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Samenvatting en conclusies
Grenzen aan de groei? De regio biedt uitkomst!
Roermond heeft de laatste jaren een steeds stedelijker
stedelijker karakter gekregen. Dat geldt zowel voor de

Twee eigenschappen van Roermond bemoeilijken echter de autonome groei. Als gevolg van de geringe

bevolking als voor de economie. De stad biedt enorm veel banen voor de Roermondse bevolking en die

omvang van de stad zelf is het moeilijk om bepaalde (publieke) voorzieningen te behouden. Daarnaast

in de omliggende gemeenten. Tegelijkertijd trekt Roermond grote aantallen Duitse bezoekers, mede

beperken de gemeentegrenzen de uitbreiding met grote woonwijken en/of bedrijventerreinen.

door het
het Designer Outlet Center. De stad loopt echter letterlijk en figuurlijk tegen haar grenzen aan.

Roermond is hierdoor genoodzaakt om zaken in regionaal verband op te pakken.

Toekomstige ontwikkelingen vragen derhalve om een regionale aanpak. SociaalSociaal-economisch beleid

Regionale samenwerking is een proces van geven en nemen. In een regionaal samenwerkingsverband

vereist afstemming tussen de verschillende gemeenten, waarbij zij moeten uitgaan van de unieke

moet Roermond zich evenals de andere Midden-Limburgse gemeenten1 met name focussen op de

kracht van de regio. Pak de kansen die er wel degelijk liggen, zo luidt het devies.

ontwikkeling van de eigen unieke kenmerken. Dit vereist constante afstemming van lokaal sociaaleconomisch beleid.

Roermond als verzorgingsstad
Roermond heeft de afgelopen jaren steeds meer stedelijke trekken gekregen. Dit zien we terug in de

Daarnaast zou in een regionaal samenwerkingsverband de verbetering van de N280 een belangrijk

bevolkingsopbouw, de samenstelling van de woningvoorraad en de werkgelegenheidsontwikkeling.

project kunnen zijn. In de totstandkoming hiervan zullen Weert en Roermond een trekkersrol moeten

Binnen Limburg blijkt Roermond één van de koplopers. Maar voor wat betreft de bevolkings-

vervullen. Een verbeterde N280 kan ervoor zorgen dat de rust en ruimte in de landelijke gemeenten

ontwikkeling en de economische ontwikkeling blijft de stad achter bij het landelijk gemiddelde. De

wordt bewaard, terwijl juist de werk- en voorzieningenfunctie van de twee steden wordt versterkt.

transitie van een op industrie gebaseerde naar een meer op diensten gefundeerde economie blijkt
moeizaam te verlopen. Vooral het aandeel zakelijke diensten in de totale economie blijft achter.

Bovendien kan de regio als geheel een visie ontwikkelen op de aanpak van vergrijzing, de verdere

Daarentegen beschikt Roermond over een sterke positie op het gebied van winkel-, horeca-,

ontwikkeling van toerisme en recreatie en het creëren van een regionale identiteit. Het belangrijkste is

onderwijs- en zorgvoorzieningen. Met name het aantal winkel- en horecavoorzieningen en de

dat de diverse gemeenten niet ieder voor zich streven naar overheidssubsidies, verbetering van het

omzetten die hierin zijn behaald hebben de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De

vestigingsklimaat en bedrijvenacquisitie, maar dat Midden-Limburg in de toekomst meer wordt dan de

komst van het Designer Outlet Center is een geschenk uit de hemel geweest voor de totale sociaal-

som der gemeenten.

economische ontwikkeling van de stad. De winkel- en horecavoorzieningen vormen tezamen met de
toeristisch-recreatieve potentie de fundamenten waarop de toekomstige sociaal-economische
ontwikkeling van Roermond kan worden gebouwd.
Binnen zijn omgeving vervult Roermond een centrumfunctie voor wat betreft werkgelegenheid en
winkel- en horecavoorzieningen. Qua werkgelegenheid ligt het zwaartepunt in Nederland, qua
koopstromen juist in Duitsland. De verzorgingsfunctie van Roermond is voor een deel historisch
bepaald. De stad vervult immers als bestuurscentrum en als zetel van het gelijknamige Bisdom al
eeuwenlang een centrumfunctie. Maar het zijn vooral de ligging en de kwaliteit van het
voorzieningenaanbod die de stad tegenwoordig tot een belangrijk verzorgingscentrum maken. Het zal
niemand verbazen dat dit ook de werkgelegenheid ten goede komt. Zodoende kent Roermond een
relatief gunstig toekomstperspectief.
Hoe het gemiddelde te ontstijgen?
ontstijgen?
In vergelijking tot de omliggende gemeenten kan Roermond dan ook een forse bevolkings- en
werkgelegenheidsgroei verwachten. Vergelijken we de prognoses voor de stad echter met die voor
Nederland als geheel, dan zien we dat Roermond achterblijft. Hoe kan de stad ervoor zorgen dat haar
toekomstige groei toch het Nederlandse gemiddelde overtreft? In de eerste plaats is het zaak dat
Roermond in de sociaal-economische ontwikkeling uitgaat van zijn eigen kracht. Dit betekent dat
zowel bedrijfsleven als overheid de unieke kenmerken van de stad moeten herkennen en –belangrijker
nog- hiernaar moeten handelen. In de eerste plaats kan Roermond zijn positie als koopcentrum in de
toekomst verder versterken. De ontwikkeling van het Designer Outlet Center (DOC) is zoals gezegd een
geschenk uit de hemel geweest voor de sociaal-economische ontwikkeling van de stad. Het wordt nu
tijd dat DOC en binnenstad meer op elkaar aansluiten.
Voorts kan Roermond voortborduren op de cultuurhistorie en de daarmee samenhangende stedelijke
allure. Enerzijds kan dit door het cultuuraanbod te vergroten, anderzijds door de binnenstad fysiek te
laten aansluiten op de Maas. Zo wordt eveneens het toeristisch-recreatieve profiel van de stad
1

versterkt, wat weer kan zorgen voor een werkgelegenheidsimpuls.
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1.

Het grootste gedeelte van de Roermondse bevolkingsgroei is te danken aan het positieve buitenlandse

SociaalSociaal-economische schets van Roermond

migratiesaldo. Vooral Turken en Marokkanen blijken zich de afgelopen vijftien jaar in de stad te
1.1

hebben gevestigd. Zoals we in figuur 1.4 zien, uit zich dat in een –vooral in vergelijking tot in Midden-

Inleiding

Roermond is in het stedenbericht van begin dit jaar omschreven als een kleine stad met grote kansen.

Limburg als geheel- hoog percentage van niet-westerse allochtonen in de bevolking. Het percentage

Dankzij de ligging van Roermond temidden van grote steden en een aantrekkelijke binnenstad zou

verhoudt zich tot het gemiddelde voor steden in ons land.

Roermond kansrijk zijn voor activiteiten op het gebied van winkelen en recreatie. In dit eerste

Het traditioneel hoge aandeel van westerse allochtonen in de bevolking nam de laatste jaren wat af.

hoofdstuk wordt er voortgeborduurd op het stedenbericht en zullen de sociaal-economische

Ondanks de ligging aan de grens trekt de stad weinig Duitsers aan. Dit heeft voor een deel te maken

karakteristieken van Roermond verder worden uitgediept. Hierbij ligt de nadruk op de bevolking en de

met de situatie op de woningmarkt in respectievelijk Nederland en Duitsland. Voor Nederlanders is het

bedrijvigheid in Roermond en het woon- en leefklimaat van de stad.

vaak meer lucratief om in Duitsland te wonen en in Nederland te werken, dan het voor Duitsers is om
in Nederland te wonen en in Duitsland te werken.

1.2

Achterblijvende bevolkingsontwikkeling

De kenmerken van de bevolking zijn van grote invloed op de sociaal-economische situatie in een
gebied. Zo wordt de regionaal-economische ontwikkeling in hoge mate bepaald door de omvang en de

Figuur 1.3: samenstelling gemiddelde jaarlijkse
bevolkingsgroei 1990-2004

Figuur 1.4: aandeel allochtonen in de bevolking, 2005
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Roermond in het verleden geen grote VINEX-wijken zijn gepland (zoals in andere matig stedelijke
gemeenten vaak wel is gebeurd).

De afgelopen vijftien jaar liet Roermond verder een negatief binnenlands migratiesaldo zien (zie figuur
1.3). Dit wijst erop dat er vanuit Roermond meer mensen naar andere Nederlandse gemeenten
Figuur 1.2: leeftijdsopbouw bevolking, 2005

Figuur 1.1: bevolkingsontwikkeling 1990-2005

verhuizen dan andersom. De laatste vijf jaar lijkt hierin voorzichtig verandering te komen. Een trend

Index, 1990 = 100

die volgens PRIMOS-prognoses4 de komende jaren zal doorzetten. Volgens deze prognoses zal de stad
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binnenstad zal ontstaan. Hier worden ongeveer 580 woningen gebouwd. In het Roermondse Veld tenslotte worden
tot 2008 ruim 420 woningen gebouwd. Dit tezamen met de reeds gerealiseerde nieuwbouw in o.a. Musschenberg,

Bron: CBS, bewerking Rabobank

zorgt ervoor dat toekomstige bevolkingsgroei op relatief korte termijn mogelijk wordt. Bovendien kunnen Melickerveld en gebieden in Swalmen hiervoor op de lange termijn nog uitkomst bieden.

Anderzijds onderscheidt Roermond zich met zijn bevolkingsgroei binnen Midden-Limburg in positieve
zin. Ook dit heeft voor een groot deel te maken met de leeftijdsopbouw van de bevolking van

Als we het totale migratiesaldo (binnenlands en buitenlands migratiesaldo bij elkaar opgeteld)

respectievelijk Roermond en de totale regio3. In Midden-Limburg zal het komende decennium de

uitsplitsen naar leeftijdsgroepen, dan zien we dat per saldo met name de leeftijdsgroep 15-24 jaar

vergrijzing waarschijnlijk sterk doorzetten, gezien de relatieve oververtegenwoordiging van de groep

zich in Roermond vestigt (zie figuur 1.5). De vraag is waarmee dit samenhangt. In het algemeen zorgt

45-64 jaar (zie figuur 1.2).

de aanwezigheid van een hoger beroepsinstelling of universiteit voor een dergelijk hoog migratiesaldo.
Echter, in Roermond zijn het afgelopen decennium juist een aantal opleidingen vertrokken. De

2

Gemeenten met 1000-1500 adressen per vierkante kilometer (CBS-indeling). De gemeenten die in het rijksbeleid als groeikernen

aanwezigheid van de PABO (Fontys) en het ROC & AOC zal hoogstwaarschijnlijk niet tot dit positieve

zijn bestempeld behoren in het algemeen tot deze categorie. Hierdoor hebben de matig stedelijke gemeenten samen met de sterk
stedelijke gemeenten het afgelopen decennium de sterkste bevolkingsgroei laten zien.
3

4

Op het moment dat we in deze studie spreken van de regio, dan wordt er gedoeld op regio Midden-Limburg; één van de veertig

PRIMOS staat voor Prognose-, Informatie- en Monitoring-Systeem. Dit is een door ABF ontwikkeld model waarmee de

nationale CBS-prognose wordt gebruikt als startpunt.

door het CBS onderscheiden COROP-gebieden. Midden-Limburg bestaat uit de gemeenten Ambt Montfort, Echt-Susteren, Haelen,
Heel, Heythuysen, Hunsel, Maasbracht, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Roggel en Neer, Swalmen, Thorn en Weert.
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Figuur 1.5: migratiesaldo naar leeftijdsgroep 1990-2004
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in de totale bevolking klein. De
kapitaalkrachtige leeftijdsgroep 25-44 jaar is

in Roermond in vergelijking tot het Nederlands gemiddelde eveneens licht ondervertegenwoordigd. Als
we de dit aantal echter vergelijken met dat in andere Limburgse gemeenten, dan is het relatief groot.
Het blijkt zich te verhouden tot de stedelijke gemeenten in Nederland. Concluderend stellen we dat
Roermond voor wat betreft de bevolkingsontwikkeling en bevolkingssamenstelling de afgelopen vijftien
jaar steeds meer stedelijke trekken heeft gekregen.
1.3

Stagnerende economische ontwikkeling

Evenals de bevolkingsgroei bleef de werkgelegenheidsgroei in Roermond achter bij het landelijk
gemiddelde. Roermond is zwaar getroffen door de economische stagnatie van de afgelopen jaren. Maar
ook in de hoogtijdagen van de jaren ’90 bleef Roermond qua groei achter bij het gemiddelde in ons
land (figuur 1.6). De stagnatie in de werkgelegenheidsontwikkeling is voor een deel het gevolg van de
‘oude’ productiestructuur van Roermond, waarin krimpende en traag groeiende sectoren als de
industrie en de niet-commerciële dienstverlening de overhand hebben (zie figuur 1.7).
Figuur 1.6: werkgelegenheidsontwikkeling 1996-2005

Figuur 1.7: werkgelegenheidsstructuur, 2005
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Bovendien was de krimp in de industrie veel sterker (30%), dan gemiddeld in Nederland (8%). Overigens
kromp in de andere Limburgse steden de industrie minstens zo sterk, met uitzondering van Weert (zie
tabel 1.1). Door de sterke exportoriëntatie lijkt de industrie in Limburg zeer gevoelig te zijn voor
veranderingen in de mondiale arbeidsverdeling en het internationale conjunctuurverloop.
De opening van het Designer Outlet Center blijkt een zeer positieve invloed te hebben gehad op de
werkgelegenheidsontwikkeling in Roermond. Dit blijkt onder meer uit de werkgelegenheidsgroei die er
het afgelopen decennium in de handel heeft plaatsgevonden (zie tabel 1.1). Ook in Venlo en Weert was
de handel een positieve uitzondering. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de sterkste groei in
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Venlo in de groothandel plaatsvond, terwijl in Weert en met name Roermond juist de detailhandel een

waarmee het voor de hand ligt dat werkzoekenden naar Roermond trekken in de hoop daar een baan te

sterke werkgelegenheidsgroei heeft gekend.

vinden. Alleen in Swalmen ligt het werkloosheidspercentage ook op een hoger niveau dan gemiddeld in

De sterkste groei vond in Roermond plaats in de niet-commerciële dienstverlening. De vraag is of dit in

Midden-Limburg (resp. 10,4% en 9,4%).

de toekomst gecontinueerd kan worden. Het toekomstige vertrek van het Kadaster en de

Toeristisch-recreatieve sector

arbeidsinspectie kunnen de werkgelegenheidsontwikkeling in deze sector negatief beïnvloeden.

De ligging van Roermond nabij de Maasplassen en het Nationale Park ‘Meinweg’, zorgen evenals het
Tabel 1.1: werkgelegenheidsontwikkeling 1996-2005 per sector
Roermond
Totaal
Landbouw
Industrie & bouwnijverheid
Handel
Transport & communicatie
Commerciële diensten
Niet-commerciële diensten

Weert

7,69%
119,05%
-23,28%
25,19%
9,30%
13,69%
31,18%

voorzieningenaanbod en de historische sfeer in de binnenstad (zie paragraaf 1.4) voor een enorme

Venlo
10,54%
-30,90%
-0,88%
25,01%
-1,59%
22,37%
23,24%

6,66%
-3,40%
-14,04%
17,59%
17,46%
14,23%
17,20%

Sittard-Geleen
Nederland
-2,42%
16,29%
-24,95%
-16,73%
-22,97%
-3,78%
6,91%
13,72%
-9,05%
14,84%
25,90%
33,98%
19,25%
28,44%

Bron: LISA, bewerking Rabobank

potentie voor de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector. Op het moment dat we kijken naar
de omvang van de toeristisch-recreatieve sector en het aandeel van deze sector in de totale
werkgelegenheid, dan zien we echter dat dit op dit moment nog achterblijft bij het landelijk
gemiddelde (zie figuur 1.10).
Figuur 1.10: aandeel van de toeristisch-recreatieve
sector in de totale werkgelegenheid, 1996 & 2003
8%

7,5%
6,9%

7%

Sterke werkgelegenheidsfunctie

6,0%

6%

Ondanks de stagnatie in de werkgelegenheidsontwikkeling is de werkgelegenheidsfunctie van

5%

Roermond nog steeds relatief sterk (zie figuur 1.8). Tegen elke honderd leden van de beroepsbevolking

4,8%

4,4%

Nederland

7,0%
6,3%
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Ondernemende stad
Uit figuur 1.12 blijkt dat Roermond ‘ondernemend’ is. Het aantal starters lag het afgelopen decennium

Ondanks het relatief grote aantal banen dat de stad biedt, heeft Roermond te kampen met een hoog

boven het landelijk gemiddelde. Iets dat overigens ook geldt voor het aantal opheffingen. Het

werkloosheidspercentage (zie figuur 1.9). Hoewel Limburg in zijn totaliteit ook een hoge werkloosheid
kent, is het werkloosheidspercentage in Roermond voor Limburgse begrippen fors. Binnen Limburg ligt
alleen in Heerlen en Kerkrade dit percentage nog op een hoger niveau.

bedrijvenbestand in de stad is hiermee dynamisch. Wanneer een onderneming in Roermond de eerste
jaren overleeft, blijkt zij maar in beperkte mate geneigd te verplaatsen. Zowel naar een locatie elders in
Roermond (verplaatst; zie figuur 1.12), als naar een locatie buiten Roermond (emigratie; zie figuur

Daarentegen doet Roermond het voor het zesde achtereenvolgende jaar wel relatief goed als het gaat

1.13).

om de ontwikkeling van de werkloosheid5. In 2000 en 2001 was de werkloosheidsdaling

De stad blijkt echter ook weinig aantrekkelijk te zijn voor de vestiging van bedrijven van buitenaf.

bovengemiddeld en de vier daaropvolgende jaren was de werkloosheidsstijging benedengemiddeld.

In tegenstelling tot Weert, Sittard-Geleen en Venlo kende Roermond het afgelopen decennium zelfs

Zoals we in figuur 1.9 zien, is de werkloosheid in 2005 zelfs iets afgenomen. Een trend die volgens de
meest recente cijfers van het CWI in 2006 zal doorzetten.

een licht vertrekoverschot. Dit houdt in dat er in de periode 1996-2005 meer bedrijven uit de stad
vertrokken zijn, dan dat zich in de stad vestigden.

Desondanks vormt de werkloosheid in Roermond een probleem dat uitzonderlijk is voor de regio. Het
is echter niet een probleem van alleen Roermond, maar een probleem van heel Midden-Limburg. In de
6

aan Roermond grenzende gemeenten ligt het werkloosheidspercentage namelijk aanzienlijk lager,

Toeristisch-recreatieve activiteiten spreiden zich uit over diverse economische sectoren. In dit rapport is er gebruik gemaakt van

een definitie die is opgesteld door RECRON en MKB Nederland. In die definitie zijn activiteiten tot op brancheniveau geselecteerd. In
grove lijnen vallen hieronder activiteiten in de logiessector, daghoreca, vervoer- en huurgoederen, detailhandel in recreatiegoederen
5

en cultuur, recreatie, sport & amusement.

E’til (2006), Sociaal-economische verkenning Roermond 2006

Doorbreek de grenzen aan de groei

10

Doorbreek de grenzen aan de groei

11

Figuur 1.12: bedrijfsdynamiek 1996-2005 (1)

Figuur 1.13: bedrijfsdynamiek 1996-2005 (2)
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De ‘onaantrekkelijkheid’ van Roermond als vestigingsplaats heeft voor een deel te maken met de
slechte bereikbaarheid van de stad in haar geheel en de bedrijventerreinen in het bijzonder. De aanleg
van de A73 zorgt ervoor dat de ontsluiting van Roermond wordt verbeterd; iets dat er in de toekomst
voor kan zorgen dat de stad meer bedrijven aantrekt. Hoewel de aanleg van de A73 en de daarmee
samenhangende infrastructuur geen succesfactor op zich is, is het wel een vehikel om toekomstige
ontwikkeling mee te ondersteunen.

Economisch ruimtegebruik onder druk
Een negatief bedrijfsmigratiesaldo wijst vaak op een tekort van geschikte bedrijfslocaties. Zoals figuur
1.14 duidelijk maakt, is hiervan op het eerste gezicht in Roermond echter geen sprake. Het netto
oppervlak bedrijventerrein heeft het afgelopen decennium juist een sterke ontwikkeling doorgemaakt.
Hoewel het percentage uitgeefbaar terrein onder het landelijk gemiddelde ligt, is het opvallend dat dit
in de periode 1996-2004 is toegenomen (zie figuur 1.15). Dit duidt erop dat het nieuw ontwikkelde
terrein in Roermond in die periode maar moeilijk een bestemming kon vinden.
Van het netto oppervlak bedrijventerrein heeft er de afgelopen jaren echter al een verhoudingsgewijs
groot deel een bestemming kunnen vinden. Met de herstellende conjunctuur en de aanleg van de A73
in het vooruitzicht, lijkt het erop dat deze ontwikkeling zal doorzetten.
Figuur 1.14: ontwikkeling netto oppervlakte
bedrijventerrein 1996-2004

Figuur 1.15: uitgeefbaar terrein, 1996 & 2004
Als percentage van de netto oppervlakte bedrijventerrein
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is dus aanbod dat in de toekomst maar moeilijk een bestemming kan vinden. Roermond is verder een
stad, waarin zoals al eerder opgemerkt veel overheidsfuncties zijn geconcentreerd. Vijftig procent van
de kantorenmarkt drijft op deze functies. De plannen van de rijksoverheid om haar diensten te
concentreren in vier rijksbedrijvenparken in de grotere kantorensteden Eindhoven, Den Haag, Zwolle en
Utrecht, kunnen voor Roermond dan ook zeer slecht uitpakken. Na het Kadaster is de kans namelijk
groot dat ook de arbeidsinspectie uit Roermond zal vertrekken. Dit zorgt ervoor dat er op dat moment
opnieuw een groot deel van de kantoorvoorraad in aanbod zal komen.
1.4

Stedelijk woonwoon- en leefklimaat

Evenals de bevolking is de woningvoorraad sinds 1990 sterk gegroeid (zie figuur 1.16). In tegenstelling
tot de bevolkingsgroei, stagneert de groei van de woningvoorraad vooralsnog niet. Dit heeft te maken
met de landelijke trend van huishoudenverdunning. Jongeren blijven langer op zichzelf wonen en de
levensverwachting stijgt waardoor ouderen ouder worden. Daarnaast blijven ouderen langer zelfstandig
wonen. Het aantal éénpersoonshuishoudens stijgt hierdoor, waardoor de woningbehoefte ondanks een
krimpende bevolking blijft groeien.
Als we de groei van de woningvoorraad afzetten tegen die in de drie omliggende steden, dan zien we
dat de sterkste groei na Venlo in Roermond heeft plaatsgevonden. De laatste vijf jaar bleef de groei van
de woningvoorraad echter wel achter bij het landelijk gemiddelde. Dit heeft met name te maken met
een afnemend aantal huurwoningen. Het aantal koopwoningen is namelijk voor landelijke begrippen in
die periode vrij sterk gegroeid.
Figuur 1.16: groei van de woningvoorraad 1990-2005
Per eigendomstype
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Figuur 1.17: samenstelling van de woningvoorraad,
2005
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De toename van het aantal koopwoningen en de afname van het aantal huurwoningen zien we nog niet
terug in de samenstelling van de Roermondse woningvoorraad (zie figuur 1.17). Hieruit blijkt namelijk
dat het aandeel koopwoningen in de totale woningvoorraad relatief klein is (52 procent). In het
verleden zijn er in Roermond dus een groot aantal (sociale) huurwoningen gebouwd.
Dit geldt ook voor het aantal meergezinswoningen8. Ruim 30 procent van de woningen kan als zodanig
worden getypeerd. Dit zien we ook terug in de gemiddelde woninggrootte. Het relatieve aantal kleine
woningen9 ligt in Roermond met bijna 29 procent ver boven dat in Weert (16%), Sittard-Geleen (19%) en
Venlo (25%). Qua samenstelling van de woningvoorraad is Roermond binnen Limburg na Maastricht de
gemeente met de meest stedelijke trekken.

8

Als type meergezinswoning wordt elke woning beschouwd die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel

pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven
bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur.
9
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Woningen met maximaal drie kamers.
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Overigens is de hierboven beschreven woningmarkt constant is beweging. Zoals in box 1.1 is
beschreven, zijn er diverse woningbouwprojecten gepland en in ontwikkeling. De nadruk ligt hierbij in
het algemeen op de ontwikkeling van koopwoningen. Het aandeel huurwoningen in de totale
woningvoorraad zal de komende jaren dan ook verder teruglopen.

Sociaal-maatschappelijke problematiek
Niet alleen in de woningvoorraad zien we dat Roermond stedelijke trekken heeft gekregen. Ook voor
wat betreft de sociaal-maatschappelijke problematiek zien we dit terug. Zo ligt het aantal misdrijven
per inwoner in de stad op een zeer hoog niveau. Met zo’n 752 misdrijven per 10.000 inwoners moet
Roermond de grote vier steden wel voor zich laten gaan, maar laat het bijvoorbeeld steden als
Maastricht en Tilburg achter zich. De criminaliteitscijfers blijken vaak sterk te correleren met het aantal
mensen dat in wijken met sociale achterstanden10 woont. Zoals we in figuur 1.19 zien, gaat dit in
Roermond echter niet op. Hoewel het aantal woningen in wijken met sociale achterstanden in
Roermond relatief gezien hoger is dan in Weert en Venlo, blijft het achter bij het landelijk gemiddelde
en het gemiddelde van stedelijke gemeenten in ons land.
Figuur 1.19: woningen in wijken met sociale
achterstanden, 2004

Figuur 1.18: aantal misdrijven, 2004
Per 10.000 inwoners
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Het relatief grote aantal kleine woningen, het achterblijvende aantal koopwoningen en de sociaalmaatschappelijk problemen zorgen tezamen voor een relatief lage gemiddelde woningwaarde (zie
figuur 1.20). De gemiddelde WOZ-waarde voor
een Roermondse woning was in 2005 ruim
Figuur 1.20: niveau van huishoudinkomen (2002) en
woningwaarde (WOZ, 2005)
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verschillen te bestaan tussen de verschillende
wijken. De hoogste inkomens vinden we in de
binnenstad en Herten; de laagste in de
Componisten- en Vliegeniersbuurt.

De sociale achterstanden zijn gedefinieerd via inkomen, beroepsdeelname en opleidingsniveau van de bevolking. Wijken met een

sociale achterstand hebben gemiddeld een veel lager inkomen, opleiding en arbeidsdeelname.
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Sterk ontwikkeld voorzieningenapparaat
Een grote plus van het woon- en leefklimaat in de stad is de historische sfeer en het voorzieningenaanbod. Hoewel het moeilijk is om sfeer te kwantificeren, zullen we dat in dit rapport toch proberen.
Zo stellen we dat de aanwezigheid van monumentale gebouwen bijdragen aan de (historische) sfeer in
een stad. In figuur 1.21 zien we dat het aantal monumentale gebouwen in de stad relatief gezien ver
boven het landelijk gemiddelde ligt.
Figuur 1.21: aantal monumenten, 2001

Figuur 1.22: cultuurvoorzieningen per inwoner, 2005
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Ook culturele instellingen dragen bij aan de sfeer in een stad. In figuur 1.22 zien we dat het aantal
bioscopen per inwoner in Roermond boven het landelijk gemiddelde ligt. In de toekomst zal dit nog
verder toenemen met de aanleg van de Moviemax (zie box 1.2). Op dat moment zal de stad voor
bioscoopbezoek een sterke verzorgingsfunctie voor de regio gaan vervullen.
Voor wat betreft het aantal musea blijft Roermond echter evenals de drie omliggende steden achter bij
het landelijk gemiddelde. Maastricht is wat betreft musea duidelijk het hart van Limburg.
Box 1.2: ontwikkeling ‘voorterrein’ Designer Outlet Center Roermond
Box 1.2: ont
ontwikkeling
ntwikkeling ‘voorterrein’ Designer Outlet Center Roermond

Op dit moment wordt het voorterrein van het Designer Outlet Center herontwikkeld. Medio 2008 zal het voor-

Op dit moment wordt het voorterrein van het Designer Outlet Center herontwikkeld. Medio 2008 zal het voorterrein

terrein bestaan uit 8000m2 kantoorruimte, 180 appartementen met een eigen stallingsgarage, bioscoop met zeven
bestaan uit 8000 m2 kantoorruimte, 130 zorgwoningen met parkeerplaatsen, een parkeergarage met 375 plekken

zalen, een amusementshal, een restaurant en een openbare parkeergarage voor 400 auto's. Een groot openbaar
en leisure. Die leisure bestaat uit een bioscoop met acht zalen, een amusementshal en een Moviemax. Een groot

plein en een overdekte passage moet de verbinding tussen DOC en de binnenstad verbeteren.
openbaar plein moet de verbinding tussen DOC en de binnenstad verbeteren.

Ook op het gebied van winkel- en horecavoorzieningen onderscheidt Roermond zich in positieve zin
van de drie omliggende steden (zie figuur 1.23).
Figuur 1.23: horeca- en winkelvoorzieningen per
inwoner, 2005

Figuur 1.24: niet-dagelijkse winkelvoorzieningen per
inwoner, 2005
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De aanleg van het Designer Outlet Center (DOC) is enorm belangrijk geweest voor de ontwikkeling van
Roermond als streekcentrum. Met het DOC is Roermond namelijk nog aantrekkelijker geworden voor
Duitse consumenten en kan een potentiële markt als de bevolking van Nordrhein-Westfalen beter
worden bereikt. Dit zijn consumenten die op het moment dat ze eenmaal in Roermond zijn in het
algemeen ook even blijven. Ook de ondernemers in de binnenstad profiteren daarmee van de
aanwezigheid van het DOC.
Box 1.3: ontwikkeling Retail Park Roermond
Box 1.3: ontwikkeling
ontwikkeling Retail Park
Park Roermond
Nabij de A73-oost zal op korte termijn worden aangevangen met de bouw van het Retail Park. Uiteindelijk zullen
Nabij de A73-oost zal op korte termijn worden aangevangen met de bouw van het Retail Park. Uiteindelijk zullen
hier 35.000 m2 bruto vloeroppervlak en 1.200 parkeerplaatsen ontstaan. De mensen die het park in de toekomst
hier 35.000 km² bruto vloeroppervlak en 1.200 parkeerplaatsen ontstaan. De mensen die het park in de toekomst
bezoeken, treffen megastores voor o.a. interieur en home electronics. Daarnaast is er ruimte ingeruimd voor
bezoeken, treffen megastores voor o.a. interieur en home electronics. Daarnaast is er ruimte ingeruimd voor
leisure-activiteiten en komt er een vestiging van een grote fastfoodketen. In het Retail Park zullen branches
leisure-activiteiten en komt er een vestiging van een grote fastfoodketen. In het Retail Park zullen branches
vertegenwoordigd zijn die aanvullend zijn op die in de binnenstad. In het vierde kwartaal van 2007 wordt het
vertegenwoordigd zijn die aanvullend zijn op die in de binnenstad. In het vierde kwartaal van 2007 wordt het Retail
Retail Park opgeleverd, waarna de opening waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2008 zal plaatsvinden.
Park opgeleverd, waarna de opening waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2008 zal plaatsvinden.

Roermond blijkt met het DOC vooral een groot aanbod mode en luxewinkels te hebben (zie figuur
1.24). Echter, ook de positie op het gebied van andere niet-dagelijke winkelvoorzieningen –zoals vrije
tijd en leisure- is groot. Dit aanbod zal daarnaast met de aanleg van het voorterrein (zie box 1.2), het
Retail Park (zie box 1.3) en de huis- en tuinboulevard (zie box 1.4) in de toekomst nog verder worden
vergroot. Al met al beschikt Roermond over een winkelaanbod dat zich goed leent om te dienen als
regionaal streekcentrum. Op de omvang van het verzorgingsgebied van Roermond zal in hoofdstuk 2
dieper worden ingegaan.
Box 1.4: ontwikkeling huis- en tuinboulevard Roermond
Box 1.4: ontwikkeling
ontwikkeling huishuis- en tuinboulevard Roermond
Medio 2007 wordt er tussen de St. Wirosingel en de A73-zuid aangevangen met de bouw van een huis- en tuinMedio 2007 wordt er tussen de St. Wirosingel en de A73-zuid aangevangen met de bouw van een huis- en tuinboulevard. Het doel van dit project is het clusteren van bepaalde branches. De huis- en tuinboulevard zal bestaan
boulevard. Het doel van dit project is het clusteren van bepaalde branches. De huis- en tuinboulevard zal bestaan
uit 2 bouwmarkten (14.000 m2), 1 tuincentrum (9.500 m2) en 5 tot 8 winkelformules (15.000 m2). Bij elkaar gaat
uit 2 bouwmarkten (14.000 m²), 1 tuincentrum (9.500 m²) en 5 tot 8 winkelformules (15.000 m²). Bij elkaar gaat het
het om 38.500 m2 bruto vloeroppervlak. Daarnaast worden er 1.200 parkeerplaatsen ontwikkeld. In de toekomst
om 38.500 m² bruto vloeroppervlak. Daarnaast worden er 1.200 parkeerplaatsen ontwikkeld. In de toekomst zal de
zal de huis- en tuinboulevard 1.2 miljoen bezoekers trekken. De opening vindt medio 2008 plaats.
huis- en tuinboulevard 1.2 miljoen bezoekers trekken. De opening vindt medio 2008 plaats.

Naast de recreatieve voorzieningen blijkt Roermond ook een sterke positie te hebben op het gebied
van zorg- en onderwijsvoorzieningen (zie figuur 1.25). In de figuur is ervoor gekozen om het aanbod
aan zorgvoorzieningen door middel van het aantal ziekenhuisbedden per inwoner weer te geven.
Hieruit blijkt dat er in Roermond, Weert, Sittard-Geleen en Venlo een bovengemiddeld aantal ziekenhuisbedden zijn. Waarbij Roermond in 2005 –en dus nog voor de realisatie van het nieuwe ziekenhuis
in Sittard-Geleen- voorloopt op de drie andere steden. Daarnaast zien we in cijfers van Dendrite terug
dat Roermond een bovengemiddeld aantal
Figuur 1.25: ziekenhuisbedden en HBO-studenten per
inwoner, 2005

huisartsen heeft.

Index, NL = 100

belangrijk dat het zorgvoorzieningenaanbod

250

Met de sterk opkomende vergrijzing is het
op peil is. Daarnaast kan de aanwezigheid van
hogere beroepsopleidingen zorgen voor de

200

(broodnodige) aanwas van jongvolwassenen.
150

Zoals we in figuur 1.25 zien, is het aantal
Roermondse studenten relatief groot. Hierin is

100

echter wel een verschuiving merkbaar. Zo

50

worden in Sittard-Geleen in de toekomst meer
0
Roermond

Weert

SittardGeleen

Ziekenhuisbedden

Venlo

HBO-studenten

MiddenLimburg
NL

opleidingen aangeboden dan nu het geval is.
Hierdoor zal het gepresenteerde beeld in de
nabije toekomst waarschijnlijk veranderen.

Bron: Redactie Adresboek en CFI, bewerking Rabobank
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1.5

Conclusie

2.

SociaalSociaal-economische positie van Roermond

bevolkingsopbouw, de samenstelling van de woningvoorraad en de werkgelegenheidsontwikkeling. In

2.1

Inleiding

zijn sociaal-economische ontwikkeling blijkt Roermond binnen Limburg één van de koplopers. Maar

In het vorige hoofdstuk is de bevolking en bedrijvigheid in Roermond en het woon- en leefklimaat van

voor wat betreft de bevolkingsontwikkeling en de economische ontwikkeling blijft Roermond wel achter

de stad beschreven. De sociaal-economische kenmerken van de stad werden in het hoofdstuk vaak

bij het landelijk gemiddelde. De transitie van een op industrie gebaseerde economie naar een meer op

vergeleken met die in de nabijgelegen steden Weert, Sittard-Geleen en Venlo.

diensten gefundeerde economie blijkt moeizaam te verlopen. Vooral het aandeel zakelijke diensten in

In dit hoofdstuk borduren we hierop voort en gaan we in op de sociaal-economische positie van

de totale economie blijft achter. Daarentegen beschikt de stad over een sterke positie op het gebied

Roermond, Weert, Sittard-Geleen en Venlo binnen Zuidoost-Nederland. Een gebied dat in deze studie

van winkel-, horeca-, onderwijs- en zorgvoorzieningen. Met name het aantal winkel- en horeca-

zal bestaan uit Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en provincie Limburg. Het doel van dit hoofdstuk

voorzieningen en de omzetten die hierin zijn behaald hebben de laatste jaren een sterke ontwikkeling

is om de verzorgingsgebieden van de in Zuidoost-Nederland gelegen steden af te bakenen. Hierbij

doorgemaakt. De totstandkoming van het Designer Outlet Center is een geschenk uit de hemel

maken we een onderscheid tussen verzorgingsgebieden met betrekking tot werkgelegenheid en

geweest voor de sociaal-economische ontwikkeling van de stad. De winkel- en horecavoorzieningen

verzorgingsgebieden met betrekking tot winkel- en horecavoorzieningen.

Roermond heeft de afgelopen jaren steeds meer stedelijke trekken gekregen. Dit zien we terug in de

vormen tezamen met de toeristisch-recreatieve potentie de fundamenten waarop de toekomstige
sociaal-economische ontwikkeling van de stad kan worden gebouwd.

2.2

Centrum van werkgelegenheid

Vorig hoofdstuk is gerefereerd aan de sterke werkgelegenheidsfunctie die Roermond vervult.
Tegenover elke honderd leden van de beroepsbevolking staan 135 banen; een aantal dat ook
vergeleken met de andere Limburgse steden relatief groot is. Dit houdt in dat een groot deel van de
Roermondse banen wordt bezet door mensen die buiten Roermond wonen. In deze paragraaf kijken we
welke ‘woongemeenten’ het sterkst op Roermond zijn aangewezen. Daarnaast brengen we de
verzorgingsgebieden (zie box 2.1) van de nabijgelegen steden in kaart.
Box 2.1: stedelijke verzorgingsgebieden
Steden worden gekenmerkt door een concentratie van een groot aantal mensen op een klein oppervlak. Deze
concentratie maakt activiteiten mogelijk waarvoor in een dunner bevolkt gebied het draagvlak ontbreekt11. Steden
hebben daardoor op allerlei aspecten, zoals werkgelegenheid, winkel-, zorg-, onderwijs- en cultuurvoorzieningen,
een verzorgende functie voor het omliggende gebied. In dit hoofdstuk behandelen we twee dimensies van
verzorgingsfunctie; die voor werkgelegenheid en die voor winkel- en horecavoorzieningen.

Figuur 2.1: pendel rondom Roermond, 2000
Oss

Verzorgingsgebieden
Pendel 2000
Eindhoven
Den Bosch
Maastricht
Nijmegen
Venlo
Heerlen
Roermond
Sittard
Veghel
Geleen
Oss
Weert
Best
Uden
Boxtel
Horst
Venray
Verdeeld

's-Hertogenbosch

(22)
(7)
(6)
(4)
(11)
(11)
(11)
(3)
(1)
(2)
(4)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(3)

Uden
Veghel
Venray
Helmond
Eindhoven
Venlo

Weert
Roermond

Sittard
Geleen
Heerlen
Maastricht

Bron: CBS, bewerking Rabobank

11
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Rabobank Nederland (2006), Economisch Kwartaalbericht september 2006; Nederland Stedenland
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In figuur 2.1 zien we dat het verzorgingsgebied van Roermond wordt ingeklemd door dat van Weert,
Venlo en Sittard-Geleen. Het verzorgingsgebied strekt zich uit van Roggel en Neer in het noorden tot
Echt-Susteren in het zuiden. Het verzorgingsgebied telt bij elkaar zo’n 150 duizend inwoners12. Dit is
een zeer groot verzorgingsgebied gezien de omvang van Roermond zelf (zie tabel 2.1). Waar in
Roermond de omvang van het verzorgingsgebied ruim drie keer zo groot is als de omvang van de
eigen gemeente, ligt die ratio in de drie andere steden een stuk lager.
Tabel 2.1: omvang verzorgingsgebied o.b.v. werkgelegenheidsfunctie, 2000
Roermond
Weert
Sittard-Geleen
Venlo

Verzorgingsgebied Eigen bevolking
149.100
44.900
70.200
48.000
137.700
98.400
162.600
89.500

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Relatief sterke relatie tussen Roermond en Weert
Opvallend zijn de verschillen tussen Roermond en Weert. Hoewel beide steden ongeveer dezelfde
omvang hebben, zien we dat Roermond op het gebied van werkgelegenheid een veel groter
verzorgingsgebied heeft. Weert ondervindt de sterke invloed van Eindhoven (een verzorgingsgebied
van ruim 700 duizend inwoners). Hoewel Weert dus per saldo een werkfunctie heeft, zien we dat de
stad ook een belangrijke woonfunctie voor zijn omgeving vervult. Zo is een relatief groot deel van de
Weertse bevolking werkzaam in Eindhoven en Roermond. In Roermond zijn woon- en werkfunctie
minder in evenwicht. Roermond is een echte werkstad.
Verder blijkt de relatie tussen Weert en Roermond onderling relatief sterk te zijn. Sterker dan dat op
basis van de omvang van beide steden en de afstand tussen de twee steden mag worden verwacht13.
De sterke pendelrelatie zorgt voor de nodige druk op het wegennet (o.a. N280). Dit wordt nog eens
versterkt door de intensieve pendel tussen de tussenliggende gemeenten enerzijds en Weert en
Roermond anderzijds. In absolute termen is de pendel tussen Venlo en Roermond overigens ook
aanzienlijk (zie tabel 2.2). Dit is echter gezien de omvang van Venlo minder opvallend.
Tabel 2.2: absolute pendel tussen de vier steden, 2000
werkgemeente
woongemeente Roermond
Weert
Roermond
9500
Weert
700
Sittard-Geleen
800
Venlo
700

500
12200
300
100

Sittard-Geleen Venlo
600
900
300
200
22200
100
100
26200

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Omliggende gemeenten het belangrijkst
De arbeidsmarkt van de eigen gemeente en de direct omliggende gemeenten is het belangrijkst voor
het bedrijfsleven in Roermond (zie tabel 2.3). De relatie tussen die gemeenten en Roermond is
bovendien een stuk sterker dan verwacht. Relatief gezien is een groot deel van de beroepsbevolking

12

Bij de interpretatie van de kaart moet worden opgemerkt dat steden gedefinieerd zijn als gemeenten met een positief pendelsaldo.

Dit houdt in dat een stad in het woonwerkverkeer meer mensen naar zich toetrekt, dan dat zij van zich ziet weggaan. Vervolgens is
gekeken op welke stedelijke gemeente de inwoners van landelijke gemeenten (gemeenten met een negatief pendelsaldo) voor hun
woonwerkverkeer het sterkst zijn gericht. In het geval van bijvoorbeeld Echt-Susteren geldt dat de gemeente een negatief
pendelsaldo heeft en dat de uitgaande pendel het sterkst is gericht op Roermond.
13

De verwachte pendel is berekend met behulp van het zwaartekrachtmodel zoals dat oorspronkelijk in de 17e eeuw door Isaac

Newton is ontwikkeld. In dit model wordt de stroom tussen twee objecten berekend aan de hand van de massa van de objecten en
de afstand hiertussen. Dit model is het uitgangspunt geweest om de pendel tussen twee gemeenten te berekenen. De massa van de
twee gemeenten wordt in het door Rabobank ontwikkelde zwaartekrachtmodel bepaald aan de hand van de omvang van de
beroepsbevolking in de woongemeente en de werkgelegenheid in de werkgemeente. De afstand is in het model de geografische
afstand tussen de centra van de twee gemeenten.
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van Weert, Ambt Montfort en Heythuysen werkzaam in Roermond. Dit geldt overigens ook voor de

hand van reistijden in kaart gebracht. Het donkeroranje gebied geeft de locaties weer die vanuit

beroepsbevolking van Maastricht en Heerlen. Hier gaat het echter om kleinere absolute waarden.

Roermond binnen een half uur rijden zijn te bereiken. In dit gebied wonen bij elkaar 1,7 miljoen
mensen. Het iets lichter oranje gearceerde gebied geeft aan welke locaties binnen een uur rijden zijn te

Tabel 2.3: inkomende pendel Roermond, 2000
Nr. Gemeente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Roermond
Roerdalen
Ambt Montfort
Echt-Susteren
Swalmen
Maasbracht
Haelen
Heythuysen
Sittard-Geleen
Heel
Weert
Venlo
Roggel en Neer
Beesel
Maastricht
Heerlen

bereiken. In dit gebied wonen bij elkaar ruim 8,1 miljoen mensen. De meest lichte arcering geeft

Inkomende pendel
werkelijk verwacht
9500
9700
1900
2100
1500
500
1200
500
1100
1700
1100
800
1100
1000
900
300
800
300
800
400
700
200
700
600
600
300
600
800
400
100
400
100

tenslotte aan welke locaties binnen anderhalf uur rijden zijn te bereiken. In dit gebied wonen ruim 20,1
miljoen mensen.
Figuur 2.3: ligging van Roermond in kaart gebracht m.b.v. reistijden, 2005

Bron: CBS, Rabobank

2.3

Duits koopcentrum

In hoofdstuk 1 werd duidelijk dat Roermond een zeer uitgebreid voorzieningenaanbod heeft. Met name
op het gebied van winkels die niet-dagelijkse goederen verkopen, onderscheidt Roermond zich van
Weert, Sittard-Geleen en Venlo. In figuur 2.2 zien we dat niet direct terug. Het verzorgingsgebied van
Roermond op het gebied van winkel- en horecavoorzieningen is zelfs kleiner dan dat op het gebied
van werkgelegenheid.
Figuur 2.2: koopstromen rondom Roermond, 2004
Oss

Verzorgingsgebieden
Koopstromen 2004

's-Hertogenbosch

Eindhoven
(11)
Nijmegen
(3)
Maastricht
(4)
Tilburg
(2)
Den Bosch
(6)
Venlo
(6)
Sittard-Geleen (5)
Heerlen
(9)
Roermond
(11)
Helmond
(6)
Oss
(3)
Weert
(5)
Kerkrade
(1)
Uden
(8)
Valkenburg
(1)
Venray
(5)
Veldhoven
(2)
Veghel
(2)

Uden
Veghel
Venray
Helmond
Eindhoven

Bron: Designer Outlet Center
Venlo

Opvallend is de ligging van Roermond in het donkeroranje gebied. De stad ligt namelijk niet in het
midden van dit gebied, maar in de linkerhelft. Dit geeft aan dat de verbindingen met het Duitse

Weert

achterland op dit moment beter zijn dan de verbindingen met het Nederlandse achterland. Daarnaast

Roermond

zien we dat steden als Duisburg (504.000 inwoners), Essen (585.000), Düsseldorf (577.000) en Keulen
(975.000) binnen een uur rijden zijn te bereiken. Het is daarom niet vreemd dat het voorzieningenaanbod voor een belangrijk deel is gericht op de wensen van de Duitse consument.

Sittard-Geleen

Voor het Designer Outlet Center (DOC) was de ligging nabij Duitsland en de goede infrastructuur
tussen Roermond en Roergebied zelfs het belangrijkste vestigingsmotief. Ongeveer 60 procent van het

Heerlen

aantal bezoekers aan het DOC is van Duitse afkomst. De Duitse feestdagen en vakanties staan in

Maastricht

Roermond bekend als hoogtijdagen.
Bron: Rabobank

Ligging cruciaal
Op het moment dat we figuur 2.2 vergelijken met figuur 2.1, dan zien we dat de verzorgingsgebieden

Echter, een zeer belangrijke consumentengroep voor de Roermondse detailhandel en horeca is in

op basis van werkgelegenheid in het algemeen groter zijn dan die op basis van koopstromen. Weert

onderstaande kaart niet opgenomen: de Duitsers. In figuur 2.3 is de ligging van Roermond aan de

blijkt hierin een uitzondering. Op het gebied van koopstromen blijkt het verzorgingsgebied van Weert
groter te zijn dan op het gebied van werkgelegenheid. In het algemeen kan echter in Zuidoost-
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Nederland worden gesteld dat de bereidheid van mensen om een afstand af te leggen voor het werk

3.

Toekomstige sociaalsociaal-economische positie van Roermond

in staat is om op grote schaal Duitse consumenten te trekken. Ligging en diversiteit aan voorzieningen

3.1

Inleiding

liggen hieraan ten grondslag.

In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat Roermond beschikt over een aantal unieke

groter is dan die voor het kopen van goederen en diensten. Het is daarom uitzonderlijk dat Roermond

kenmerken, zoals de historie, ligging, voorzieningen en stedelijke allure. Tegelijkertijd zijn er in de
Figuur 2.2 en figuur 2.3 maken echter ook duidelijk dat er voor Roermond kansen liggen in uitbreiding

stad een aantal sociaal-economische problemen, zoals de stagnerende bevolkings- en

van het Nederlandse verzorgingsgebied. Belangrijk zal hierbij de kwaliteit van de infrastructuur zijn. De

werkgelegenheidsgroei, het hoge werkloosheidspercentage en de dreiging van het vertrek van grote

aanleg van de A73 en de verlenging van de A68 zijn daarom zeer belangrijk. De ontsluiting richting het

dienstverlenende bedrijven. Deze sterktes en zwaktes zorgen tezamen voor uitdagingen voor de

westen en dus richting Weert en Eindhoven zou nog verder moeten worden verbeterd. Verbreding van

toekomst, zowel voor bedrijfsleven als voor overheidsinstanties. Deze partijen kunnen concrete

de N280 zou de ligging van Roermond verbeteren en eveneens de relatie tussen Weert en Roermond

plannen aandragen om de sociaal-economische positie van Roermond in de toekomst (nog verder) te

verder kunnen versterken.

versterken.
Het hoofdstuk begint met een ‘als-we-niets-veranderen’-scenario (paragraaf 3.2). Vervolgens

2.4

Conclusie

presenteren we in paragraaf 3.3 enkele ideeën waarmee Roermond kan zorgen dat het ‘als-we-niets-

Zoals in de vorige paragrafen is gebleken, vervult Roermond zowel op het gebied van werkgelegenheid

veranderen’-scenario wordt overtroffen. In paragraaf 3.4 laten we zien dat voor het slagen hiervan

als op het gebied van winkel- en horecavoorzieningen een centrumfunctie voor zijn omgeving. Een

enkele projecten juist in regionaal verband moeten worden opgepakt. Het hoofdstuk besluit met een

omgeving waarvan het zwaartepunt wel duidelijk verschilt. Voor wat betreft de werkgelegenheid

conclusie. De toekomstvisie die wij in dit hoofdstuk presenteren en de aanbevelingen die wij hierin

bestaat het verzorgingsgebied voornamelijk uit Nederlandse gemeenten. Grensoverschrijdende arbeid

doen zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op gesprekken met stakeholders uit het Limburgse

vindt ondanks de openstelling van grenzen en het stimulerende beleid van de EUREGIO nog steeds in

bedrijfsleven en afgevaardigden van diverse overheidsinstanties (zie Bijlage B).

beperkte mate plaats.
Voor wat betreft de koopstromen is dit echter een ander verhaal. Het zwaartepunt van het

3.2

verzorgingsgebied ligt hier in Duitsland. Ruim 60 procent van de mensen die het Designer Outlet

Zoals in paragraaf 1.2 is beschreven, zal Roermond volgens PRIMOS-prognoses14 uitgroeien tot een

Center bezoeken, is van Duitse afkomst. Daarnaast profiteert ook de binnenstad van de ligging ten

stad die in 2020 bijna 50.000 inwoners telt (exclusief Swalmen). Met deze groei onderscheidt de stad

opzichte van het Duitse achterland.

zich van het gros van de omliggende gemeenten, zoals blijkt uit figuur 3.1.

Groeiende stad in vergrijzend gebied

De verzorgingsfunctie van Roermond is voor een deel historisch bepaald. De stad vervult immers als
bestuurscentrum en als zetel van het gelijknamige Bisdom al eeuwenlang een centrumfunctie. Maar het

Figuur 3.1: prognose bevolkingsgroei 2005-2015

zijn vooral de ligging en de kwaliteit van het voorzieningenaanbod die de stad tegenwoordig tot een
belangrijk verzorgingscentrum maken. Dit laatste zorgt voor aantrekkingskracht als koopcentrum,
's-Hertogenbosch

maar ook voor veel werkgelegenheid. En dus voor een deel voor de sterke werkgelegenheidsfunctie van

Uden

de Roermond.

Veghel
Venray
Eindhoven
Venlo

Weert
Roermond

Groei bevolking 2005-2015
volgens PRIMOS-prognoses (NL=3,5%)
Sittard-Geleen

Heerlen
Maastricht

meer dan 3,5%
2 tot 3,5%
minder dan 2%
afname minder dan 3,5%
afname meer dan 3,5%

Bron: ABF Research – PRIMOS Prognoses

14

De PRIMOS-prognose is gebaseerd op de landelijke CBS bevolkingsprognose en is vervolgens voor elke gemeente gecorrigeerd

naar leeftijdsopbouw. De prognose voor de toekomstige binnenlandse migratie is gebaseerd op de woningbouwplannen in een
gemeente. Er wordt in het model verondersteld dat gemeenten met grote woningbouwplannen meer mensen aantrekken dan
gemeenten waarin nauwelijks nieuwe woningen zijn gepland.
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De vergrijzing in Limburg zorgt ervoor dat het inwonertal in de toekomst zal afnemen. Volgens de

… De versobering van de sociale zekerheid verhoogt de arbeidsparticipatie. De economie in Europa wordt steeds

PRIMOS-prognoses zijn er slechts twaalf gemeenten binnen Limburg die zich hiervan kunnen

competitiever en flexibeler en gaat in dat opzicht meer op de Amerikaanse economie lijken. De transatlantische

onttrekken. De sterkste bevolkingsgroei zal plaatsvinden in Vaals, gevolgd door Roermond, Roerdalen,

interne markt leidt met name tot een hoge groei in de handel van diensten, wat zorgt voor een onstuimige groei in

Sittard-Geleen, Weert en Mook en Middelaar. Hoewel in de zes andere gemeenten de bevolkings-

de Europese ICT-sector. Daarnaast verhoogt de internationale concurrentie en de grote transatlantische markt de

omvang niet zal afnemen, blijft de bevolkingsgroei hier onder het Nederlandse gemiddelde van 3,5

prikkel om te innoveren. …
… De groei van de arbeidsproductiviteit en de economische groei zijn hoog. …

procent (zie tabel 3.1).

De prognoses zijn per gemeente gecorrigeerd met behulp van de werkgelegenheidsontwikkeling in de

Tabel 3.1: Limburgse gemeenten gerangschikt naar bevolkingsgroei tot 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Vaals
Roermond
Roerdalen
Sittard-Geleen
Weert
Mook en Middelaar
Venray
Maasbree
Heel
Arcen en Velden
Nederweert
Hunsel
Maasbracht
Horst aan de Maas
Meijel
Roggel en Neer
Eijsden
Venlo
Helden
Gemiddelde Limburg
Meerlo-Wanssum
Bergen (L.)
Haelen
Nuth

21,7%
6,9%
5,3%
4,1%
3,9%
3,6%
3,0%
1,6%
1,1%
0,9%
0,3%
0,0%
-0,1%
-0,3%
-0,3%
-0,4%
-1,3%
-1,5%
-1,7%
-1,9%
-2,0%
-2,9%
-3,0%
-3,0%

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Thorn
Sevenum
Maastricht
Gennep
Margraten
Meerssen
Kessel
Heerlen
Gulpen-Wittem
Onderbanken
Beesel
Valkenburg aan de Geul
Kerkrade
Schinnen
Swalmen
Heythuysen
Stein
Ambt Montfort
Beek
Simpelveld
Brunssum
Voerendaal
Echt-Susteren
Landgraaf

periode 1996–2004. Op het moment dat in een bepaalde gemeente de werkgelegenheid zich in die

-3,2%
-3,4%
-3,4%
-3,9%
-3,9%
-4,0%
-4,4%
-4,5%
-4,7%
-4,7%
-4,9%
-5,0%
-5,4%
-5,4%
-6,0%
-6,0%
-6,2%
-6,4%
-6,5%
-6,7%
-6,9%
-7,1%
-8,3%
-8,7%

periode sterker heeft ontwikkeld dan het Nederlands gemiddelde, veronderstellen we dat daar de
regionale omstandigheden relatief goed zijn. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met grote
woningbouw- en/of bedrijventerreinontwikkeling. In het geval van zulke omstandigheden wordt de
verwachting voor een gemeente naar boven gecorrigeerd. Vervolgens ontstaat per gemeente een
prognose waarin rekening wordt gehouden met het CPB-scenario Transatlantic Market (zie bijlage C),
de huidige branchestructuur en de regionale omstandigheden.
In figuur 3.2 zien we dat de sterkste werkgelegenheidsgroei volgens de prognose neerslaat in ZuidLimburg. Maastricht, Stein, Beek en Landgraaf behoren tot de koplopers in de provincie. De gemeenten
rondom Venlo laten daarentegen een werkgelegenheidsafname zien. Dit is vooral te wijten aan de
branchestructuur in deze gemeenten, waarin krimpende sectoren de overhand hebben.
Venlo zelf laat vooral dankzij de sterke vertegenwoordiging van transport- en groothandelbedrijven
wel een positief beeld zien. Evenals voor Roermond blijft de werkgelegenheidsontwikkeling wel iets
achter bij het landelijk gemiddelde voor de periode 2005-2015. In Roermond is de geprognosticeerde

Bron: ABF Research – PRIMOS Prognoses

groei vooral te danken aan de sterke vertegenwoordiging van de detailhandel en zorg.
Het nabijgelegen Haelen laat na Beek de sterkste werkgelegenheidsgroei van alle Limburgse

Roermond en Weert zullen in absolute termen binnen Midden-Limburg de sterkste bevolkingsgroei

gemeenten zien. Vooral de branchestructuur van deze gemeente biedt aanknopingspunten voor

doormaken. In de meer landelijke gemeenten zorgt met name de bevolkingsopbouw -waarin ouderen

toekomstige groei. In Beek tenslotte is de geprognosticeerde groei vooral te danken aan Maastricht-

relatief zijn oververtegenwoordigd- ervoor dat er een bevolkingskrimp zal plaatsvinden. Bovendien ligt
het gezien de beperkte omvang van de woningbouwplannen in deze gemeenten niet voor de hand dat
zij op grote schaal mensen uit andere delen van Nederland zullen trekken.

Aachen Airport. Het afgelopen decennium betekenden de ontwikkelingen omtrent dit vliegveld een
sterke impuls voor de Beekse werkgelegenheidsontwikkeling. Het is de vraag of met het recent
aangekondigde vertrek van EasyJet en BlueAir de geprognosticeerde groei gerealiseerd kan worden.

Achterblijvende werkgelegenheidsgroei

Figuur 3.2: prognose werkgelegenheidsgroei 2005-2015

Met behulp van de door het CPB ontwikkelde toekomstscenario’s15 kunnen er ook prognoses worden
gesteld voor de werkgelegenheidsontwikkeling in een gemeente. De branchestructuur in een gemeente
is het startpunt voor het stellen van de prognoses. In deze studie is ervoor gekozen om het scenario

's-Hertogenbosch
Uden

Transatlantic Market (zie box 3.1) uit te werken voor de gemeenten in Zuidoost-Nederland. Figuur 3.2

Veghel

is hiervan het resultaat.

Venray
Helmond
Eindhoven

Box 3.1: CPBCPB-scenario Transatlantic Market (Huizinga en Smid, 2004)
… In het scenario Transatlantic Market wordt de uitbreiding van de EU politiek geen succes. Landen hechten aan

Venlo

hun soevereiniteit en identiteit en lossen probleem op nationaal niveau op. De convergentie van de toetreders naar
het Europees gemiddelde verloopt traag; de nieuwe lidstaten treden niet toe tot de EMU, en Turkije wordt geen lid
Weert

van de EU. …

Roermond

… De EU wordt voornamelijk gezien als economische unie, met als belangrijkste exponent de interne markt. …

Groei werkgelegenheid 2005-2015
volgens TM-scenario (NL=3,7%)

… Ook de Verenigde Staten zijn niet bereid macht uit handen te geven aan internationale organisaties. Globale
handelsakkoorden blijven daardoor uit, maar de VS en Europa gaan de handelsrelaties met elkaar intensiveren.

Sittard-Geleen

Verregaande bilaterale liberalisatie resulteert uiteindelijk in een nieuwe interne markt zonder handelsbarrières. …
Heerlen
15

Maastricht

De lange-termijnscenario’s van het CPB schetsen sterk verschillende, maar wel plausibele en intern consistente vergezichten van

meer dan 5%
3,7 tot 5%
2 tot 3,7%
minder dan 2%
afname

de Nederlandse economie in de komende 40 jaar. Deze scenario's beogen bij te dragen aan de beleidsvorming in Nederland en de
discussie met betrekking tot strategische keuzes voor de lange termijn. In november 2004 is de studie ‘Vier vergezichten op
Nederland’ gepubliceerd, met daarin vier scenario's voor de Nederlandse economie, waaronder het scenario ‘Transatlantic Market’

Bron: Rabobank Nederland

(zie Bijlage C).
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Zoals de geprognosticeerde werkgelegenheidsgroei van Limburg achterblijft bij die van Nederland,
blijft die van Noord- en Midden-Limburg achter bij die van Limburg. Dit is niet zo zeer te wijten aan de
groei van de steden, maar aan de groei van de landelijke gemeenten waarin krimpende sectoren de
overhand hebben. Deze constatering maakt duidelijk dat er in Noord- en Midden-Limburg werk aan de
winkel is. De gepresenteerde bevolkings- en werkgelegenheidsprognoses laten bovendien zien dat de
uitgangspositie daarbij moeilijk is. De toekomstbeelden zijn echter niet statisch en kunnen door
middel van gericht beleid en (grote) incidentele investeringen nog wijzigen. Een voorbeeld van dit
laatste is de Floriade. Met de investeringen die met de Floriade gepaard gaan, kan in geen enkel model
rekening worden gehouden. De in paragraaf 3.2 gepresenteerde toekomstbeelden zijn dan ook als het
ware een ‘als-we-niets-veranderen’-scenario. Uitkomsten die hierin gepresenteerd zijn, kunnen in
werkelijkheid positiever of negatiever uitvallen.
3.3

Focus bij ontwikkeling op unieke kenmerken

Om als Roermond het ‘als-we-niets-veranderen’-scenario te overtreffen, moet het in de toekomstige
ontwikkeling vooral de aandacht richten op de ontwikkeling van de eigen unieke (sterke) kenmerken. In
de eerste plaats kan er worden gedacht aan de historie en het water. Roermond heeft op Maastricht na
de meest monumentale binnenstad en het meest imposante ‘waterfront’ van Limburg. Daarnaast heeft
de stad dankzij het relatief grote aanbod van werkgelegenheid en (winkel)voorzieningen een sterke
streekfunctie en bovendien beschikt Roermond, gegeven de beperkte omvang en het beperkte aanbod
van hoger onderwijs, over een behoorlijk cultureel leven. Anders dan de provinciehoofdstad is
Roermond echter voor velen nog een onontdekt geheim. Het openbaren en verfraaien van dit geheim is
de opgave waarvoor Roermond en de Roermonders in eigen huis staan. Daarvoor zijn aanzetten te
geven, maar zijn er ook de nodige noten te kraken.

Roermond als koopstad
De streekfunctie van Roermond is dankzij de vestiging van het Designer Outlet Center (DOC) in grote
mate versterkt. Het DOC trekt niet alleen zelf veel (nieuwe) klanten aan, maar een groot deel van deze
klanten bezoekt tevens de Roermondse binnenstad. Deze profiteert daarmee in niet geringe mate van
de toegenomen klandizie. Sinds de opening van het DOC is een flinke toename te zien geweest van de
afgifte van horecavergunningen in de binnenstad en ook het winkelbestand zag naar verluidt zijn
omzet toenemen. De ‘spin off’ van het DOC voor de binnenstad kan echter nog worden vergroot. Ten
eerste zou Roermond nog meer kunnen profiteren van het DOC door op zondag, de ‘topdag’ van het
DOC (ruim 28 procent van het wekelijks aantal bezoekers), de winkels te openen. Daarnaast zou de
haalbaarheid van de vestiging van een beperkt aantal luxe speciaalzaken onderzocht moeten worden.
Deze zaken zouden goed aansluiten bij het ‘upmarket’-karakter van het DOC en goed passen in de
mooie, historische omgeving van de binnenstad. Bovendien zou een Roermondse ‘Regentstreet’, samen
met de nog te realiseren uitbreiding van het DOC aan de oostkant van het huidige complex, eventueel
een schakel kunnen zijn in het voltooien van een ‘winkelloop’ van binnenstad en DOC tezamen. Het tot
stand brengen van zo’n ‘loop’ zou de kroon betekenen op Roermond’s positie als koopstad.
Consumenten slenteren immers graag ‘eindeloos voort’, maar houden er niet van op hun schreden te
moeten terugkeren omdat de winkelpromenade ophoudt.

Cultuuraanbod verder versterken
Qua culturele ‘software’ biedt de
de stad
stad een
een PABO-afdeling,
museum, een cinema,
twee
theaters
een ROCeen
en bibliotheek,
een AOC, twee
theaters
en en
een
een
breed
aan evenementen.
Uitbreiding
van
dit cultuuraanbod
zou
het stedelijke
karakter
breed
paletpalet
aan evenementen.
Uitbreiding
van dit
cultuuraanbod
zou het
stedelijke
karakter
van devan
de
stad
zeer
goede
komen.
De vestiging
vandependance
de dependance
van
de Amsterdamse
stad
zeer
ten ten
goede
komen.
De vestiging
van de
van de
Amsterdamse
Toneelacademie is
dan ook meer dan
hetwelkom,
nieuwe leisurecenter
op het leisurecenter
voorterrein van
dat het
Toneelacademie
is welkom,
dan ook evenals
meer dan
evenals het nieuwe
ophet
hetDOC
voorterrein
gezicht
noordkant
vanvan
de binnenstad
(verder)
verbetert.
Het (verder)
bestaande
en nieuwe
van
het van
DOCdedat
het gezicht
de noordkant
van de
binnenstad
verbetert.
Het bestaande
cultuuraanbod
zou zich bovendien
kunnen
richten
op het
groteop
Duitse
achterland,
voor
en
nieuwe cultuuraanbod
zou zich sterker
bovendien
sterker
kunnen
richten
het grote
Duitsezoals
achterland,
de nieuwe
al bioscoop
wordt voorzien.
zoals
voor bioscoop
de nieuwe
al wordt voorzien.

Doorbreek de grenzen aan de groei

32

Doorbreek de grenzen aan de groei

33

Kwaliteiten verbinden
De historische ‘hardware’ van de stad zou door het verbinden van het winkelaanbod van de binnenstad
met de oostkant van het DOC versterkt kunnen worden. Een nieuwe, oostelijke tunnel onder de N280
tussen DOC en binnenstad zou de aanleiding kunnen zijn om de oude stadsmuur weer zichtbaar te
maken. De architectonische nalatenschap van Cuijpers vormt een tweede fysiek aangrijpingspunt voor
versterking van de aantrekkelijkheid van Roermond. Waarom wordt, in het licht van de populariteit van
retro-architectuur, in Roermond niet nieuw gebouwd volgens (nooit uitgevoerde) plannen van de oude
meester? Het verder vormgeven van de Roerdelta en het verbinden van dit ‘waterfront’ met de
binnenstad zou daarvoor een goede aanleiding kunnen zijn. Roermond heeft met het DOC bewezen
oud en nieuw te kunnen verbinden. Wellicht kan de stad met een ‘Cuijperswijk’ tussen Roer en Maas
hetzelfde nog eens presteren. Met zo’n ontwikkeling zou Roermond bovendien niet meer ophouden bij
de Roerkade, maar opnieuw met het gezicht naar de Maas komen te liggen. Nog een (grote) stap verder
dan deze ‘Roersprong’ zou een ‘Maassprong’ zijn, waarbij de Maasplassen direct ten westen van de
binnenstad als innovatieve, drijvende stad zouden worden ontwikkeld. Deze plannen maken de
ontwikkeling van verschillende ‘woonmilieus’ mogelijk, die er stuk voor stuk voor kunnen zorgen dat
Roermond zijn (verloren) aantrekkingskracht op de middenklasse terugkrijgt.
Bij al deze plannen vormt de bereikbaarheid (per auto) in de stad een cruciaal vraagstuk. De Roerkade
vormt nu een onmisbare verkeersader, die meer nog dan de Roer zelf, de stad weghoudt van de Maas.
Hoe kan de ‘Roersprong’ worden gemaakt en toch de bereikbaarheid van de binnenstad op peil blijven?
Hoe kan een ‘Maassprong’ aan de stad worden verbonden? De binnenstedelijke bereikbaarheid vormt
temeer een aandachtspunt, nu in hoog tempo het autosnelwegnet rond de stad wordt voltooid. Hoe
kan worden voorkomen dat men zich straks dan wel vanuit alle windstreken in hoog tempo naar
Roermond kan begeven, maar dat alle tijdwinst voor de stoplichten in de stad weer teniet wordt
gedaan?
3.4

De noodzaak van
van regionale
regionale samenwerking

Op sociaal-economisch gebied houdt Roermond niet op bij de gemeentegrenzen. Roermond is het
centrum van een in verhouding tot de stad zelf fors ommeland (zie hoofdstuk 2). De ‘markt’ die vanuit
Roermond wordt bediend, bevindt zich voor slechts een derde deel in de stad zelf en voor tweederde
deel in de omgeving. Het ommeland van Roermond is dus tweemaal zo groot als de stad zelf, waardoor
Roermond in zijn functie als stedelijk centrum sterk afhankelijk is van zijn omgeving16. Omgekeerd
wordt de leefbaarheid van het landelijk gebied in Midden-Limburg voor een belangrijk deel bepaald
door het voorzieningenaanbod in Roermond.

Geven en nemen als goede buren
Roermond en zijn ommeland vormen dus in sociaal-economisch opzicht één geheel. Dit
maatschappelijk gegeven heeft zich echter ook in de jongste bestuurlijk-administratieve praktijk niet
vertaald in de vorming van één Midden-Limburgse gemeente. In plaats daarvan worden in de regio
zeven gemeenten17 voorzien. Regionale samenwerking is daardoor in de toekomst, zowel voor
Roermond als voor het ommeland, onontbeerlijk. Bij de lokale en regionale overheden en
belangenorganisaties is dit inzicht in ruime mate aanwezig. Ondernemers werken op tal van concrete
belangen samen in organisaties zoals MKB Limburg en Stichting Maasplassen. Een goed voorbeeld van
regionale daadkracht betreft de afstemming die door het Openbaar Ministerie, welzijnsorganisaties,
politie, RIAGG’s, en woningbouwverenigingen in de regio plaatsvindt met betrekking tot de aanpak van
veelplegers: het Veiligheidshuis. Met een gezamenlijke aanpak wordt veel meer bereikt dan met het
verschuiven van problemen naar andere gemeenten of instanties. Een ander voorbeeld hiervan is de
bijdrage van verschillende partijen in de regio aan de financiering van de A73.
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16

Ter vergelijking: het ommeland van bijvoorbeeld Venlo en Sittard-Geleen is slechts anderhalf maal zo groot is als de stad zelf.

17

Weert, Nederweert, Leudal, Maasgauw, Roermond, Roerdalen en Echt-Susteren.
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Regionale samenwerking is een proces van geven en nemen. De in sociaal-economisch opzicht met
elkaar verbonden Midden-Limburgse gemeenten zouden ieder vanuit hun eigen, unieke kenmerken
kunnen participeren in een regionaal samenwerkingsverband. Gemeenten specialiseren zich hierin op
hun sterke kanten en kunnen daarvan de vruchten plukken. Daar staat tegenover dat zij, vanuit het
besef van onderlinge verbondenheid, hun buurgemeenten ondersteunen op hun zwakke punten.
Hierdoor wordt Midden-Limburg als geheel meer dan de som van de individuele gemeenten, zoals
moge blijken uit de situatie op het gebied van woningbouw en bedrijfshuisvesting.
Roermond’s kracht is gelegen in zijn positie als koop- en werkgelegenheidscentrum voor MiddenLimburg, waardoor de stad haar ommeland voorziet van welvaart. Roermond is echter gevangen binnen
krappe grenzen. Ten eerste is de oppervlakte van het gemeentelijk grondgebied beperkt, waardoor de
stad op het huidige grondgebied nauwelijks kan uitbreiden met (grote) woonwijken en/of
bedrijventerreinen. De in september 2006 in de Eerste Kamer bekrachtigde fusie van de gemeenten
Roermond en Swalmen biedt de stad in deze bovendien maar weinig soelaas. Het gebied ten oosten
van de A73 heeft immers grotendeels een ‘groene’ bestemming. Als de uitbreiding in Herten is
afgerond, is versterking van het draagvlak voor de stedelijke functie van Roermond dan ook praktisch
alleen nog mogelijk door innovatieve vormen van wonen op de Maasplassen en door woningbouw in de
buurgemeenten. Door woningbouw in de buurgemeenten wordt de onderlinge samenhang van die
gemeenten met Roermond nog versterkt. De pendel-, bezoekers- en koopstromen zullen erdoor
toenemen. Uit deze versterking van de onderlinge samenhang vloeit echter ook voort dat deze
gemeenten een deel van de kosten op zich nemen die zich in een stedelijke centrumgemeente
voordoen. Enerzijds gaat het hier om kosten voor infrastructuur en voorzieningen, anderzijds mag een
inspanning van het ommeland worden verwacht in het versterken van de maatschappelijke samenhang
in de regio als geheel. Hierbij gaat het dan om een bijdrage in het beleid dat is gericht op versterking
van de maatschappelijke participatie van mensen die in sociaal-economisch of cultureel opzicht aan de
zijlijn staan, zoals allochtonen, laagopgeleiden en uitkeringstrekkers.
Door de aanstaande verbetering van de infrastructuur rondom Roermond krijgt Midden-Limburg in
ruimtelijk-economisch opzicht een volstrekt andere positie. Van ‘gelegen naast de A2’ wordt de regio,
inclusief Weert, een nieuw verkeersknooppunt in de zone tussen de mainports Amsterdam, Rotterdam
en Antwerpen en hun Centraal-Europese achterland. Dankzij de Nederlandse A2 en A73 en de Duitse
A52 krijgt Midden-Limburg een positie die vergelijkbaar is met die van Venlo aan de Nederlandse A63
en A73 en de Duitse A40 en A61. Daarmee doen zich (ook) voor Midden-Limburg kansen voor als
logistiek overslagcentrum. Logistieke activiteiten gaan echter gepaard met een omvangrijk
ruimtebeslag en deze ruimte is in en rond Roermond niet voorhanden. Maasbracht en Echt-Susteren
met hun multimodale knooppunt en Weert en Nederweert zijn voor de vestiging van ruimtevragend
bedrijven veel beter toegerust. Ook hierbij doet zich dus een ‘uitruil’ voor tussen Roermond en zijn
omgeving. In Roermond wordt de infrastructuur versterkt, maar de stad moet de opvang van logistieke
bedrijven met een groot ruimtebeslag laten aan de buren. Zonder deze investeringen rond Roermond
zouden de buurgemeenten echter niet kunnen profiteren van een verbeterde bereikbaarheid.

N280 tussen Weert en Roermond
Nadat de aanleg van de A73 en de A52 is voltooid, vormt de verbinding van Roermond naar het
westen, de N280, zowel in als buiten de stad nog steeds een groot knelpunt. Hierdoor wordt de
aantrekkelijkheid van Roermond als koopcentrum ondermijnd en wordt de functie die de regio kan
vervullen als draaischijf tussen mainports en achterland niet ten volle ontwikkeld. Op dit moment is de
N280 een provinciale weg en vormt het een onderdeel van het regionaal verbindend wegennet binnen
de Provincie Limburg. Volgens Routenet kan de afstand tussen Weert en Roermond –zonder tegenslagin 23 minuten worden afgelegd. Dit terwijl de reis met het openbaar vervoer slechts 14 minuten in
beslag neemt. Zoals in hoofdstuk 2 naar voren kwam, is de verbinding tussen Roermond en de
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westelijk gelegen gemeenten slechter dan de verbinding tussen Roermond en het Duitse achterland
(zie figuur 2.3).
In hoofdstuk 2 is ook duidelijk geworden dat er een intensieve pendelrelatie bestaat tussen de aan de
N280 gelegen gemeenten. Dit heeft de nodige mobiliteitsdruk tot gevolg, waardoor de weg dreigt dicht
te slibben. Het is dan ook niet vreemd dat de diverse gemeenten -op initiatief van Gemeente Roermond- bij Provincie Limburg hebben aangedrongen op een verkenning van de verkeersproblematiek
op de N280 tussen Weert en Roermond. Hoewel de huidige en toekomstig verwachte knelpunten op de
N280 Weert-Roermond voor wat betreft de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en leefbaarheid de
aanleiding vormden voor de verkenning, kan verbetering van de verbinding tussen Weert en Roermond
ook bijdragen aan de economische ontwikkeling van het gebied18.
Een verbreding van de N280 kan ervoor zorgen dat de woonfunctie van de landelijke gemeenten en de
werkfunctie van de steden wordt versterkt. Met een verbeterde N280 zullen de diverse kernen in
reistijd dichter bij elkaar komen te liggen. Hierdoor is het voor landelijke gemeenten niet noodzakelijk
om voorzieningen aan te trekken die hun rust en ruimte in de weg kunnen staan en kan in de steden
door het toegenomen draagvlak juist het voorzieningenaanbod op peil blijven. De twee steden kunnen
hierop afzonderlijk vaak de concurrentie niet aan met Venlo, Sittard-Geleen en Eindhoven.
Daarnaast biedt een verbeterde N280 mogelijkheden om hieraan functies voor de gehele regio te
concentreren. Denk bijvoorbeeld aan de plannen van het St. Jans Gasthuis en het Laurentius Ziekenhuis
om langs de vernieuwde N280 een nieuw fusieziekenhuis voor heel Midden-Limburg te bouwen. De
locaties tussen Weert en Roermond –bijvoorbeeld bij Baexem en Kelpen- zullen bij een verbeterde
N280 zeer interessant worden voor de vestiging van voorzieningen waarvoor in de steden geen plaats
(meer) is.

Vergrijzing
Zoals in het eerste hoofdstuk van deze studie is beschreven, is het aandeel ouderen in de bevolking
van Midden-Limburg zeer groot. Bovendien zal dit aandeel als gevolg van de relatieve
oververtegenwoordiging van de leeftijdsgroep 45-64 jaar in de nabije toekomst nog sterk toenemen.
De toenemende vergrijzing heeft belangrijke gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling van
de regio. Aan de ene kant zorgt de ontwikkeling voor een afname van de potentiële beroepsbevolking
en een toenemende druk op de werkende bevolking. Aan de andere kant zorgt de vergrijzing voor
kansen19.
Limburg loopt binnen Nederland en Europa voorop als het gaat om vergrijzing. Binnen Limburg is de
(toekomstige) vergrijzing het sterkst in Midden- en Zuid-Limburg. Deze ‘vergrijzingsvoorsprong’ kan
worden benut om nieuwe producten en diensten voor senioren te ontwikkelen. Er kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan het ontwikkelen van nieuwe concepten voor betaalbare en levensloopbestendige
woningen, gemaksdiensten, Life Sciences en autorijden (cruise control, computergestuurde navigatiesystemen etc.). Het is daarbij wel belangrijk dat de innovaties zichtbaar worden gemaakt voor andere
regio’s waarin vergrijzing een actueel thema is of in de toekomst wordt.
Daarnaast is de aanwezigheid van de vele senioren een kans voor de ontwikkeling van het huidige
voorzieningenapparaat. In het algemeen is de senior namelijk een persoon met relatief veel vrije tijd en
koopkracht. Op het moment dat het voorzieningenaanbod goed aansluit op de vraag van de oudere
consument, kunnen in de toekomst hogere omzetten worden behaald. Dit is tegelijkertijd een manier
om een grotere rol in het seniorentoerisme te spelen. Limburg blijkt bij vijftigplussers een minder
populaire vakantiebestemming dan bij jongeren. Met name in de profilering als gebied van natuur,

18

Zie ook: Bal, G. & S. Bulterman (2006), Zonder profilering blijft alles bij het oude; Economisch perspectief voor Weerterland en

Cranendonck. Weert: Rabobank Weerterland en Cranendonck. Beschikbaar via www.rabobankgroep.nl/kennisbank onder het kopje
‘regionaal’, ‘publicaties en presentaties’.
19
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Provincie Limburg (2004), De zilveren eeuw; het verzilveren van de kansen die vergrijzing voor Limburg biedt.
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verwennen en gezelligheid liggen kansen20. Het ontwikkelen en aanbieden van wellness-voorzieningen
zou een dergelijke ontwikkeling goed kunnen ondersteunen.

Het optimaliseren van de toeristisch-recreatieve infrastructuur
De Nederlander beschikt over steeds meer vrije tijd en wil deze steeds vaker buiten de deur
doorbrengen. De behoefte aan toeristisch-recreatieve voorzieningen groeit hierdoor en leidt ertoe dat
de toeristisch-recreatieve sector in de Nederlandse economie een steeds grotere plaats inneemt. Dit is
ook het geval in Midden-Limburg. Met de aanwezigheid van de Maasplassen, het Nationale Park de
Meinweg, de cultuurhistorie en voorzieningen in Weert en Roermond en de rust en ruimte in de
tussenliggende gemeenten bestaan er echter nog volop mogelijkheden om de toeristisch-recreatieve
sector verder te ontwikkelen.
Midden-Limburg is op het gebied van toerisme en recreatie bijvoorbeeld in tegenstelling tot de
Veluwe, Drenthe, Zeeland en Zuid-Limburg, nauwelijks bekend bij de gemiddelde Nederlander21.
Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken: het ontbreken van een krachtige regiopromotie en een
gebrekkige toeristisch-recreatieve infrastructuur. Dit zijn dan ook de belangrijkste acties die in
regionaal verband moeten worden opgepakt.
De regiopromotie zou moeten beginnen bij de Maasplassen. Dit is in feite het onderscheidende van het
toeristisch-recreatieve aanbod in Midden-Limburg ten opzichte van dat in andere regio’s in ons land.
In de promotie kan daarnaast de nadruk liggen op de veelzijdigheid van het toeristisch-recreatieve
aanbod. Met de Meinweg, de cultuurhistorie en het DOC heeft Midden-Limburg eigenlijk voor elk type
toerist wel iets te bieden. De belangrijkste kanalen waarlangs de promotie kan plaatsvinden zijn de
VVV’s, grote toeristisch-recreatieve voorzieningen (DOC bijvoorbeeld) en een nog op te zetten centrale
website waaraan de huidige websites gekoppeld zijn. Dit laatste kan bijvoorbeeld in het kader van het
project ‘Limburg: steden aan het water’ worden opgepakt.
De toeristisch-recreatieve infrastructuur kan op twee manieren worden verbeterd. Ten eerste door het
aanleggen van fysieke verbindingen als fiets- en wandelpaden tussen de belangrijkste attracties.
Daarnaast kan het vormen van ‘bijzondere en unieke’ arrangementen bijdragen aan de versterking van
de toeristisch-recreatieve sector.
Verdere ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector kan een sterke impuls geven aan de totale
sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Met het oog op het hoge werkloosheidspercentage en
het relatief lage opleidingsniveau van de beroepsbevolking kan verdere ontwikkeling van toerisme en
recreatie aantrekkelijk zijn. De uitgangspositie is daarbij goed. De bestuurlijke aandacht is op alle
niveaus aanwezig en toerisme wordt vaak als speerpunt genoemd van economisch beleid. Het wordt
echter tijd dat het toeristisch-recreatieve beleid in Midden-Limburg niet meer wordt gekenmerkt door
kleinschaligheid en versnippering, maar door een gezamenlijk doel: meer toeristen naar MiddenLimburg trekken.

Het ontbreken van een regionale identiteit
Binnen Limburg focussen regio’s zich steeds meer op hun eigen kracht. Venlo concentreert zich al
decennia op logistiek, transport, agribusiness en daarmee het versterken van de grensfunctie. SittardGeleen focust zich op industrie en onderwijs, terwijl ook Maastricht en Parkstad een eigen gezicht
hebben. In Midden-Limburg ontbreekt dit eigen gezicht. Dit is vooral te wijten aan gebrekkige
profilering en het prevaleren van eigen lokale belangen.
In de toekomst moet het voor bedrijven, bezoekers en inwoners duidelijk zijn welke activiteiten waar in
Midden-Limburg plaatsvinden. De onderscheidende kenmerken van de gemeenten binnen MiddenLimburg moeten duidelijk worden gecommuniceerd aan interne en externe doelgroepen. Dit gaat dus
verder dan de regionale profilering als toeristische trekpleister zoals die in de vorige alinea is
20

AgeWise (2006), Limburg: Liefde voor het Leven; van een mooie droom naar een praktische daad. Onderzoeksrapport
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beschreven. Het moet bijvoorbeeld ook voor industriële bedrijven duidelijk zijn dat Maasbracht –en in

van toerisme en recreatie en het creëren van een regionale identiteit. Het belangrijkste is dat de diverse

het verlengde daarvan Echt-Susteren- op een knooppunt van wegen ligt en daarmee zeer aantrekkelijk

gemeenten niet ieder voor zich streven naar overheidssubsidies, verbetering van het vestigingsklimaat

is voor vestiging van transport-, groothandel- en industriële bedrijven.

en economische stimulering, maar dat Midden-Limburg in de toekomst meer wordt dan de som der

Daarnaast kan de in internationaal perspectief verbeterde ligging van Midden-Limburg worden

gemeenten.

aangewend voor het trekken van nieuwe bedrijvigheid, zeker op het moment dat de N280 een impuls
krijgt. Samen met de ligging vormen de landschappelijke kwaliteiten (Maasplassen, Meinweg,

Daarbij doet zich de vraag voor, hoe deze eigen, regionale identiteit vorm kan krijgen. De vergelijking

cultuurhistorie in Roermond en Weert) het unieke van de regio. Door als regio een eigen gezicht te

met andere regio’s in ons land dringt zich hierbij op. Ook gebieden als de Kop van Noord-Holland,

hebben, ingevuld met een visie waarin activiteiten gekoppeld zijn aan locaties, kunnen nieuwe

Oost-Groningen en Zeeuwsch-Vlaanderen zijn verwikkeld in een proces van versterking van de

activiteiten worden aangetrokken die aansluiten op de kwaliteiten van de verschillende gemeenten in

regionale identiteit en de regionale sociaal-economische structuur. Zo’n proces van

Midden-Limburg. Dit vergt wel dat de diverse gemeenten elkaar niet meer zien als concurrenten. De

gebiedsontwikkeling is echter weerbarstig. ‘De klus is niet van de ene op de andere dag geklaard’,

grootste fout die de gemeenten kunnen maken is door ieder voor zich te streven naar overheids-

maar vergt een langdurige inspanning door verschillende partijen. Daarbij zijn vier factoren

subsidies, verbetering van het vestigingsklimaat en bedrijvenacquisitie. Een samenwerking die gericht

onontbeerlijk voor het welslagen van de inspanning. Ten eerste dient sprake te zijn van een herkenbaar

is op het ontwikkelen van een regionale identiteit is noodzakelijk om voldoende ‘body’ te realiseren op

maatschappelijk vraagstuk. In Midden-Limburg moet het dus voor eenieder duidelijk zijn met welk

bestuurlijk en economisch gebied. Alleen op die manier komt de regio in beeld bij bijvoorbeeld regio

probleem de regio worstelt en wat daarvan de gevolgen zijn in termen van bijvoorbeeld welvaart of

Eindhoven en provincie Limburg. De ligging binnen Limburg, maakt de regio namelijk ook aantrekkelijk

woon- en leefklimaat. Ten tweede zijn bij een gebiedsontwikkeling duidelijk zichtbare

voor de vestiging van provinciale diensten. Onder andere de EUREGIO en de Kamer van Koophandel

verantwoordelijken nodig. Nog sterker geformuleerd is er een trekker nodig met daadkracht die
‘dingen gedaan krijgt’. Deze ‘maatschappelijke ondernemer’ dient in de derde plaats een

Limburg-Noord zouden zich hiervoor in de toekomst sterk kunnen maken.

aansprekende en duidelijke inhoudelijke en financiële visie op probleem en oplossing te hebben. Deze
3.5

visie moet de betrokkenen enthousiasmeren en ‘meekrijgen’ in de ontwikkeling. Tot slot is

Conclusie

Het toekomstperspectief voor Roermond is voor Limburgse begrippen vrij goed. De geprognosticeerde

voortdurende en actieve communicatie noodzakelijk.

bevolkings- en werkgelegenheidsgroei is zeker in vergelijking tot de omliggende gemeenten fors te
noemen. Echter, op het moment dat we de perspectieven voor Roermond vergelijken met die in

Box 3.
3.2:
2: regionale gebiedsontwikkeling (Wallagh,
(Wallagh, 2005)
2005)

Nederland, blijkt Roermond achter te blijven. De vraag werpt zich dan ook op hoe Roermond de

Maatschappelijke ontwikkelingen doen zich doorgaans niet overal in gelijke mate voor. In tegendeel, tal van

perspectieven kan overtreffen.

problemen komen juist samen in een beperkt aantal gebieden. Voorbeelden hiervan zijn het wegvallen van de

Ten eerste moet Roermond in zijn sociaal-economische ontwikkeling uitgaan van de eigen kracht. Dit

landbouw als economische kurk onder het landelijk gebied, met ontvolking en vergrijzing als gevolg. In steden doet
zich de noodzaak voor van grootschalige herstructurering van oude stadswijken in een context van sociaal-

betekent het dat er voor zowel bedrijfsleven als overheid een taak is om de unieke kenmerken te

economische vraagstukken, zoals integratie, maatschappelijke participatie, onveiligheid, werkloosheid en armoede.

herkennen en hiernaar te handelen. In de eerste plaats kan Roermonds positie als koopstad in de

Voor de aanpak van deze complexe problemen is een integrale aanpak noodzakelijk. Deze integrale aanpak is

toekomst verder worden versterkt. De ontwikkeling van het DOC is een ‘geschenk uit de hemel’

vervat in de term ‘gebiedsontwikkeling’, wat kan worden omschreven als: fysieke en functionele transformatie van

geweest voor de sociaal-economische ontwikkeling van Roermond. Het wordt nu tijd dat DOC en

een gebied dat –gegeven het schaalniveau, de lange doorlooptijd en de ambitie om binnen het duidelijk begrensde

binnenstad meer op elkaar aansluiten.

gebied (ruimtelijke, sociale economische en culturele) opgaven in samenhang en samenwerking te realiseren– plaats

Een ander kenmerk waarop kan worden voortgeborduurd is de cultuurhistorie en de daarmee

vindt in een (door de tijd veranderend) krachtenveld, waarbinnen partijen met uiteenlopende belangen, posities,

samenhangende stedelijke allure. Dit kan door vergroting van het cultuuraanbod enerzijds en het

rollen, verantwoordelijkheden en risico’s te traceren zijn.

fysiek laten aansluiten van de binnenstad op de Maas anderzijds. Op die manier wordt eveneens het
toeristisch-recreatieve profiel van de stad versterkt wat weer kan zorgen voor een impuls voor de

Het is nog maar de vraag of de nood in Midden-Limburg zo groot is dat aan de (eerste) voorwaarde

werkgelegenheidsontwikkeling.

van een herkenbaar maatschappelijk probleem wordt voldaan. Aan de (derde) voorwaarde kan in
inhoudelijke zin echter zonder meer worden voldaan. In dit hoofdstuk is een fors aantal mogelijke

Er zijn echter twee eigenschappen die autonome groei van Roermond bemoeilijken. Als gevolg van de

ontwikkelingen in Roermond en Midden-Limburg aan de orde gekomen. Bovendien is de regio ruim

geringe omvang van de stad zelf is het bijvoorbeeld moeilijk om bepaalde (publieke) voorzieningen

voorzien van aansprekende ‘kopstukken’ die de leiding van de ontwikkeling op zich zouden kunnen

voor de stad te behouden. Daarnaast zorgen de gemeentegrenzen ervoor dat uitbreiding met grote

nemen, zo blijkt uit de lijst van de voor dit rapport geïnterviewde personen (zie Bijlage B).

woonwijken en/of bedrijventerreinen onmogelijk is. Roermond is hierdoor genoodzaakt om zaken in

Uit de strategische positie van Rabobank Roermond in de Midden-Limburgse netwerken blijkt de grote

regionaal verband op te pakken. Dit kan niet alleen bijdragen aan de ontwikkeling van Roermond, maar

betrokkenheid van de coöperatieve bank bij de ontwikkeling en versterking van op de regio gerichte

ook aan die van de gehele regio. Zoals in dit hoofdstuk is duidelijk geworden zijn de perspectieven

projecten en initiatieven. Ook aan de tweede en vierde voorwaarde voor succesvolle

voor Midden-Limburg als geheel namelijk niet rooskleurig.

gebiedsontwikkeling lijkt daarmee te zijn voldaan.

Regionale samenwerking is een proces van geven en nemen. In een regionaal samenwerkingsverband
moeten Roermond en de andere gemeenten zich met name focussen op de ontwikkeling van de eigen
unieke kenmerken. Er bestaan naast de afstemming van lokaal sociaal-economisch beleid echter nog
meer aanknopingspunten voor een regionaal-economische visie. Een belangrijk voorbeeld hiervan is
het verbeteren van de N280. Dit kan ervoor zorgen dat de rust en ruimte in de landelijke gemeenten
wordt bewaard, terwijl juist de werk- en voorzieningenfunctie van Weert en Roermond wordt versterkt.
Daarnaast kan de regio als geheel een visie ontwikkelen op de aanpak van vergrijzing, de ontwikkeling
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Bijlage A

Bijlage B
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Bijlage C

Colofon
Titel

Werkgelegenheidsontwikkeling per sector, volgens het Transatlantic Market scenario
Werkgelegenheid in arbeidsjaren
Landbouw en visserij
Voedings- en genotsmiddelenindustrie
Overige industrie
Chemische, rubber- en kunststofverw. ind.
Metalektro-industrie
Aardolie-industrie
Delfstoffenwinning
Openbare nutsbedrijven
Bouwnijverheid en -installatiebedrijven
Verhuur van en handel in onroerend goed
Handel en reparatiebedrijven
Transport- en opslagbedrijven
Communicatiebedrijven
Bank- en verzekeringswezen
Uitzendbureaus en huishoudelijke diensten
Overige tertiaire diensten
Gezondheids- en welzijnszorg
Overheid
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