurrentiepositie van onze regio 

onder druk staat, en dat wij dreigen te worden ingehaald. Om dat te voorkomen is nu 

een extra inspanning nodig en moeten wij straks ook nog eens structureel op een 

hoger ontwikkelingstempo uit komen om onze economische concurrentiepositie en 

daarmee ons regionaal welvaartsniveau te behouden. 

Voorzichtige groei 

in export gerichte sectoren

Bron: Rabobank

2012

2013

2014

6   DNB: Vooruitzichten 13 december 2013
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Groei ambitie naar sectoren

Target 2020: €8,5 miljard 

toegevoegde waarde  

Zuid-Limburg

Extra inspanning nodig om 

internationale concurrentie 

positie te behouden



25     Beleidsplan Limburg Economic Development 2014-2020

Wij verwachten dat de extra stijging van het BRP in Zuid-Limburg op programma-

niveau kan worden waargemaakt, uitgaande van: 

• € 1 miljard omzetstijging kan worden gerealiseerd via extra investeringen die in 

het grootbedrijf zullen plaatsvinden. Voorbeeld daarvan is de investering van 

VDL/Nedcar ten behoeve van de productie van de nieuwe BMW-Mini vanaf medio 

2014 in Sittard-Geleen.

• € 2,5 miljard kan worden gerealiseerd door de investeringen van Provincie, DSM, 

Universiteit Maastricht en MUMC+ in de ontwikkeling van de Chemelot Campus 

en de Maastricht Health Campus

• € 2,5 miljard kan worden gerealiseerd, indirect als gevolg van de ontwikkeling van 

beide campussen bij het regionale Midden – en Kleinbedrijf.

• € 2,5 miljard kan worden gerealiseerd door omzetstijging bij het regionale  

Midden- en Kleinbedrijf in de overige trekkende sectoren.

Innovatiebevordering MKB, ketendichtheid MKB en personeel belangrijk voor 

realisatie Brainport-scenario

In aanvulling op de substantiële investeringen in de campussen in Zuid-Limburg is 

voor de realisering van het Brainportscenario derhalve een extra omzetstijging van 

circa € 5 miljard door het regionale MKB nodig. 

Dat gaat niet vanzelf. In Zuid-Limburg zijn in vergelijking met andere regio’s minder  

innovatieve MKB-bedrijven aanwezig. Een bedrijf wordt als innovator aangemerkt 

indien het in de verslagperiode nieuwe of sterk verbeterde producten heeft ontwik-

keld (productinnovatie), nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen in gebruik 

heeft genomen (procesinnovatie), of lopende of afgebroken activiteiten heeft  

gehad, gericht op innovatie. Innovatie-uitgaven zijn kosten besteed aan eigen R&D, 

uitbestede R&D, aankoop van machines, apparatuur en software en aankoop van 

externe kennis. 

In 2008 werden in Nederland per 1.000 inwoners 6,5 bedrijven gestart. In Limburg 

blijft dit aantal achter, namelijk 5,2 bedrijven per 1.000 inwoners, in Zuid-Limburg zelfs 

maar 4,9 startende bedrijven. In 2010 is het beeld niet gewijzigd. Limburg blijft met 5,6 

bedrijven per 1.000 inwoners achter bij het landelijk gemiddelde van 7,4 bedrijven. 

Algehele conclusie is dat de ontwikkelingen in Limburg achterblijven en inspanningen 

nodig zijn om het ondernemerschap te blijven stimuleren. 

Populaire startersregio’s blijken bovengemiddeld te presteren op het gebied van 

innovatiepotentieel, waarbij het innovatiepotentieel is samengesteld uit een combi-

natie van het opleidingsniveau, het aantal kenniswerkers en het aantal creatieve en 

innovatieve banen in een regio. Er blijkt een sterk verband te bestaan tussen het 

aantal starters en de mate van innovatie binnen een regio. Doordat start-ups nieuwe 

ideeën omzetten in bedrijvigheid wordt de mate van innovatie van de regio gestimu-
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leerd. Ook kan veel bedrijvigheid ontstaan als spin-off van bestaande innovatieve 

bedrijven en kennisinstellingen.

Recente cijfers van de ING bevestigen dat beeld. Limburg staat weliswaar, na Noord 

Brabant en Utrecht, gerangschikt als nummer 3 van de innovatieregio’s in Nederland. 

Een nadere beschouwing leert echter dat die positie vooral te danken is aan de 

investeringen in Research & Development van het grootbedrijf.

De inzet op innovatiebevordering dient hand in hand te gaan met het verbeteren van 

de zogenaamde ketendichtheid. In vergelijking met Eindhoven blijkt dat in onze regio 

de ontwikkeling van bedrijfsnetwerken regionaal en bovenregionaal achterblijft. 

Bedrijven zoeken elkaar nog te weinig op en werken minder dan elders samen in 

productontwikkeling en –vermarkting. 

Tijdens de stakeholdersconferentie is het belang van versterking van de ketendicht-

heid geïllustreerd. Het blijkt dat het nagestreefde regionaal economische effect sterk 

afhangt van de mate waarin bedrijven binnen één en dezelfde regio in de keten 

samenwerken, samen innoveren en voor elkaar produceren. Dat effect wordt nog extra 

versterkt, wanneer ook het personeel uit de regio komt en de looninkomsten dus in 

diezelfde regio worden besteed. 

Tenslotte is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het Brainport 2020-sce-

nario, dat we op alle niveaus beschikken over voldoende goed gekwalificeerd perso-

neel. Volgens de berekeningen van Public Result zijn er straks 24.000 extra arbeids-

krachten nodig 7. 

De doelstelling van € 8,5 mld extra bijdrage aan het BRP in 2020 kan worden gereali-

seerd door een stijging van het BRP per hoofd van de beroepsbevolking (doordat 

innovatie zorgt voor een toename van de arbeidsproductiviteit per werknemer), een 

toename van het aantal werknemers met een gelijkblijvende arbeidsproductiviteit of 

een combinatie van beiden. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat voor de komende 

jaren uit van een gemiddelde groei van de arbeidsproductiviteit van 1% per jaar in 

Nederland. Wanneer dit wordt doorgerekend voor Zuid-Limburg als geheel, zou dit  

bij ongewijzigd beleid (met een dalende beroepsbevolking) betekenen dat het BRP  

in 2020 ca. € 21,3 mld zou bedragen. Ten opzichte van 2011 is dit een stijging van  

7   Public Result-scenario is in bijlagen opgenomen

8 In de periode tussen 1996 en 2006 nam de toegevoegde waarde in de sector chemie met gemiddeld 4% toe in de Top Technology Region waar 

Zuid-Limburg toe behoort. In Stockholm was dit gemiddeld 8% en Lyon en Oberrhein 6%. Ter vergelijking voor de life sciences & health sector:  

in de regio Basel is de arbeidsproductiviteit in de life sciences & health sector met 54% toegenomen in de periode tussen 2000 en 2010.
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ca. € 1,5 mld. De doelstelling is een extra bijdrage aan het bruto regionaal product van 

€ 8,5 mld te realiseren en dat betekent een groei van € 19,8 mld in 2011 naar € 28,3 mld 

in 2020. 

Voor de sectoren Chemie & Materialen en Life Sciences & Health wordt aangenomen 

dat de arbeidsproductiviteit 4 keer zo hard stijgt als het CPB (op basis van de trend is 

dit ca. 13% tussen 2010 en 2020 voor heel Nederland) voorspelt. Ook in de zorg kan 

dezelfde groei in arbeidsproductiviteit worden gerealiseerd door innovaties in de Life 

Sciences & Health sector 8. 

Voor de sectoren Energie, Logistiek en Hightech Systems (hoogwaardige maakindus-

trie) wordt uitgegaan van een drie keer zo sterke stijging. Voor de sector Leisure en 

het overig deel van de Zuid-Limburgse economie is het uitgangspunt een stijging die 

twee keer zo sterk is, ook omdat voor een deel (dagtoerisme) sprake is van afgeleide 

effecten, die worden veroorzaakt door de stuwende sectoren. 

Meer benutten eigen bronnen: 

ketendichtheid vergroten
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De vraag naar arbeidskrachten betreft personeel in alle sectoren en op alle niveaus. 

Verrassend daarbij is de verdeling naar opleidingsniveau. De strategie naar die van 

een kenniseconomie wordt weliswaar gedragen door circa 4.500 kenniswerkers, maar 

het slagen van die strategie is sterk afhankelijk van de mate waarin wij er in slagen om 

circa 19.000 nieuwe vacatures op vmbo- en mbo-niveau in te vullen.

Personeel op wo- en hbo-niveau, net zoals kenniswerkers (wo/hbo met jarenlange 

ervaring) wordt op nationaal, euregionaal en internationaal niveau geworven. Voor 

personeel 

 

Samenvattend:

∙ het Brainport 2020-scenario is voor Zuid-Limburg haalbaar.

∙ Belangrijk voor de realisatie zijn de reeds aangekondigde investeringen door het 

grootbedrijf en de campusconsortia met een belangrijke financiële ondersteu-

ningsrol van de Provincie Limburg in het kader van de Kennis-As Limburg.

∙ Realisatie van het Brainport-scenario vereist versterking van de innovatiekracht 

van het regionale MKB en de daaruit resulterende omzetstijging en vergroting van 

de regionale ketendichtheid tussen bedrijven onderling.

∙ Realisatie van het Brainport 2020-scenario staat of valt met de mate waarin wij er 

in slagen om nieuwe vacatures in te vullen met geschikt personeel. Het gaat 

daarbij voor circa 75% om werk op vmbo- en mbo-niveau.

Groeiambitie 2020:  

extra fte nodig

Bron: PublicResult

   Arbeids - Aantal FTE   

 Aandeel BRP productiviteit benodigd Aantal FTE 2010 Extra FTE nodig

Chemie & Materialen  € 4.525.000.000   € 314.000  14.432 9.281 5.151

Energie  € 2.065.000.000   € 550.000  3.752 2.572 1.180

Logistiek  € 1.810.000.000   € 108.000  16.718 10.833 5.885

Life Sciences & Health  € 1.035.000.000   € 116.000  8.889 1.696 7.139

Zorg  € 2.103.000.000   € 58.000  36.360 37.500 -1.140

Hightech Systems  € 2.687.000.000   € 132.000  20.389 15.208 5.181

Leisure  € 2.121.000.000   € 48.000  44.124 27.734 16.391

Overig  € 11.936.000.000   € 154.000  77.332 92.977 -15.644

            

Totaal  € 28.282.000.000   221.998 197.800 24.198
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People: opgave voor 2020

(arbeidsparticipatie 75%)

Bron: PublicResult

Opleidingsniveau verwachte 

personeelstekorten 2020

Bron: PublicResult

 Zij-instroom Talent behouden Overige NL Grenspendel Overig EU Mondiaal Totaal

Kenniswerker 0 499 499 499 499 997 2.992

Overig ho/wo 1.385 35 35 78 159  1.693

mbo/vmbo 15.970 407 407 901 1.828  19.512

           

Totaal 17.355 941 941 1.478 2.485 997 24.198
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'Voordeel van deze regio is dat we op 
een unieke locatie in Nederland zitten, 
dicht bij de grens en dichtbij een hele grote 
potentiële markt.' 
Erik Joosten, CEO Arion
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Programma-evaluatie 

2012-20135 Limburg Economic Development als netwerkorganisatie monitort de voortgang van 

het Brainport 2020-programma in Zuid-Limburg. Samen met de deelnemende partijen 

uit bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen, financiële instellingen, Provincie 

spoort zij witte vlekken en nieuwe kansen op voor projecten die wezenlijk bijdragen 

aan de Brainport 2020-ambitie. De triple helix samengestelde programmacommissies 

doen de voorstellen voor nieuw te ontwikkelen projecten. LED ondersteunt in de 

initiële fase de ontwikkeling van een goed idee naar een goed en haalbaar projectplan. 

Juist in die initiële fase wordt door een bijdrage vanuit LED een versnelling in de 

projectontwikkeling aangebracht. De uitvoering van de projecten ligt altijd bij de 

partijen zelf. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de realisatie van het project.

Dynamische economische ontwikkeling Zuid-Limburg

In de afgelopen twee jaar valt de grote dynamiek in Zuid-Limburg op; het bedrijfsleven 

investeert volop in nieuwe bedrijvigheid. Voorbeelden daarvan zijn de investeringen 

van VDL/Nedcar in de nieuwe fabriek in Born, de realisatie van de railterminal 

Chemelot, de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor van Lanxess, de bouw van 

onderzoeksgebouw voor engineering plastics door DSM, de oplevering van Brains 

Unlimited in Maastricht en de deelname van het APG aan de Smart Services Hub in 

Heerlen / Parkstad.

Campussen als groeikernen

De Chemelot Campus te Sittard-Geleen en de Maastricht Health Campus vormen de 

groeikernen voor Zuid-Limburg. De potentie van het cluster Smart Services in Heerlen 

wordt onderzocht. Daaromheen zijn de LED-projecten in beeld gebracht. De campus-

sen worden ontwikkeld door een consortium van DSM, Provincie en UM (Chemelot 

Campus) resp UMC+, Provincie en UM (Maastricht Health Campus). De Chemelot 

Campus richt zich op performance materials, biomedische materialen en biobased 

chemicals en materialen en groeit tot 2020 van 1.140 (fte’s) kenniswerkers naar  

2.460 kenniswerkers, van 40 nieuwe bedrijven naar 100 nieuwe bedrijven en van 100 

studenten naar 1500 studenten (mbo-hbo-um). De Maastricht Health Campus focust 

op hart- en vaatziekten, voeding en hersenonderzoek en groeit tot 2020 met 1.100 

banen en 40 spin-off bedrijven uit kennis van de UM/UMC+.  
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Onlangs werd een van de majeure projecten van de MHC geopend, Brains Unlimited 

(investering Provincie van circa € 10 mln.) met als doelstelling 150 tot 200 fte,  

25 startende bedrijven en € 40,4 mln. publieke R&D. Deze groei wordt ondersteund 

door het Chemelot Venturefonds (risico-kapitaal) van circa € 40 mln. Voor de groei 

van beide campussen zijn daarnaast geavanceerde ondersteunende R&D faciliteiten 

van groot belang. De Provincie investeert circa € 12,3 mln in het venturefonds  

(€ 10 mln.) en Enabling Technologies (€ 2,3 mln). De investeringen in de campussen 

zijn economisch van groot belang en helpen daarnaast ook een imago van (Zuid-) 

Limburg op te bouwen, waarmee bedrijven en mensen van elders geïnteresseerd raken 

in vestiging in dit gebied.

Investeringsprogramma Kennis-As Limburg

Maastricht University, Maastricht Universitair Medisch Centrum en Zuyd Hogeschool 

hebben samen met de Provincie Limburg een investeringsprogramma van circa € 340 

mln. afgesproken voor de realisatie van nieuwe kennisinstellingen en onderwijs-

programma’s. Een deel van dat geld wordt gebruikt voor de realisatie van nieuwe 

kennisinstituten zoals Inscite, het AMIBM, het expertise centrum voor smart services. 

Een ander deel van dat geld wordt gebruikt voor de realisatie van nieuwe opleidingen 

zoals het Bachelor Science en Business programma, het Science programma, de 

master Business Information, het Maastricht Writing Centre en andere master-

opleidingen. Tenslotte worden binnen dat Kennis-As programma ook middelen 

gereserveerd voor de groei van het aantal studenten aan de universiteit van Maastricht.  

De universiteit wijst nu nog steeds studenten af. Echter, 1000 studenten extra leveren 

€ 10 miljoen extra bestedingen op, 1000 (in)directe banen en € 62 miljoen extra 

toegevoegde waarde. De universiteit is dus een regionale groeimotor op zich. 

Resultaten vanuit Limburg Economic Development

De meerwaarde van de LED-activiteiten ligt vooral in de ontwikkeling van activiteiten 

en projecten in de zogenaamde tweede schil rondom de campusontwikkeling in 

Zuid-Limburg. Het gaat dan vaker om initiële projecten gericht op het midden- en 

kleinbedrijf, starters, de onderwijs en arbeidsmarkt en het vestigingsklimaat voor 

bedrijven en hun medewerkers. Incidenteel zijn ook middelen toegekend voor de 

ontwikkeling van businessplannen voor kennisinstituten op de campussen zoals het 

Institute voor Science en Technology (InScite) en Chemelot Health Campus associa-

tion for Regenerative Medicine (Charm). Aan InScite heeft de provincie Limburg 

inmiddels, uit het Kennis-As-programma een bijdrage in de uitvoeringskosten toege-

kend van circa 30 mln. Voor een uitgebreid overzicht en informatie over de projecten 

verwijzen we naar de website www.ledbrainport2020.nl
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Aanjaagfunctie LED: resultaten 

na investering

De basisfilosofie van LED, is dat LED met relatief beperkte middelen een extra 

ondersteuning kan bieden, waarmee partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en kennis-

instellingen en overheid worden gestimuleerd tot het ontwikkelen en uitvoering van 

goede en haalbare projecten, passend in de Brainport 2020/LED-agenda. Projecten 

met een duidelijk eigenaarschap in de regio en projecten die in de regel op eigen 

kracht verder kunnen. De afgelopen anderhalf jaar heeft laten zien dat deze filosofie 

werkt. Met ondersteuning van LED zijn inmiddels zo’n 25 projectvoorstellen, initieel of 

additioneel aan de campusontwikkeling in ontwikkeling gezet. Een breed netwerk van 

bedrijven en instellingen is gemobiliseerd. Wat opvalt is dat niet alleen de ‘usual 

suspects’ projecten indienen bij LED. Projecten geven uitzicht op extra werkgelegen-

heid van circa 640 banen, er is sprake van een betrokkenheid van circa 100 instellin-

gen en 130 bedrijven uit het MKB, circa 8.000 leerlingen vallen onder het bereik van 

de voorgestelde projecten.

Daarnaast is brede support georganiseerd voor projecten zoals tenders Toptechniek  

in Bedrijf & Maastricht Valorisatie Centrum, Centres of expertise in de chemie (CHILL) 

en de zorgtechnologie (EIZT), Chemelot InSciTe, A2-verbreding, beleidstrajecten als 

Operationeel Programma Zuid (2014-2020)MIRT, topsectoren, POL, Koers voor 

Limburg. De website www.ledbrainport2020.nl trekt een continu stijgend aantal 

bezoekers. Maart 2014 telde 3.200 unieke bezoekers.
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'Zonder dynamiek heb je geen reden om  
hier te blijven en LED geeft een belangrijke 
impuls aan die dynamiek.' 
Maikel Beerens, CEO Xilloc Medical
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Aanbevelingen 

voor 20146 Jaarlijks evalueert het bureau Public Result de voortgang en realisatie van het 

economisch programma in Zuid-Limburg. Terug- en vooruitkijkend komt het bureau 

tot de volgende meer algemene bevindingen en aanbevelingen:

∙ Er is sprake van een aanzienlijke investeringsbereidheid als het gaat om innovatie. 

Limburg staat op de derde plaats van innovatieregio’s in Nederland (na Brabant en 

Utrecht) en dat komt vooral door de Chemelot Campus.

∙ Wel dient het imago van Zuid-Limburg als essentieel onderdeel van Brainport 

2020 sterker te worden; met name in de Randstad (Den Haag) bestaat hierover 

nog een vertekend beeld. 

∙ De na de crisis te verwachten krapte op de arbeidsmarkt is een belemmerende 

factor. De krimpende bevolking, met name het binnenlands vertrekoverschot, 

moet enerzijds worden tegengegaan door verbetering van het woon- en leef-

klimaat en anderzijds in de toekomst gecompenseerd moeten worden door een 

buitenlands vestigingsoverschot en een inkomend pendelsaldo. 

∙ Het thema wonen (in brede zin: woningen en woonomgeving) bepaalt in belang-

rijke mate de ‘quality of life’ in Zuid-Limburg en is daarmee van invloed op het 

vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.

∙ Onderwijs is een essentieel thema als het gaat om het versterken van de economie 

en draagt dan ook in belangrijke mate bij aan het beoogde vestigingsklimaat. Het 

gaat daarbij om kwalitatief hoogwaardig onderwijs van voor- en vroegschoolse 

educatie tot aan het (post)universitair onderwijs. Het onderwijs dient bovendien 

afgestemd te zijn op de behoefte van het bedrijfsleven om spanningen in de 

arbeidsmarkt te minimaliseren.

∙ Grensoverschrijdende studenten: het aantal buitenlandse studenten aan de UM is 

groot, maar omgekeerd studeren relatief weinig Zuid-Limburgse studenten in de 

Belgische en Duitse grensregio’s. Vooral het aantal Nederlandse studenten aan de 

RWTH Aachen is gering, terwijl deze universiteit van essentieel belang kan zijn 

voor de technologische ontwikkeling van Zuid-Limburg.
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Op basis van de gerealiseerde output en de doorkijk naar 2020 zijn de volgende witte 

vlekken gesignaleerd en mogelijkheden voor bijsturen voorgesteld: 

∙ Inzetten op scholing, het terugdringen van de werkloosheid, maar ook focussen  

op het aantrekken van (buitenlandse) arbeidskrachten. 

∙ Inzetten op het mobiliteitsdossier om economische ontwikkeling te stimuleren. 

∙ Kleinere gemeenten op een actievere manier bij het economisch programma 

betrekken, onder meer op het gebied van ‘quality of life’ en het toeleverende MKB. 

∙ Het bedrijfsleven ook in de uitvoeringsfase meer aan zet brengen. Het meer 

verbinden van de andere programma’s aan de doelstellingen die geformuleerd zijn 

in het kader van Brainport 2020. 

∙ Harmonisering wet- en regelgeving Nederland, België en Duitsland met betrekking 

tot werk en inkomen.

∙ Communicatiecampagne ten behoeve van het werken over de grens en aandacht 

voor culturele verschillen. 

∙ Voor de thema’s economie en onderwijs is de onderlinge verbondenheid sterk 

aangezien de uitvoering van het hoger onderwijsprogramma bij LED is onder-

gebracht en het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen bij concrete projecten nauw 

samenwerken. Met het voortgezet onderwijs en mbo kan de verbinding naar een 

hoger niveau getild worden. Tussen economie en zorg vindt afstemming plaats 

over de Maastricht Health Campus. De verbinding kan versterkt worden in relatie 

naar zorginnovaties die zorgen voor een kwaliteits- of efficiencyslag in de zorgsector.
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In aanvulling daarop komen mede vanuit de stakeholdersconferentie en vanuit een 

rondgang langs bedrijven en gemeenten onderstaande aanbevelingen naar voren:

∙ Een verkenning naar de economische effecten van de opbouw van een programma 

biobased economy gericht op versterking van de zogenaamde witte biotech-

nologie (chemische stoffen en bio-energie) inclusief de relaties naar agrofood en 

Life Sciences & Health.

∙ Een verkenning naar de opbouw van een economisch programma Leisure, gericht 

op verdubbeling van het verblijfstoerisme in Zuid-Limburg.

∙ Versterking van de betrokkenheid van het regionaal MKB, inzet op versterking  

van de ketendichtheid als voorwaarde voor het vergroten van de innovatiekracht 

van het MKB. 

∙ Het beter benutten van de ontwikkelingen in de zorgsector als drijver voor 

innovatie en nieuwe productontwikkeling in het midden en kleinbedrijf. 
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'Aanwezig talent vasthouden is het 
belangrijkst, maar niet voldoende voor de 
Brainport 2020-ambities. We zullen talent 
uit heel de wereld moeten werven.'
Wim Ortjens, directeur Regiobranding Zuid-Limburg
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Speerpunten en 

actie programma Limburg 

Economic Development 20147 Het realiseren van de doelen voor de Brainport 2020-agenda in Zuid-Limburg is een 

grote, maar niet onmogelijke opgave. De nadruk die gelegd wordt op innovatie is 

enorm belangrijk, omdat innovatie noodzakelijk is om de arbeidsproductiviteit per 

werknemer te doen toenemen. Het samengestelde pakket aan maatregelen zet in op 

verhoging van de arbeidsproductiviteit, grootschalige investeringen in het grootb-

edrijf inclusief mogelijk nieuwe acquisities, bevordering van het innovatievermogen 

van het MKB, vergroting van de arbeidsparticipatie en wervingsstrategieën om talent 

op alle niveaus voor onze regio te behouden of aan te trekken. De focus op het 

versterken van de ketendichtheid van het MKB is belangrijk om als regio optimaal te 

profiteren van de inzet en investeringen van de dragende sectoren en bedrijven 

daarbinnen. Via een passend woon- en leefklimaat moet worden ingezet op behoud  

en aantrekken van talent op alle niveaus.

Business: Opgave MKB 2020

Bron: PublicResult

 Aandeel  Aandeel Aandeel  Aandeel 

 prod. MKB BRP 2010 BRP 2020 Te realiseren extra fte

Chemie & materialen 31% € 591.000.000 € 1.385.000.000 € 794.000.000 1.576

Energie 39% € 403.000.000 € 813.000.000 € 410.000.000 465

Logistiek 81% € 692.000.000 € 1.473.000.000 € 782.000.000 4.791

Life sciences en zorg 49% € 760.000.000 € 1.525.000.000 € 765.000.000 2.942

Hightech systems 39% € 568.000.000 € 1.053.000.000 € 485.000.000 2.031

Leisure 94% € 994.000.000 € 1.985.000.000 € 991.000.000 15.342

Overig 67% € 7.660.000.000 € 7.997.000.000 € 337.000.000 -10.482

            

Totaal MKB  € 11.668.000.000 € 16.233.000.000 € 4.565.000.000 16.665
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Limburg Economic Development ondersteunt de ontwikkeling van goede projecten 

die aantoonbaar bijdragen aan de Brainport 2020-ambitie. LED stelt co-financierings-

middelen ter beschikking ten behoeve van het aanjagen en ontwikkelen van projecten 

die complementair zijn aan de campusontwikkeling en de investeringen vanuit het 

grootbedrijf zelf. Middelen die worden ingezet om in de initiële fase de ontwikkeling 

van goede projecten te versnellen. De uitvoering ligt bij de primaire partners zelf.  

De programmacommissies dragen projectvoorstellen ter honorering voor aan het 

bestuur. Programmacommissies halen deze voorstellen op bij de sectoren en hun 

achterbannen.

Complementair aan de investeringen van het grootbedrijf en de investeringen van 

DSM, MUMC+, UM en Provincie in de campussen, is voor alle sectoren als rode draad:

- bevordering van de innovatiekracht van het regionale Midden en Kleinbedrijf.

- bevordering van de ketendichtheid en relaties tussen het MKB en het grootbedrijf 

en de campussen alsook tussen het MKB onderling.

- vergroting van de arbeidsparticipatie van de regionale beroepsbevolking.

- bevordering van het aantal leerlingen dat kiest, leert en straks werkt in de 

techniek en de overige strategische sectoren in onze regio. 

- benutten van de grensoverschrijdende kansen en mogelijkheden, zowel op het 

gebied van de ontwikkeling van nieuwe kennisinstellingen als op het vlak van de 

arbeidsmobiliteit.

Focus LED op mobiliseren 

regionaal MKB
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MKB stimulering

MKB stimulering

De ontwikkeling van zogenaamde Versnellingstafels, waarmee cross-sectoraal circa 

1.000 MKB bedrijven worden geïnformeerd en (deels) ook gemobiliseerd om deel te 

nemen aan innovatietrajecten van Limburg Makers, Chemelot Campus, Maastricht 

Health Campus (MVC) en overige. 

Doelstelling

3 informatiebijeenkomsten voor elk circa 50 deelnemers per subregio t/m april 2014

4 informatiebijeenkomsten voor elk circa 50 deelnemers per subregio in september 2014

10 deelnemers per Versnellingstafel 

6 Versnellingstafels voor de zomervakantie 2014

8 Versnellingstafels in het najaar 2014

140 deelnemers aan Versnellingstafels

Output in november 2014 (na pitch) van circa 70 Businesssplannen

Organisatie

Trekker: LWV

Deelnemende partijen: Gemeenten Zuid-Limburg, lokale en regionale bedrijven-

verenigingen, Rabobank, LIOF, Limburg en CoSyntens, MKB Service-boulevard 

Chemelot Campus, Maastricht VC, MI.

Onderwijs-arbeidsmarkt

De afgelopen periode zijn grote vorderingen gemaakt in de verbetering van de 

aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Organisatorisch bereiden partners in 

Zuid-Limburg, onder leiding van boegbeeld Ger Wagemans, de doorontwikkeling voor 

van het Techniekpact in Zuid-Limburg.

In 2012/2013 heeft LED ondersteuning gegeven aan de ontwikkeling van: 

∙ de bachelor science opleiding van Maastricht University;

∙ Chemelot Innovation en Learning Labs (CHILL; centre of expertise en Centrum 

voor Innnovatief vakmanschap in de chemie) door Zuyd Hogeschool en  

Leeuwenborgh Opleidingen;

∙ het Centre of expertise in de Zorg en Technologie (EIZT) en het centrum voor 

innovatief vakmanschap in de Zorg en Technologie in Heerlen (Zuyd Hogeschool 

en Arcus Opleidingen);

∙ NEBER (Zuyd Hogeschool Heerlen);

∙ de maintenance opleidingen op mbo-niveau (Leeuwenborgh Opleidingen);

∙ vraaggerichte logistieke opleidingen op mbo-niveau (Leeuwenborgh Opleidingen);

∙ de academische duale leerweg (KnowledgeEngineering@Work) (Maastricht 

University); 
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∙ de aanvraag voor Toptechniek in bedrijf door Dacapo College in samenwerking 

met Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus Opleidingen en TCZL;

∙ de euregionale careerportal (Regiobranding Zuid-Limburg) inclusief het EPIC 

project van Banenrijk Limburg, waarmee vacatures in Zuid-Limburg via een 

innovatieve webcrawling techniek onder de aandacht worden gebracht bij 

studenten van toonaangevende universiteiten in de Euregio en Europa;

∙ een grootschalige bewustwordingscampagne om jongeren in de basisschoolleef-

tijd te interesseren voor techniek (Zuiderlicht);

∙ het project Limburg Magnet om talent te binden aan de regio (LWV en Soapbox bv);

∙ het project Noiseport, waarmee talenten van zusteruniversiteiten van de interna-

tionale studentenvereniging AIESEC worden geïnteresseerd voor werk in onze regio.

Voor 2014 willen wij de ontwikkeling van projecten ondersteunen op het gebied van;

∙ de invoering van het onderdeel Wetenschap en Techniek in het curriculum van het 

basisonderwijs;

∙ versterking van stageplaatsen en pilots voor werkgaranties bij het regionale 

bedrijfsleven; 

∙ betere benutting van de euregionale opleidingsinfrastructuur met accent op de 

RWTH, zowel in de rol van opleider als in de rol van leverancier van goed gekwali-

ficeerd personeel;

∙ Vergroting van de zogenaamde zij-instroom door pilots, waarmee werkzoekenden 

vraaggericht worden bemiddeld naar werk. 

Chemie en Materialen

De Chemelot Campus ontwikkelt zich tot een toonaangevende campus op nationaal 

niveau met een internationale uitstraling. Het consortium van DSM, Maastricht 

University en de Provincie Limburg dragen de ontwikkeling van deze voor de Limburg-

se economie zo belangrijke groeikern. Onlangs is door de Provincie, LIOF, DSM en 

Rabobank de formering van het Chemelot Venturefonds afgerond. Met een omvang 

van circa € 40 mln een van de grootste venturefondsen van Nederland. De Provincie 

Limburg heeft aangekondigd, dat zij met een additionele bijdrage van circa € 80 mln. 

de ontwikkeling van Institute for Science & Technology (DSM, UM en TU-Eindhoven), 

de ontwikkeling van pilotplant faciliteiten en het Chemelot Materials Center onder-

steunt. Daarnaast is gestart met de ontwikkeling van het Aachen Maastricht Institute 

for Biobased Materials en het zgn. Centrecourt op de Chemelot Campus. 

In 2012/2013 heeft LED ondersteuning gegeven aan de ontwikkeling van: 

∙ het businessplan voor het Institute for Science & Technology (Chemelot Campus);

∙ een Business Angels Netwerk voor Chemie en Smart Materials (Dutch Polymer 

Institute);

∙ een programma waarmee PhD studenten worden aangetrokken voor onderzoeks-

instituten op Chemelot (Maastricht University); 
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∙ de Open Chemelot MKB serviceboulevard (Chemelot Campus);

∙ Chemelot Experience Centre (trekker Chemelot Campus).

Voor 2014 willen wij de ontwikkeling van projecten ondersteunen op het gebied van;

∙ versterking van business development met het accent op de versterking van de 

relatie tussen de Chemelot Campus en de productontwikkeling/omzetstijging  

bij het regionale MKB, inclusief de toename MKB initiatieven naar de valorisatie-

instrumenten van de Chemelot Campus;

∙ onderzoek naar de wijze waarop de keten van kennis, kunde, kassa kan worden 

versterkt zodat de productie uit innovatie van de campus uiteindelijk ook landt  

in Zuid-Limburg;

∙ inzet op realisatie Masteropleidingen UM/Chemelot Campus;

∙ inzet Chemelot Campus voor versterking economisch imago Zuid-Limburg;

∙ versterking euregionale relatie met Aachen;

∙ ontwikkeling van een programma voor biobased economy. 

Life Sciences en Health

Innovatie in de sector zorg levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan een  

maatschappelijk probleem, maar draagt ook bij aan de economische kracht van de 

regio Zuid-Limburg. De zorg is een groeimarkt. Niet alleen in Zuid-Limburg, maar in 

heel Nederland (en de rest van West-Europa) vergrijst de bevolking en stijgen de 

zorgkosten. Er is dus grote behoefte aan innovatieve oplossingen in de zorg. Door 

innovaties te vermarkten en vervolgens buiten Zuid-Limburg toe te passen, leidt dit 

tot omzetstijgingen voor succesvol innoverende bedrijven.

De sector Life Sciences & Health heeft nogal wat topspelers in Zuid-Limburg: het 

universitair medisch centrum in Maastricht, Orbis Medisch Centrum, Maastricht 

University, Zuyd Hogeschool, de gezamenlijke ontwikkeling van de Maastricht Health 

Campus en het bedrijfsleven (zowel het grootbedrijf als MKB) dat actief is binnen deze 

sector. Op dit moment wordt al veel ondernomen om het potentieel van de Life 

Sciences & Health sector in Zuid-Limburg te realiseren en in te spelen op de verwach-

te toename van de zorgvraag: 

∙ Samenwerking van Arcus College, Atrium Medisch Centrum, Zuyd Hogeschool, 

Mondriaan, Sevagram en de Open Universiteit in de Zorgacademie Parkstad. 

Doelen zijn het dreigende tekort aan zorgpersoneel af te wenden, zorginnovaties 

te stimuleren en de kwaliteit van de zorgopleidingen te verbeteren.

∙ Maastricht Health Campus met Maastricht Valorisation Center om innovaties 

sneller naar de markt te brengen.

∙ Maastricht Instruments, dat op het vlak van medical devices innovaties uit de 

universiteit, het MUMC+ en het MKB naar de markt brengt.

∙ Orbis Medisch Centrum als state of the art ‘ziekenhuis van de toekomst’.

∙ Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie om nieuwe ontwikkelingen in 

de techniek te vertalen naar praktische toepassingen in de zorg. 
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∙ ‘Robots Supporting Care‘, waarin allerlei toepassingen van robots worden onder-

zocht, onder meer in de zorg. 

∙ De ‘Maastricht Studie’, een zeer grote cohortstudie naar de gezondheid in relatie 

tot het levenspatroon van Limburgers. 

∙ Last but not least Brains Unlimited, het onderzoekscentrum van de Maastricht 

Health Campus voor hersenonderzoek, onlangs geopend door Zijne Majesteit de 

Koning. Een centrum met onderzoeksfaciliteiten en een wetenschappelijke staf 

van wereldfaam. 

In 2012 en 2013 heeft LED ondersteuning gegeven aan de ontwikkeling van:

∙ MKB Roadmaps 1.0 en Roadmaps 2.0., waarmee kennis uit de universiteiten, maar 

ook toepassingen vanuit het zorggeoriënteerde MKB door Maastricht Instruments 

met succes zijn begeleid naar marktintroductie.

∙ de Idea Scanner, waarmee onder leiding van Maastricht Instruments vroegtijdig 

kansrijke nieuwe ideeën voor producten worden opgespoord, initieel aan  

Roadmap-projecten.

∙ het Chemelot Health Centre Association for Regenerative Medicine (CHARM) 

door het Academisch Ziekenhuis Maastricht. 

∙ het euregionale netwerkevenement Biomedica tot matchmaking evenement 

tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven in de euregio. 

∙ het project Launch Base door de Maastricht University. Met dit project worden 

studenten geholpen bij het opzetten van een eigen bedrijf.

Voor 2014 willen wij de ontwikkeling van projecten ondersteunen op het gebied van: 

∙ versterking relatie Maastricht Health Campus en gebruik van kennis, kunde, 

vaardigheden van die campus door het regionaal MKB;

∙ versterking van de toevoer van MKB-initiatieven naar de valorisatie-instrumenten 

(MI en MVC) van de Maastricht Health Campus;

∙ versterking living lab functie van ziekenhuizen als ontwikkelplatform voor het 

regionaal MKB;

∙ inzet op meer jongeren en leerlingen die kiezen voor techniek/zorgtechnologie;

∙ versterken aansluiting onderwijs en bedrijfsleven in de Life Sciences & Health 

(EIZT en CIV vooral op zorgtechnologie) inclusief realisatie doorlopende leerlijnen;

∙ inzet Maastricht Health Campus voor versterking economisch imago 

 Zuid-Limburg;

∙ versterking euregionale relatie met Aachen en Luik;

∙ inzet op verbetering van de vestiging van nieuwe bedrijven (gebiedsontwikkeling). 



47     Beleidsplan Limburg Economic Development 2014-2020

Logistiek

Zuid-Limburg is nog onvoldoende bekend als logistieke hotspot. De logistieke 

bedrijven, de uitstekende infrastructuur en dito voorzieningen (binnenhavens in Born, 

Stein, Maastricht, railterminals in Born, Geleen, Maastricht, autowegen inclusief 

verbinding op Düsseldorf (i.o) bedrijventerreinen en last but not least de luchthaven 

MAA) worden onvoldoende in de markt gezet voor het aantrekken van nieuwe 

bedrijven. De bereikbaarheid van de regio via de weg, rail en lucht is ook flankerend 

zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de Leisure-sector in Zuid-Limburg inclusief 

bijvoorbeeld ook de functie van de luchthaven voor de evenementen gericht op het 

topsegment van de markt, zoals de TEFAF. 

In 2012 en 2013 heeft LED ondersteuning gegeven aan de ontwikkeling van: 

∙ Imago/PR acquisitie logistiek (trekker MAA);

∙ Institute for Aerospace Maintenance door de luchtvaartindustrie op MAA;

∙ Maintenance Class Limburg door het samenwerkingsverband van bedrijven en 

opleidingsinstellingen in de Procestechniek (Procestechniek Limburg);

∙ Logistieke opleidingen voor medtech industrie en staalindustrie (Leeuwenborgh 

Opleidingen).

In 2014 ondersteunen we de ontwikkeling van projecten op het gebied van:

∙ verdere uitbouw van de identiteit, imago en acquisitie;

∙ verdieping innovatieve logistieke concepten en versterking van de distributie-

sector;

∙ kwaliteitsslag logistiek onderwijs en uitbreiding van de kennisinfrastructuur;

∙ uitbouw van de clusters van bedrijven en versterking van de logistieke infrastruc-

tuur en voorzieningen;

∙ aansluiting van de regio op de zakelijke hubs/luchthaven naar de BRIC landen;

∙ versterken van de onderlinge relaties (samenwerking) tussen het bedrijfsleven in 

de sector.

Energie in de bebouwde omgeving

Rondom het expertisecentrum voor nieuwe energie van Zuyd Hogeschool ontstaat 

een cluster op het snijvlak van High Tech Systems en duurzaamheid in de bebouwde 

omgeving. NEBER is als landelijk expertisecentrum in ontwikkeling. Dat geldt ook voor 

de zogenaamde Wijk van Morgen, waar een living lab voor innovaties in de woning-

bouw wordt ontwikkeld.
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In 2012 en 2013 heeft LED ondersteuning gegeven aan de ontwikkeling van: 

∙ het Expertisecentrum (NEBER) van Zuyd Hogeschool waarin concrete projecten 

uitgevoerd worden op domeinen van nieuwe energie, building environment en 

renewables

∙ het project ‘Idee zoekt Ondernemer’ (IZO) van de incubator-E waarin studenten en 

ondernemers in projectvorm samen innovatieve ideeën uitwerken. De focus ligt op 

marktgerichte innovatie. De Wijk van Morgen fungeert als testlocatie.

Voor 2014 willen wij de ontwikkeling van projecten ondersteunen op het gebied van:

∙ versterking keten woningbouwcorporaties-innovatie-duurzaamheid-business 

development-kennisinstellingen (NEBER);

∙ vergroting betrokkenheid regionaal MKB;

∙ versterking relatie grensoverschrijdende samenwerking (RWTH);

∙ doorontwikkeling Centre of Expertise en doorlopende leerlijnen;

∙ ontwikkeling innovatiegericht inkopen waardoor (semi-) overheid als launching 

customer kan optreden;

∙ ontwikkeling energie transitie modellen.

Leisure

De sector Leisure is belangrijk voor de economie van Zuid-Limburg en is, afhankelijk 

van de onderzoeksmethodiek en regionale afbakening, goed voor 6 tot 10% van het 

bruto regionaal product. Circa 20.000 personen werken (2012) direct en fulltime in 

deze bedrijfstak (7,4% van de beroepsbevolking, exclusief seizoenswerkers -+12%-, 

-uitzendkrachten -+10%- en overflow naar de detailhandel en toeleveranciers). 

Doelstelling voor Leisure is vooral een substantiële groei van het verblijfstoerisme in 

Zuid-Limburg te realiseren door met name het verblijf te verlengen en door een betere 

bezetting te genereren op doordeweekse dagen en tijdens zwakke maanden. 

In 2012 en 2013 heeft Led incidenteel ondersteuning gegeven aan:

∙ het instellen van een verkennersgroep;

∙ het opstellen van een businessplan en draagvlakmeting om synergie te realiseren 

tussen dagtoerisme, verblijfstoerisme, cultuur en andere economische elementen 

in relatie tot Leisure.
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Het programma voor 2014 is er vooral op gericht een start te maken met de concrete 

uitwerking van de 8 strategische lijnen voor leisure. Deze lijnen zijn: 

 1.  Kwaliteit en gemak tot in de haarvaten: 

∙ Een fraai toegankelijk (met routes) landschap houden (dus geen windmolens e.d.) 

en kleine landschapselementen bewaken en onderhouden;

∙ Uitbouw ruiter- en menroutes;

∙ Landbouwstallen met een Limburgse uitstraling; 

∙ Top gastheerschap;

∙ Goede verbindingen met OV (ook internationaal) en auto- en motorendruk 

verminderen;

∙ Een duurzame regio;

∙ Rust garanderen en stiltegebieden koesteren en verder uitbouwen;

∙ Alle gemeenten waar mogelijk eenheid uitstralen in bewegwijzering en verlichting.

2.  Toeristische innovatie- en experimenteer regio

∙ Cross-sectoraal werken: als eerste regio een widget ontwikkelen die verblijfsac-

commodaties aan culturele (top) locaties en evenementen koppelt; 

∙ Dus de innovatiekracht en creativiteit in de sector bevorderen, inclusief nieuwe 

concepten;

∙ Een kwaliteitsslag maken bij het MKB; 

∙ Leisure Campus in samenwerking met UM en Zuyd Hogeschool;

∙ Leeuwterrein in Valkenburg als innovatie-experimenteer-terrein op het snijvlak 

van voeding, beweging, landbouw/tuinbouw;

3.  Een regio die aan topsport doet en topsport etaleert, met de kracht van het 

landschap als drager 

∙ Limburg Bike Trail: 220 km grenzeloos autovrij fietsen (gekoppeld aan Sportzone 

Limburg); 

∙ (top)sport evenementen organiseren, met vooral de link naar de kracht van het 

landschap, zoals wielrennen, hardlopen en triatlon; 

∙ Inspelen op de uitstraling van Cauberg als wielericoon.
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4.  Zuid-Limburg als het Orlando van Noordwest- Europa met attracties met 

internationale faam en aanzuiging

∙ Nature Wonder World in Brunssum realiseren via gezamenlijke inspanning; 9 

∙ LeisureRing Parkstad met ‘Entree Parkstad’ als belangrijk IBA-project;

∙ Parkstad groeit uit tot internationaal aansprekende urban entertainmentzone.

5.  Zuid-Limburg, een regio met en sterke streekeigen identiteit via streek-

producten

∙ De streekeigen identiteit verder uitbouwen en uitdragen door allianties te smeden 

tussen landbouw en leisure;

∙ Meer streekproducten in de detailhandel en horeca proberen te verkopen; 

∙ Intelligente distributiesystemen ontwikkelen (Hanos voor streekproducten en 

efficiënte productie in de regio). Concept Agrarisch Leisure Park / Nijswiller Hoaf 

kan als startpunt dienen. 

 

6.   “Kokketeren” met grenzen, iconen ontwikkelen:

∙ Als enige ter wereld: grens iconen als symbool voor het Hart van Europa.   

Dus grenzen omvormen tot culturele zichticonen, zowel via activiteiten/evene-

menten op, aan en over de grens als via in het oog springende fysieke objecten; 

∙ Iconisering van de regio via verschillende low cost formules op basis van datgene 

wat er al is. 

7.  Kansrijke thema’s uitbouwen

∙ Wellness & Bezinning in combinatie met Citta Slow (Vaals) met onderdelen als 

Rolduc en Klooster Wittem; 

∙ Romeins verleden met als dragers onder meer Historisch Goud.

∙ Mijnverleden: Jaar van de Mijnen als start voor nieuwe dynamiek. Wellicht de 

World Heritage status aanvragen. 

9 In een verkennend gesprek over Nature Wonder World in relatie tot de programmalijn Leisure LED is gebleken,   

dat Leisure en recreatie van belang zijn voor o.m. de economische structuurversterking en de versterking van een 

attractief woon- en leefklimaat. De leisure- en recreatievoorzieningen moeten op Zuid-Limburgse schaal in 

samenhang worden bezien en verder ontwikkeld. Belangrijk doel hierbij is te komen van dag- naar verblijfstoerisme. 

Een initiatief als Nature Wonder World kan zorgen voor een belangrijke effect. Hiervoor is in opdracht van de 

Provincie Limburg een Maatschappelijke Kosten Baten analyse (MKBA) uitgevoerd.  

Voor de regio Parkstad Limburg levert de ontwikkeling van Nature Wonder World binnen de Oostflank Brunssum 

een versterking op van de economie met circa 1.060 fte. Echter in de praktijk bestaat de werkgelegenheid bij vooral 

attractieparken, horeca en detailhandel uit parttime banen. Het werkelijk aantal mensen dat vanwege de komst van 

het themapark aan het werk kan, ligt derhalve hoger op circa 1.700 (Bron: Economische effecten en MKBA Nature 

Wonder World d.d. 4-07-2013)
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8.  Bouwen aan een meer internationaal gastprofiel 

∙ Zakelijk toerisme nieuw leven in blazen, samen met MECC en grote bedrijven;

∙ Evenementen thematiseren, bundelen en sterker in de markt zetten. 

∙ Penetreren NRWF om dalende monovraag uit Nederland op te heffen. 

∙ Betere verbindingen met het omliggende buitenland tot stand brengen, zowel via 

de fysieke infrastructuur (OV, wandel- en fietsroutes, wegen, luchthaven) als 

digitaal (www.hartvaneuropa.eu)

∙ (Toerisme) organisatorisch: VVV Hart van Europa proberen op te richten. 

Smart Services

Dankzij de aanwezigheid van gespecialiseerde bedrijven en gerenommeerde kennisin-

stellingen beschikt Limburg over unieke deskundigheid op het gebied van financieel-

administratieve en informatie-verwerkende processen. Om het vernieuwings- en 

concurrentievermogen van individuele bedrijven in verschillende sectoren te doen 

toenemen én om een toekomstbestendig arbeidsaanbod te ontwikkelen, heeft 

Limburg ambities opgevat op het gebied van kwalitatief hoogstaande maar concurre-

rend geprijsde dienstverlening. Zestien partijen hebben de handen ineengeslagen om 

de in Limburg aanwezige expertise te benutten en om de dreigende mismatch tussen 

vraag en aanbod af te wenden. Gezamenlijk zetten zij in op innovaties en opleidingen 

met betrekking tot financieel-administratieve en informatie-verwerkende diensten: 

Smart Services.

De volgende projecten gaan van start:

∙  Business intelligence: in (Zuid-)Limburg is een aantal grote partijen actief die grote 

hoeveelheden data beheren. De initiatieven in het kader van de Smart Services 

Hub richten zich zowel op het ontsluiten van de data door specifiek onderzoek te 

doen als op het creëren van generieke diensten op het vlak van business intelli-

gence waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen.

∙  Shared Service Centers; een aantal bedrijven in de regio heeft behoefte aan 

diensten die effectief en efficiënt vanuit een shared-serviceconcept aangeboden 

worden. Dit kan gaan over de inkoopfunctie, over de salarisfunctie, over een 

callcenter, etc. Onderzocht moet worden welke partijen bereid zijn mee te doen en 

hun eigen diensten in het initiatief onder te brengen.

∙ ICT-infrastructuur en netwerkdiensten; voor dit soort digitale diensten geldt al 

langer dat de gehanteerde schaalgrootte, bepalend is voor de efficiëntie en de 

effectiviteit waarmee deze diensten beschikbaar komen. Zowel de grotere als de 

kleinere spelers in Limburg zijn erbij gebaat als deze diensten vanuit een gespecia-

liseerd bedrijf worden aangeboden.
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∙  HRM; dit programma brengt de Limburgse arbeidsmarkt beter in balans.  

De focus ligt op uitwisseling van gegevens tussen de in de Smart Services Hub 

samenwerkende organisaties, het zichtbaar krijgen van discrepanties tussen 

aanwezige en benodigde kennis in de regio en het formuleren van aanpassingen  

en vernieuwingen in het onderwijsaanbod.

Basics

Voor het behouden en aantrekken van werknemers voor de regio is het vestigingskli-

maat voor mensen en bedrijven enorm van belang. De ontwikkeling van een aantrek-

kelijke leefomgeving en leefbare kernen moet hand in hand gaan met de ontwikkeling 

van de economische bedrijvigheid in het stedelijk gebied. Op deze wijze kunnen stad 

en platteland complementair zijn aan elkaar, elkaar versterken en gezamenlijk 

Brainport 2020 tot een succes maken. Last but not least gaat het daarnaast ook om 

goede en snelle grensoverschrijdende verbindingen tussen de kennisinstellingen en 

bedrijven in de euregio. 

Zuid-Limburg zit niet stil

∙ De Stichting Regiobranding Zuid-Limburg is opgericht in 2008 en voerde een 

vier-jarenprogramma regiobranding uit. In 2013 is een nieuw meerjarenprogramma 

vastgesteld waarin een sterker accent wordt gelegd op economie en de Euregio. 

Een belangrijk doel is Zuid-Limburg te profileren als innovatieve regio met een 

hoge leefkwaliteit in een internationale setting. Een regio kortom, waar je als 

technicus moet zijn.

∙ Op initiatief van de Provincie Limburg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken is 

er een zogenaamde ‘ontgrenzer’ aangesteld. Limburg en de omliggende buiten-

landse regio’s kunnen profijt hebben van meer samenwerking op het gebied van 

arbeidsmarkt en onderwijs, met name in termen van agglomeratievoordelen. De 

ontgrenzer heeft de opdracht het potentieel in grensoverschrijdende samenwer-

king om te zetten in concrete acties.

∙ Voor werknemers en werkgevers van ‘dichtbij’ zijn er twee grensinformatiepunten 

geopend in Heerlen en Aken. 

∙ In Sittard-Geleen wordt de Sportzone ontwikkeld als topsportcentrum voor 

Limburg inclusief de cross-overs met relevante sectoren (life sciences en health/

chemie en materialen) in Zuid-Limburg. 

∙ In Maastricht is het Holland Expat Center South gevestigd, een regionale front-

office voor internationals in de regio. 

∙ Het United World College in Maastricht is een meertalige school met ruim 500 

leerlingen en kent jaarlijks een autonome groei van 10%.

∙ Provincie Limburg trekt de invoering van de regionale vervoersconcessie inclusief 

de afspraken met het Rijk omtrent de realisatie van grensoverschrijdende OV 

verbindingen op Aachen en Luik.
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∙ Via het programma Wonen van de Koers voor Limburg wordt parallel aan het 

Brainport 2020-programma ingezet op een goed woon- en leefklimaat voor 

(kennis-)werkers in de steden en regiogemeenten in Zuid-Limburg.

In 2012 en 2013 heeft LED ondersteuning gegeven aan de ontwikkeling van de 

expatdesk Holland Expat Center South, getrokken door de gemeente Maastricht. 

Voor 2014 willen wij de ontwikkeling van projecten ondersteunen op het gebied van:

∙ verbetering afstemming woon- en leefklimaat op ‘quality of life’ in Zuid-Limburg 

voor het realiseren van een goed (internationaal) vestigingsklimaat voor bedrijven 

en bewoners in 2020;

∙ doorontwikkeling Expatdesk en Engelstalige toegankelijkheid (eu-)regio;

∙ internationale/grensoverschrijdende OV verbindingen;

∙ trots op de regio vergroten binnen de regio bij burgers en bedrijven; 

∙ imago van Zuid-Limburg als innovatieve top technologische regio vergroten in 

Limburg, euregio en landelijk. 
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'Vanuit Den Haag kunnen we dingen 
doen om te helpen, maar de sleutel tot 
succes ligt in de regio.' 
Paul de Krom, aanjager Techniekpact
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Organisatie8 Gemeenten als aandeelhouders van Limburg Economic Development

De gemeenten in Zuid-Limburg, met de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-

Geleen voorop, zijn de financiële dragers van Limburg Economic Development. Hun 

bijdrage van € 6,00 euro per inwoner maakt het werk van Limburg Economic Develop-

ment mogelijk. Zij faciliteren daarmee de brede samenwerking tussen grootbedrijf, 

campussen, midden en kleinbedrijf, onderwijsinstellingen, van bassischool tot 

universiteit en overheden in Zuid-Limburg.

De uitvoering van het Brainport 2020-programma in Zuid-Limburg leggen zij in 

handen van de triple helix samengestelde organisatie. Alleen door samenwerking 

tussen bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en langjarige focus 

op één en dezelfde agenda wordt het Brainport 2020-programma gerealiseerd. 

Gemeenten hebben daarmee een positie vergelijkbaar met die van aandeelhouders 

van een bedrijf. LED legt dan ook twee keer per jaar verantwoording af aan de 

algemene vergadering van deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg bij jaarverslag/

jaarrekening en beleidsplan en begroting. Een keer per jaar organiseren wij een 

stakeholdersbijeenkomst om de bereikte resultaten te communiceren en triple helix 

partijen vooraf en proactief te betrekken bij het beleid van Limburg Economic 

Development. 

vlnr: Burgemeesters Onno Hoes 

(Maastricht), Sjraar Cox 

(Sittard-Geleen), Paul Depla 

(Heerlen).
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Beleidsketen

Netwerkorganisatie

LED werkt als netwerkorganisatie, triple helix samengesteld, met het bedrijfsleven   

aan het stuur. Bedrijfsleven, onderwijs-en kennisinstellingen, gemeenten en provincie 

werken samen vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid aan één en 

hetzelfde programma. Triple helix partijen zijn er van overtuigd dat zij samen verder 

komen en meer kracht ontwikkelen als netwerkorganisatie dan ieder voor zich alleen. 

Een en een is drie.

Platformfunctie 

Samenwerking, focus en passie betekent geloof in eigen kunnen, vertrouwen in de 

partners en langdurig vasthouden aan beleid waar men gezamenlijk in gelooft.

”The best way to predict the future is to create it”.

Binnen Brainport 2020 en binnen de Koers voor Limburg is het bevorderen van de 

realisatie van de Brainport 2020-agenda, inclusief de regionale prioriteiten van 

Zuid-Limburg neergelegd bij LED. Op het vlak van beleidsafstemming en samenhang 

is vanuit de eerder genoemde uitgangspunten dus sprake van LED als platform. 

Een platform waarop partners beleid monitoren en afstemmen, overlap voorkomen en 

witte vlekken opsporen en die van aanbevelingen voorzien voor de programmacom-
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Organisatie LED

missies. Om die platformfunctie goed in te vullen is uitbreiding van het bestuur van 

LED wenselijk, zodanig dat ook de beide campussen en de trekkers van de Kennis-As 

goed zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Daarnaast is het wenselijk dat ook de 

kracht van de regio op het niveau van Brainport 2020 beter tot zijn recht komt en 

nadrukkelijker als een van de 6 regio’s in de agenda van de strategische commissie 

Brainport 2020 gepositioneerd wordt. Sleutelwoorden hier zijn open samenwerking, 

monitoring, afstemming en overleg.

Aanjaagfunctie 

Partijen werken vanuit hun eigen rol en positie aan de realisering van de Brainport 

2020 agenda inclusief de regionale prioriteiten zoals Logistiek, Leisure en Nieuwe 

Energie. Projecten worden uitgevoerd door organisaties met herkenbaar en erkend 

eigenaarschap. De Provincie financiert in de regel een deel van de uitvoerings/

realisatiekosten van projecten. Gemeenten financieren met hun bijdrage van 6 euro 

per inwoner per jaar de aanjaagfunctie van LED en de branding van de regio.

Projecten worden beoordeeld tijdens multidisciplinair samengestelde challenging 

meetings. Deze methodiek is ontwikkeld samen met het DSM Innovation Centre en 

toepasbaar gemaakt op de beoordeling van de LED-projecten. Projecten in een 

aanjaagfase kennen risico’s met betrekking tot uiteindelijke realisering. Dankzij een 

grondige beoordeling in de challenging meetings wordt de kans dat projecten 

uiteindelijk niet gerealiseerd worden, gereduceerd.  
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Bestuur

Jos Schneiders, voorzitter

Jan Zuidam, namens bedrijven

Pieter Meekels, namens gemeenten

Karel van Rosmalen, namens onderwijs 

Secretariaat

Leo Burdorf, secretaris

Hans van Cruchten, programmamanager

Kernteam

Wim Weijnen, LWV

Bert Kip, Chemelot Campus

Jerome Verhagen, LIOF

Nick Bos, Universiteit Maasricht

Marc Cootjans, Rabobank Maastricht e.o.

Jan Smeelen, provincie Limburg

Guido Derks, gemeente Maastricht

Carla Langen, ROC's

Binie Hermans, KvK

Jan Kees Dunning, Maastricht Health Campus

Organisatie LED

Programmacommissies

Chemie & Materialen

Bert Kip, Chemelot Campus

Life Sciences & Health

Jan Kees Dunning, Maastricht Health Campus

Care & Systems

Roel Goffin, Orbis

Energie

Rico van Selst, SGS Intron

People

Ger Wagemans

Logistiek

Jan Tindemans, Maastricht Aachen Airport

Basics

ntb

Leisure 

Martin Eurlings, gemeente Valkenburg 

Camille Oostwegel, Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants
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Daarnaast heeft LED een contract met PWC waardoor projectindieners desgewenst 

vrijblijvend en gratis ondersteuning krijgen van PWC voor toetsing en kwaliteits-

verbetering van de projectvoorstellen.

De projectmonitoring vindt plaats door UM-MERIT, twee keer per jaar voor lopende 

projecten en een keer per jaar voor projecten in de uitvoeringsfase.

Actualisering van de Limburg Economic Development organisatie

In de vergadering van juni 2013 ging het bestuur akkoord met de aanpassing van  

de bestuursstructuur op hoofdlijnen. Op 3 september hebben ook de gezamenlijke 

colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Sittard-Geleen,  

Maastricht en Heerlen ingestemd met de governance op hoofdlijnen. Verder is 

afgesproken om de voorstellen in het voorjaar van 2014 te implementeren.  

Ten behoeve van de versterking van de platformfunctie van Limburg Economic 

Development stellen wij voor het bestuur als volgt te verbreden. 

Voorstel samenstelling bestuur

∙ Onafhankelijk voorzitter afkomstig uit bedrijfsleven (flagshipfunctie)

∙ Bedrijfsleven (4)

 – Vertegenwoordiger Ondernemend Limburg 

 – Vertegenwoordiger Chemelot Campus 

 – Vertegenwoordiger Maastricht Health Campus

 – Entrepreneur (DirecteurGrootAandeelhouder)

∙ Onderwijs- en kennisinstellingen (4)

 – Vertegenwoordiger Maastricht University 

 – Vertegenwoordiger Hogeschool Zuyd 

 – Vertegenwoordiger mbo

 – Vertegenwoordiger bo/vo

∙ Overheid (4)

 – 3 Vertegenwoordigers gemeenten 

 – Vertegenwoordiger Provincie 

De voorgestelde verbreding van het bestuur vereist tegelijkertijd een kleinere 

operationele kern voor de bedrijfsvoering en het bewaken van de aanjaagfunctie van 

projecten. Wij stellen voor om naast de voorzitter daarvoor een vertegenwoordiger 

vanuit elke geleding aan te wijzen i.c. bedrijfsleven, onderwijs/kennisinstellingen en 

gemeenten. 
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'De ontwikkelingen rondom Chemelot 
zijn voor ons erg belangrijk. De behoefte 
aan kamers in het hogere segment 
groeit en daar profiteren wij van.'
Jean Paul Hameleers, eigenaar hotel Merici
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Financieel

perspectief9 Op dit moment besluiten de regiogemeenten over de participatie in Limburg Economic 

Development. Eind januari 2014 zal daar definitief duidelijkheid over bestaan.  

Op basis van de berichtgeving van de gemeenten gaan wij er vanuit dat het merendeel 

van de gemeenten in Zuid-Limburg zal aansluiten. Begrotingstechnisch stellen wij nu 

een begroting vast op basis van de bijdrage van de centrumgemeenten met een 

omvang van 5 euro per inwoner per jaar voor LED. De bijdrage van 1 euro per jaar voor 

regiobranding wordt door gemeenten rechtstreeks naar de stichting RBZL overge-

maakt.

Wij gaan er van uit dat wij in de bestuursvergadering van 19 februari 2014 dan een 

geactualiseerde begroting kunnen vaststellen. Een begroting waarin rekening is 

gehouden met de participatie van de regiogemeenten.

Voor 2013 verwachten wij een positief saldo van circa € 201.950,-. Dat bedrag wordt 

toegevoegd aan het projectontwikkelingsbudget. 

In die zin dat wij voorstellen om dat bedrag te reserveren voor de zgn. verkenningen, 

die voorafgaan aan programma- en projectontwikkeling. Concreet gaat het daarbij om:

∙ verkenning programma leisure

∙ verkenning programma biobased economy

∙ verkenning programma internationaal vestigingsklimaat

∙ verkenning programma en methodiekontwikkeling ideation/innovatie - 

bevordering MKB

∙ Verkenning programma energie.

Een en ander betekent, dat voor wat betreft de begroting van LED 2014, naar de 

huidige stand van zaken wordt gestart op basis van de volgende begroting.
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Uitgaven 

 Onderdeel Uitgaven

Bijdrage aan Brainport 2020 Zuidoost-Nederland  € 50.000

Managementkosten LED Apparaat € 282.280

 Monitoring  € 70.000

 Communicatie € 170.000

Projectontwikkeling LED  € 2.201.586

     

Totaal  € 2.773.866

Begroting LED, 2014 Inkomsten 

Gemeente inwoners Inkomsten

Heerlen 89.230  € 446.150 

Brunssum 29.192  € 87.576 

Kerkrade 47.262  € 236.310 

Nuth 15.645  € 78.225 

Maastricht 119.623  € 598.115 

Eijsden-Margraten 25.007  € 125.035 

Gulpen-Wittem 14.482  € 72.410 

Meerssen 19.421  € 97.105 

Vaals 9.763  € 48.815 

Sittard-Geleen 94.756  € 473.780 

Stein 25.626  € 128.130 

Beek 16.443  € 82.215 

    

Bijdrage Rabobanken ZL:   € 100.000 

Voorlopig resultaat 2013   € 200.000

     

Totaal inkomsten   € 2.773.866 
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