Sporen naar de toekomst
Economische visie van de Rabobank op regio Helden
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Voorwoord
Het jaar 2005 is voor onze bank een bijzonder jaar. Een mijlpaal in de bestaansgeschiedenis van de Rabobank Helden-Kessel-Maasbree. We vieren in dit jaar het 100-jarig bestaan. Een
eeuw lang ‘ Met hart & ziel’ betrokken bij de plaatselijke gemeenschap. Dit vieren we niet met
een uitbundig feest maar met tal van activiteiten die een toegevoegde waarde kunnen leveren voor grote groepen mensen in onze omgeving.
Een van die activiteiten is een onderzoek naar de economische kracht van onze regio. Aan
de hand van een uitgebreide studie naar de economische structuur van de regio waarin de
Rabobank Helden-Kessel-Maasbree actief is, worden de sterke en zwakke punten in kaart
gebracht. Deze analyse vomt het vertrekpunt op basis waarvan een kader voor de toekomst
wordt geschetst. Voor elk van de economische speerpunten wordt een ontwikkelingsperspectief
uitgewerkt. De conclusies zijn getoetst aan de meningen en opinies van vertegenwoordigers
uit het openbaar bestuur en de diverse bedrijfstakken in ons gebied en resulteren in aanbevelingen voor een economische agenda voor onze regio. De economische visie van de
Rabobank op de regio Helden bieden we u graag aan in de vorm van dit rapport dat de titel
kreeg: “Sporen naar de toekomst”. We hopen dat de informatie ondersteuning biedt bij
investeringsbeslissingen van bedrijven en beleidskeuzes door bestuurders in de regio.
J.T.M.A. (Jacques) van der Linden MBA,
algemeen directeur,
Rabobank Helden-Kessel-Maasbree
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1. Aanbevelingen voor een
economische agenda voor
regio Helden
Voor u ligt de toekomstvisie van de Rabobank op de economie van de regio Helden. De Rabobank geeft
een aantal algemene en concretere agendapunten en beleidsaanbevelingen aan voor de economische
ontwikkeling van de streek. De streek waarin zij actief is en waarbij zij zich sterk betrokken voelt. De basis
voor deze visie is een uitgebreide analyse van bestaand cijfermateriaal en beleids- en onderzoeksstudies,
aangevuld met meningen van stakeholders uit de regio. De aanbevelingen worden hier kort toegelicht.
Neem het stimuleren van ‘goed
ondernemerschap’ als leidraad

gestuurd te verplaatsen binnen te krappe concentratie-gebieden zal
het reconstructieproces eerder vertragen dan versnellen.

De Rabobank acht een beperkte focus op enkele economische pijlers
divers samengesteld en kent geen uitgesproken groei- of kansrijke

Zet fors in op autonome groei én opvang van
de glastuinbouw

sectoren. De leidraad in de economische ontwikkeling is er dan ook

De glastuinbouw heeft beduidend meer groeipotentie dan de inten-

een van ‘goed ondernemerschap’ en niet zozeer die van ‘sterke sectoren’.

sieve veehouderij. De Rabobank ziet daarom een belangrijke rol voor

De regio kan op haar ondernemerschap bouwen en vertrouwen,

de overheden en bedrijven weggelegd om ontwikkeling van die

gezien de sterke betrokkenheid van de gevestigde ondernemers met

bedrijfstak te stimuleren. De regio Helden kan als onderdeel van

hun streek. Wel ziet de Rabobank de agrarische sector als een bijzon-

Greenport Venlo verder uitgroeien tot een belangrijk Nederlands

der belangrijk aandachtsgebied voor de toekomstige ontwikkeling

tuinbouwcluster met een opvangfunctie voor glastuinders uit het

van de regionale economie. Niet omdat de Rabobank alleen een agrari-

westen des lands en andere ketenpartijen. Voor de ontwikkeling van

sche bank zou zijn, verre van dat. Wel omdat de agrarische sector, de

de bedrijfstak is het essentieel om vanuit de gehele keten en daar-

(glas)tuinbouw en de intensieve veehouderij van grote betekenis is

mee tevens vanuit de grotere Greenport-regio te denken.

van de regio Helden niet wenselijk. De regionale economie is zeer

voor de economie van de regio Helden. De sector biedt de regio
grote kansen en tegelijkertijd behoeft ze aandacht in het kader van de
enorme reconstructie opgave waarvoor de streek staat.

Versterk de toeleveringsrelaties met logistiek
centrum Venlo
In de maakindustrie en logistieke sector ziet de Rabobank voor het

Geef de intensieve veehouderij de kans in
ruime concentratiegebieden

bedrijfsleven vooral kansen om een grotere faciliterende rol op zich

Voor de intensieve veehouderij is met name behoud van

vele beschikbare ruimte in Venlo en haar functie als ‘Greenport’ zal

bedrijvigheid van belang, sterke groei lijkt geen haalbare kaart. Door

de groei van de logistieke bedrijvigheid vooral daar plaatsvinden.

uit te gaan van ruimere concentratiegebieden zal de trend naar

Het is zaak dat het bedrijfsleven in Helden en omstreken optimaal

steeds minder, grootschaliger veehouderijbedrijven volgens een

profiteert van de verder groeiende Venlose logistieke bedrijvenmarkt

natuurlijk proces kunnen verlopen. Pogingen om bedrijven geforceerd

en haar dienstverlening en afzetrelaties met Venlo versterkt.

te nemen voor de Venlose economie dan nu het geval is. Gezien de
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Profileer de regio Helden als het toeristisch
‘hart van Peel en Maas’
Een effectieve ruimtelijke positionering van de regio Helden binnen
de grotere toeristische regio Peel en Maas vormt de basis voor de
verdere ontwikkeling van de recreatiesector in het gebied. De regio
Helden richt zich daarbij op activiteiten, bezienswaardigheden en
accommodaties, die bijdragen aan een ‘logisch’ ruimtelijk aaneengeschakeld toeristisch aanbod in Peel en Maas. Beschouw plattelandstoerisme daarbij als een waardevolle aanvulling in het totaalaanbod
voor specifieke doelgroepen.
Regio Helden vormt aldus een cruciale schakel in de keten van het
ruimtelijk diverse en complete toeristisch product ‘Peel en Maas’.
Een sterke ‘branding’ van regio Helden als het ‘hart van Peel en
Maas’ is nodig om dit wensbeeld bij zowel investeerders als toeristen op het netvlies te krijgen. De regio als centrum en uitvalsbasis
voor diverse toeristische attracties in de omgeving; nationaal park
de Groote Peel, Maasvallei (met Baarlo-Kessel) en Horst.
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Versterk Panningen als regionale winkelkern door de
nadruk te leggen op kwaliteit in plaats van kwantiteit

Realiseer partnerships tussen bedrijfsleven en overheid op het regionale niveau

Om de concurrentie met de drie omliggende steden aan te gaan op

Elk van de voorgaande aanbevelingen valt of staat bij de efficiëntie

het gebied van winkelvoorzieningen strekt het tot aanbeveling om

en effectiviteit van de samenwerking tussen en binnen overheid en

Panningen uit te laten groeien tot het koopcentrum van regio

bedrijfsleven. Het opzetten van een samenwerkingsverband waarin

Helden. Dit zal weliswaar de reeds bestaande druk op winkels in de

alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd, strekt dan ook zeer

andere kernen verder vergroten. Uit het oogpunt van leefbaarheid is

tot aanbeveling. Een goed voorbeeld hiervoor is “Klavertje vier”. De

het wenselijk basisvoorzieningen in de kernen te handhaven. Voorts

Rabobank juicht een dergelijke samenwerking toe, bij voorkeur zelfs

blijft het risico van leegstand in Helden/Panningen door het

op de schaal van de regio Helden. Andere, gelieerde opgaven zijn:

gegroeide aanbod van ruimte een aandachtspunt.

• Het opzetten van een gezamenlijk ondernemersloket van de

Speel in op het landelijke wonen als nichemarkt

• Vorming van een ‘koepel’ boven de bestaande agrarische,

vier gemeentelijke overheden in de regio Helden.
De Rabobank beveelt de regio Helden aan om, vooralsnog op

toeristische, MKB- en industriële lokale ondernemers-

bescheiden schaal, te werken aan woningbouwprojecten die buiten

organisaties in de regio.

de regio worden aangemerkt en gepromoot als ‘landelijk wonen’. De

• Afstemming over promotie- en acquisitieactiviteiten tussen

Nederlandse markt voor het landelijke wonen groeit op langere termijn

de streek zelf en de grotere regio;

verder door en tegelijkertijd is de concurrentie tussen regio’s om deze

- met Venlo voor bedrijvenacquisitie;

markt sterk. Via een bescheiden en gericht bouwprogramma, vergezeld

- met Peel en Maas met toeristische investeringen en promotie.

van de vereiste promotionele inspanningen kan deze regio echter

• Realisatie van banenpools in de agrarische sector in

haar graantje in de markt meepikken. Parallel daaraan is er continue

coöperatieve vorm, teneinde jaardoor werkgelegenheid te

aandacht nodig voor de leefomgeving, door volop te investeren in de

bieden aan werkzoekenden en agrarische bedrijven betere

reconstructie, natuurontwikkeling en centrumvoorzieningen.

garanties te bieden op vervulling van hun (tijdelijke) vacatures.

2. Sterkte-zwakte analyse:
Helden en omstreken in
vogelvlucht
Om tot een toekomstvisie te komen voor regio Helden, is het van
belang om een goed beeld te hebben van de pluspunten van de
regionale economie, maar ook van haar negatieve kenmerken. Deze
zijn beknopt weergegeven in onderstaande sterkte-zwakte analyse
en worden uitgelegd aan de hand van gegevens over het gebied.
Daarbij maken we onderscheid in een aantal gebieden, zoals te zien
is in de overzichtskaart. Allereerst het onderzoeksgebied, bestaande
uit de vier gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel, kortweg
regio Helden. We vergelijken dit gebied met de regio ten noorden
ervan: de gezamenlijke gemeenten Horst aan de Maas, MeerloWanssum, Sevenum en Venray; en het gebied ten zuiden ervan: de
gemeenten Haelen, Heel, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer en
Thorn. In een aantal gevallen maken we ook een vergelijking met de
drie steden in de regio tezamen: Roermond, Venlo en Weert.

Overzichtskaart

sterke punten

zwakke punten

- meer consistente groei werkgelegenheid

- minder uitgebalanceerde economische structuur

- geen werkgelegenheidsdaling agrarische sector

- weinig verbreding in de landbouw

- hogere groei aantal banen dienstensector

- minder exportgericht bedrijfsleven

- sterke opschaling agrarische bedrijven

- sterke stijging werkloosheid, nationaal tempo

- gezonde arbeidsmarkt

- lager opleidingsniveau

- koopkrachtbinding, maar risico op overaanbod

- hogere werkloosheid onder jongeren

- hogere intensiteit bedrijventerreinen

- lagere beschikbaarheid direct uitgeefbaar bedrijventerrein

- hoger inkomensniveau

- lager beroepsniveau Helden, in tegenstelling tot Maasbree

- minder lage inkomens
- minder sociale probleemwijken
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Bedrijvigheid in de regio Helden

gebieden in die tijd nauwelijks groeide of zelfs daalde, steeg het

Regio Helden staat bekend als een agrarische regio met een sterke

aantal banen in het gebied met 4 procent. Vooral de agrarische sector

positie in de intensieve veehouderij en als groeiend glastuinbouw-

en de industrie zijn wat dat betreft bijzonder. In regio Helden is de

gebied. Dit zien we terug in het landschap: een omvangrijk en divers

werkgelegenheid in die sectoren aardig behouden gebleven, terwijl

agrarisch grondgebruik en uitbreiding van het aantal kassen. Maar

deze in de overige regio’s flink is gedaald.

we zien het ook terug in de bedrijvigheid en werkgelegenheid; veel
mensen vinden werk in de land- en tuinbouw. Bovendien heeft de
sector veel uitstralingseffecten op andere sectoren. Dit alles maakt
het een belangrijke motor voor de regionale economie.
Onderstaande figuur toont de economische structuur van regio
Helden, in termen van werkgelegenheid. Het wordt direct duidelijk
dat de structuur behoorlijk afwijkt van de Nederlandse en, in mindere
mate, ook van die van de omliggende gebieden. De agrarische sector
is in onze regio met ruim een kwart van het totaal aantal banen duidelijk
de belangrijkste sector. In 1996 was dit zelfs 29 procent. Dit gaat
gepaard met een kleiner aandeel van de landelijk zo belangrijke
dienstensector. Wel neemt de werkgelegenheid in die sector hier
sneller toe dan landelijk en is er dus sprake van een zekere ’inhaalslag’.
Ontwikkeling van de werkgelegenheid 1996-2003
De ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen verloopt duidelijk
anders dan die van de werkgelegenheid. Landelijk groeide het aantal
bedrijven tussen 1996 en 2003 met 15 procent. In regio Helden was
dit beduidend lager. Het aantal bedrijven werd met slechts 2,5 procent
uitgebreid. Dat komt door het grote belang van de agrarische sector
in onze economie. In heel Nederland daalt het aantal agrarische
bedrijven door opschaling. Overal worden kleine bedrijven overgenomen of gaan bedrijven samen. Aangezien in regio Helden het
aandeel van agrarische bedrijven zo groot is, heeft deze trend veel
invloed op de totale ontwikkeling van bedrijven. Een daling van het
aantal bedrijven is dus niet per se negatief. Zo zagen we hiervoor al
Werkgelegenheidsstructuur 2003

dat de werkgelegenheid in de agrarische sector niet daalde,
ondanks de krimp van het aantal bedrijven. Dit is een belangrijke

Hoe heeft regio Helden de afgelopen jaren gepresteerd? De volgende

kanttekening.

figuren geven een overzicht van de groei van de werkgelegenheid en
het aantal bedrijven tussen 1996 en 2003. In het gebied groeide het

De opschaling van bedrijven in de agrarische sector is ook op zichzelf

aantal banen in die periode met 19 procent. In heel Nederland was dit

een belangrijke trend. De werkgelegenheid groeide in die sector

17 procent. Vooral de agrarische sector, gezondheidszorg, detailhandel

tussen 1996 en 2003 met 8,5 procent, terwijl het aantal bedrijven

en horeca waren hier debet aan. De figuur laat zien dat het aantal

met 21 procent daalde. Ook in de glastuinbouw worden bedrijven

banen in elke regio het meest groeide tussen 1996 en 2000. Regio

steeds groter. In de afgelopen 20 jaar is de gemiddelde kasopper-

Helden valt vooral op in het tweede deel van de periode, de jaren

vlakte in Limburg ongeveer verdubbeld. Dit maakt bedrijven minder

tussen 2000 en 2003. Terwijl de werkgelegenheid in de omliggende

“footloose”, aangezien zij door hoge investeringen minder snel
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geneigd zijn om het gebied te verlaten. Daarnaast biedt schaalvergroting mogelijkheden voor kostenbesparing en investeringen in de
ontwikkeling van nieuwe kennis en technologieën. Daarover meer in
hoofdstuk 5. Anderzijds leidt schaalvergroting tot versmalling van
het bedrijfsleven. Het type bedrijven wordt minder divers.
In vergelijking met Limburg en Nederland is het bedrijfsleven in
regio Helden weinig exportgericht. Slechts 8 procent van de bedrijven
in regio Helden exporteert direct, terwijl de glastuinbouw een
exportsector bij uitstek is. Een kanttekening hierbij is dat een deel
van de in regio Helden geproduceerde producten via groothandelaren
uit andere regio’s worden geëxporteerd. In Nederland als geheel
exporteert 13 procent van het bedrijfsleven, in Limburg zelfs
18 procent.

Aandeel van oppervlakte en economische omvang van bedrijven

Regio Helden als vestigingsplaats
Om met andere regio’s te kunnen concurreren als vestigingsplaats
voor bedrijven, is een groot aantal factoren van belang, zowel sociaal,
beleidsmatig als puur economisch. We belichten hier twee belangrijke
economische vestigingsplaatsfactoren; arbeidsmarkt en bedrijventerreinen.
Arbeidsmarkt
Om een algemene indruk te krijgen van de regionale arbeidsmarkt
wordt vaak gebruik gemaakt van de participatiegraad, de mate waarin
mensen in de leeftijd 15 tot 65 jaar bereid zijn om deel te nemen aan
arbeidsproces (bruto participatiegraad) en dat ook werkelijk doen
Ontwikkeling van het aantal vestigingen 1996-2003

(netto participatiegraad). Deze verschilt in regio Helden niet erg van
de andere regio’s en Nederland. Zowel de bruto als de netto participatie

De regionale economie drijft dus voor een groot deel op de agrarische

is iets hoger dan in Nederland. Ook de werkloosheid verschilt met 6,2

sector. Zijn omvang zien we ook terug in de gegevens over het

procent niet veel van het landelijk gemiddelde van 6,1 procent. De

grondgebruik. Van de totale oppervlakte land is in de regio ruim de

arbeidsmarkt van regio Helden is al met al redelijk gezond te noemen.

helft agrarisch bebouwd. In Nederland als geheel is dit nog geen

Een kanttekening daarbij is, dat de werkloosheid de afgelopen vier

derde. Binnen de agrarische sector kunnen we een verdere verdeling

jaar met 65 procent is gestegen! In Nederland als geheel was die stijging

maken. Die is weergegeven in de volgende figuur. Voor wat betreft

weliswaar nog hoger, maar het blijft een zeer forse groei van het

de oppervlakte is de intensieve veehouderij het grootst. Ongeveer

aantal mensen op de arbeidsmarkt zonder baan. De werkloosheid is

37 procent van de totale oppervlakte gecultiveerd land wordt door

bovendien vooral hoog onder jongeren van 15 tot 25 jaar. Het opleidings-

die bedrijfstak gebruikt. Maar als we het hebben over economische

niveau van de beroepsbevolking is lager dan in Nederland. Er zijn

omvang1 , dan blijkt dat de bedrijfstak tuinbouw en blijvende teelt

vooral weinig hoogopgeleiden in het gebied. In ons overzicht van

met ruim tweederde verreweg de grootste sector is. De figuur laat

sterke en zwakke punten is dit als negatief opgevat. Dit is echter niet

bovendien zien dat het aandeel van die sector tussen 1993 en 2003

per se een negatief kenmerk van de regio. Afhankelijk van de wensen

groeide, terwijl het aandeel van de intensieve veehouderij daalde tot

van bedrijven, kan een grote groep met een middelbare opleiding,

ongeveer een kwart.

zoals in regio Helden het geval is, gunstig zijn.

1 De economische omvang van bedrijven wordt gemeten aan de hand van de Nederlandse Grootte Eenheid (NGE)
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Ook de inkomensverdeling is beter, er zijn in regio Helden relatief
weinig huishoudens met een laag inkomen, en het gebied kent veel
minder probleemwijken dan geheel Nederland, maar ook dan de
omliggende gebieden.
Tenslotte merken we op dat het beroepsniveau in het gebied relatief
laag is. Ongeveer 35 procent van de werkende bevolking in regio
Helden is werkzaam in een zogenoemd ‘lager beroep’. Arbeiders in
de agrarische sector worden ook tot deze groep gerekend, wat een
plausibele verklaring is voor het relatief hoge aandeel ‘lagere beroepen’.

Arbeidsparticipatie, 2004
Bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen in regio Helden worden relatief intensief
gebruikt. Daarmee bedoelen we dat de oppervlakte die werkelijk
beschikbaar is voor bedrijven (netto oppervlakte) ten opzichte van
de totale oppervlakte relatief hoog is (ongeveer 82 procent). Dit percentage is geringer dan in de omliggende gebieden en steden
(behalve Venlo), maar veel hoger dan in Nederland als geheel (76
procent). Aan de andere kant zien we dat er weinig bedrijventerrein
direct beschikbaar is, slechts 2,2 procent van de totale netto oppervlakte. Dat is veel lager dan in de omliggende regio’s en Nederland
(7,9 procent). De beschikbare ruimte is relatief nauwelijks lager dan

Sociaal-economische indicatoren

landelijk, maar slechts een klein deel hiervan is voor bedrijven klaar
voor gebruik. Als het gaat om ruimte voor bedrijven, is naast de
oppervlakte bedrijventerrein ook de oppervlakte voor glastuinbouwbedrijven van belang. Hiervoor heeft regio Helden veel ruimte
beschikbaar. Naast de projectvestiging Siberië in Maasbree beschikt
het gebied over een zevental concentratiegebieden voor glastuinders.
Hierover meer in hoofdstuk 5.

Sociale economie
Tenslotte wordt in nevenstaande figuur een aantal sociaal-economische
indicatoren weergegeven die de welvaart in het gebied meten. De
cijfers zijn geïndiceerd aan Nederland, wat wil zeggen dat Nederland
op 100 is gesteld. Regio Helden komt daarbij goed uit de verf. Zoals
eerder vermeld is de werkloosheid iets hoger dan in Nederland,
maar wat betreft de andere indicatoren scoort onze regio goed.
Huishoudens in onze regio hebben met 27.700 euro meer te besteden
dan een gemiddeld Nederlands huishouden.
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3. Economische pijlers en
kaders voor beleid
Bij het opstellen en uitvoeren van haar economisch beleid staat de regio voor de keuze of ze bepaalde
bedrijfsactiviteiten beschouwt als dragers van de toekomstige economische ontwikkeling van het
gebied en zich daar bewust op wil richten via een zogenoemd speerpuntenbeleid. In onze visie is er
weinig aanleiding om van een dergelijk beleid uit te gaan. We geven de voorkeur aan een generiek
economisch beleid, dat goed en kansrijk ondernemerschap in brede zin ondersteunt en stimuleert.
De agrarische sector beschouwen wij als de grote uitzondering hierop. Daarover verderop meer.
Pijlers en belangen
In de praktijk richten slechts weinig regio’s in ons land zich sterk op

Van economische pijlers kan alleen sprake zijn wanneer de regio op

specifieke speerpunten. Regionale besturen hebben rekening te

bepaalde economische terreinen een unieke of in elk geval een

houden met de gevestigde belangen van het gevestigde bedrijfsleven,

uitzonderlijk sterke (concurrentie)positie ten opzichte van haar

dat doorgaans zeer divers van pluimage is. Dat is in onze regio zeker

omgeving inneemt. In een dergelijke luxe positie bevindt ze zich

ook het geval. Afgezien van de agrarische sector, vertegenwoordigt

echter niet. Het gaat weliswaar niet slecht met de economie, maar

geen enkele sector hier een uitzonderlijk economisch belang, dat

het goudhaantje is de regio zeker niet. Verhalen over bijzonder

aanleiding geeft voor een aparte status in het beleid. Illustratief

succesvolle sectoren zijn zeldzaam. Op enkele sectoren, waarvan het

hiervoor is de veelheid aan relevante sectoren die stakeholders en

belang hoger zou kunnen worden ingeschat, gaan we hierna

belangenbehartigers in de regio als mogelijke economische pijlers

dieper in.

voor een eventueel speerpunten-beleid noemen; variërend van
maakindustrie, logistieke dienstverlening, ict en andere hoogtechnologische bedrijvigheid tot recreatie & toerisme, centrumvoorzieningen en de zorgsector2.

Op zoek naar ‘goudhaantjes’
Een aanleiding om specifieke bedrijfstakken te bestempelen als een
zeer kansrijke of extra aandacht vragende heeft deze regio evenmin.
Op voorhand geldt de regio niet als dé uitgelezen omgeving voor
kansrijke groeibranches. Van een belangrijke bedrijfstak waarvoor
behoud en versterking van cruciaal belang is voor de regionale
economie, is geen sprake. Alleen de agrarische sector kan hier weer
als de enige uitzondering worden opgemerkt.

2 Een van de uitkomsten van een 17 januari 2005 gehouden workshop van bestuurders, ondernemers en andere stakeholders in de regio.
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4. Industrieel en logistiek
ondernemen in Brainport
Eindhoven-Venlo

Regio Helden:
geen typisch industrieel-logistiek gebied

Toekomst voor de maakindustrie

Direct om de hoek van Venlo en gelegen in het hart van industriële

Is de maakindustrie dan niet relevant voor de toekomstige econo-

Brainport Eindhoven-Venlo is onze regio er een die in haar economi-

mische ontwikkeling van onze regio? Zeker wel, gezien alleen al de

sche visie aandacht vraagt voor de betekenis van logistieke en

aanwezigheid van een aantal prominente bedrijven die binnen hun

industriële bedrijvigheid. Nu wil het geval dat deze regio zelf weinig

marktsegment een sterke nationale of internationale positie innemen.

van dat logistiek-industriële profiel in zich draagt. De dominantie

De Rabobank beschouwt de maakindustrie niet als een bedrijfstak

van de agrarische sector en aanverwante bedrijvigheid is zo groot,

met weinig perspectief, die uit Nederland of deze regio zal verdwij-

dat voor de maakindustrie en logistieke dienstverlening geen sterk

nen. Wel zal de interne dynamiek binnen de maakindustrie naar ver-

bepalende rol in de economie is weggelegd. De maakindustrie zorgt

wachting verder verhevigen. Dynamiek in termen van innovaties,

hier voor 7% van de werkgelegenheid, terwijl dat landelijk op 5% ligt,

veranderingen in de ketenorganisatie, opschaling en de daarmee

in Eindhoven op 12% en in Venlo zelfs op

14%.3

gepaard gaande (des)investeringen. Het is zaak dat de hier gevestigde
maakbedrijven het tempo van deze ontwikkelingen bijhouden en

In feite geldt hetzelfde voor de logistieke sector. Weliswaar ligt onze

daarbij waar nodig de gewenste ondersteuning krijgen in het

regio vlakbij Venlo en aan de A67, een grote concentratie aan logistieke

regionaal economische beleid.

bedrijvigheid ontbreekt. De aanwezige logistieke bedrijvigheid heeft
bovendien het meer traditionele profiel van wegtransporteurs. De

De focus ligt daarmee op het behoud van maakindustrie voor onze

aan de logistieke sector gerelateerde dienstverlening (Value Added

regio, in het bijzonder voor wat betreft bedrijven die deel uitmaken

Logistics) zorgt naar schatting voor slechts 14% van de logistieke

van het regionale agro-complex. Deze aandacht is nodig, gezien het

werkgelegenheid, tegenover maar liefst 40% in Venlo. Venlo trekt

feit dat de sector ook in de regio Helden kwetsbare plekken heeft.

dan ook alle aandacht en ontwikkeling op het gebied van logistiek

De export en investeringen lopen de laatste jaren fors terug en achter

en indistributie naar zich toe. Zij stuurt hierop aan in haar beleid en

in vergelijking met die in Venlo en Nederland. Daarbij stagneert

heeft een sterk imago opgebouwd. Zelfs voor Venlo is echter enige

bovendien de werkgelegenheid.4

terughoudendheid over de rol van de logistieke sector op zijn
plaats. Tussen 1996 en 2003 is het economisch belang ervan binnen

Handelsrelaties met Venlo aanhalen

de gehele Venlose economie namelijk afgenomen. Datzelfde is in de

De regio Helden zou de ontwikkeling van de logistieke sector een

regio Helden gebeurd.

extra impuls kunnen geven, door zich actief wervend als opvanggebied

3 Lisa (2004).
4 KvK, ERBO-enquête 2001 t/m 2003.
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nabij en voor Venlo op te stellen. De Rabobank zet haar vraagtekens

werkgelegenheid is er voor maar liefst 2.500 tot 3.000 banen aan

bij deze strategie. In de eerste plaats beschikt Venlo de komende

‘opvangruimte’ op bedrijventerreinen beschikbaar!6

tientallen jaren over voldoende eigen bedrijfsruimte om logistieke

Met name de industrieterreinen Beringe en Panningen beschikken

bedrijvigheid op te vangen.5 Bovendien geeft een actieve werving

over meer dan voldoende nog te bebouwen ruimte (enkele tientallen

van logistieke bedrijvigheid, of ze nu een sterk dienstverlenend

hectaren). Hier doet zich echter het probleem voor dat de ‘beschikba-

karakter heeft of niet, onze regio de uitstraling een gebied van hallen,

re’ ruimte niet in handen is van bedrijven met een concrete tot acute

grootschalige bedrijvigheid en veel verkeer te zijn.

uitbreidingsbehoefte. Vooralsnog ontbreken bij de betrokken markt-

Naar de visie van de Rabobank profiteert onze regio van een sterke

partijen en instanties de (financiële) middelen om tot een ‘marktcon-

ontwikkeling van Venlo als Trade Port en logistieke dienstverlening.

forme’, ‘vrijwillige’ uitruil en verkoop van bedrijfsgronden te komen.

Denk aan de banen die voor onze beroepsbevolking beschikbaar

Tegelijkertijd is een ‘gedwongen’ gestuurd proces wenselijk noch

komen en de (afzet)kansen die het Venlose bedrijfsleven onze

haalbaar. Daarmee lijkt een grootschalige revitalisering van de industrie-

ondernemers biedt. Deze zogenoemde ‘spill over’ effecten zijn reeds

terreinen de komende jaren geen haalbare optie.

aanwezig en kunnen, door slim ondernemerschap richting Venlo, de
komende jaren verder groeien. In dat kader kan de regio vooral een

Wel bestaat er volgens de Rabobank alle aanleiding en zijn er vol-

complementaire rol vervullen ten opzichte van Venlo door meer

doende kansen om voor de grote terreinen parkmanagement op te

goederen en diensten toe te leveren aan het logistiek-industriële

zetten. Beringe en Panningen zijn niet voor niets aangewezen als

bedrijfsleven in Venlo.

pilots voor het Uitvoeringsprogramma Parkmanagement van de
Provincie Limburg. Het is de bedoeling dat dit programma in 2006

Aandacht voor bedrijfshuisvesting

in werking treedt. Gezien haar omvang en economische betekenis,

Ondanks de beperkte hoeveelheid direct uitgeefbaar bedrijfsterrein,

zou Panningen nog meer dan Beringe in aanmerking moeten

kan in de regio Helden niet worden gesproken van een gebrek aan

komen voor (provinciale) subsidiegelden ten behoeve van een uit-

bedrijfsruimte in absolute zin. Ruim 15% van de totaal aanwezige

gebreid pakket aan activiteiten op het gebied van parkmanagement.

voorraad bedrijventerreinen in de regio is nog uitgeefbaar.

Voor het derde grote bedrijventerrein in de regio Helden, J.F.

Daarnaast ligt ongeveer een kwart van de reeds uitgegeven terreinen

Kennedylaan, is parkmanagement eveneens een relevant thema,

feitelijk nog braak. Daarmee is in totaal een derde van de (netto)

maar met een beperktere nadruk op activiteiten in het kader van

ruimte op bedrijventerreinen nog niet in gebruik. Vertaald naar

‘achterstallig onderhoud’.

5 Met de ontwikkeling van Trade Port Noord krijgt Venlo de beschikking over zo’n 250 hectare extra netto bedrijventerrein t.b.v. logistiek-industriële bedrijven. Uitgaande van een
jaarlijkse opname van zo’n 5 hectare voor deze sector, kan Venlo dus nog jaren vooruit. En ook na Trade Port Noord heeft Venlo in de noordwesthoek van de gemeente nog enkele
honderden hectare aan ruimte beschikbaar voor verdere bedrijfsterreinontwikkeling.
6 Bij deze calculatie is uitgegaan van de huidige werkgelegenheidsdichtheid op de feitelijke benutte grond op de diverse bedrijventerreinen in de regio Helden.
De vermelde extra te creëren werkgelegenheid bedraagt minimaal de helft van de reeds aanwezige werkgelegenheid op de regionale bedrijventerreinen.

5. Agrarische sector als
belangrijk speerpunt
De agrarische sector is van groot belang voor regio Helden. De sector neemt ruim een kwart (26 procent) van
de werkgelegenheid voor zijn rekening, heeft veel uitstralingseffecten op andere branches en met name de
glastuinbouw heeft een grote economische omvang. Bovendien heeft de glastuinbouw de afgelopen jaren
een groei doorgemaakt en is er ruimte voor verdere ontwikkeling, onder andere door een vergroting van de
afzetmarkt met 75 miljoen mensen als gevolg van de uitbreiding van de Europese Unie.7 Maar ook de intensieve
veehouderij blijft belangrijk, ondanks de problemen met mest, milieu en dierziekten. De Rabobank ziet de
agrarische sector daarom als een belangrijk speerpunt voor het regionaal economisch beleid. Er ligt echter een
grote opgave voor modernisering en de ruimtelijke inpassing van de verschillende branches in de regio.
Reconstructie is hiervoor geboden. We gaan hier nader in op de kansen die de sector voor onze regio te bieden
heeft en onder welke randvoorwaarden.
Kansen voor onze regio
Binnen de agrarische sector zijn het dus vooral de intensieve vee-

In regio Helden steeg de oppervlakte glas zelfs met 45 procent.

houderij en de glastuinbouw die aandacht behoeven in het economisch

Noord-Limburg als geheel, maar ook onze eigen regio kan dus een

beleid. Als het gaat om de intensieve veehouderij, dan is met name

opvangfunctie vervullen voor glastuinders uit het Westland en het

behoud van de sector van belang. In haar ruimtelijk beleid biedt

eigen gebied.

Provincie Limburg wel enige groeipotentie, maar vooral door de
veeziekten van de afgelopen jaren en mestproductie staat de

In de Nota Ruimte wordt binnen de agrarische sector ook door het

branche onder druk en beschouwen wij grootschalige ontwikkeling

Rijk met name de glastuinbouw groeiruimte geboden. Naast Venlo

in de veehouderij in het gebied als niet haalbaar. Voor de glastuinbouw

en omstreken worden in de Nota negen ontwikkelingsgebieden

ligt dat anders. De Rabobank ziet voor de regio veel potentie om uit

voor glastuinbouw aangewezen. Onze regio concurreert dus met

te groeien tot een belangrijk glastuinbouwcentrum van Nederland.

een aantal andere regio’s in Nederland wanneer het gaat om het

In 2003 was het aandeel van Noord-Limburg in het totale areaal glas

aantrekken van glastuinbouwbedrijven. Echter, de Raad voor het

in Nederland 7,5 procent. Dat is slechts een kwart van het areaal in

Landelijk Gebied (RLG) adviseert de Tweede Kamer om zich alleen

het Westland, met een aandeel van 28 procent het grootste glas-

op de gebieden te richten waar de ontwikkeling van glastuinbouw

tuinbouwcentrum van ons land. Anderzijds zien we dat in Noord-

gecombineerd kan worden met logistieke ontwikkelingen. Dat is

Limburg tussen 1993 en 2003 een groei plaatsvond van 13 procent

volgens de RLG essentieel voor een krachtig tuinbouwcluster.8 In

terwijl het areaal in het Westland in die periode met 15 procent daalde.

dat kader heeft Venlo en omstreken als één van de vijf Nederlandse

7 Rabobank (2004), The new EU, Outlook for farmers, processors and traders.
8 Agri Holland (2004), nieuwsbericht.
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Greenports een sterke positie. Met het Duitse achterland als belang-

Kennis & technologie

rijke afzetmarkt is bovendien de ligging van het gebied gunstig.

De aanwezige kennis en technologie in de glastuinbouw is wat de

Daarnaast zijn er voor ondernemers uit de keten voor glastuinbouw-

sector in Nederland voor een groot deel internationaal concurrerend

producten ook andere vestigingsplaatsfactoren van belang. Zij noemen

houdt. Door hoge arbeidskosten, energiekosten en grondprijzen is

met name energiekosten, (geschikte) arbeid, grondprijzen, leveranciers

het voor Nederlandse glastuinders noodzakelijk om door continue

en dienstverleners en het fysisch milieu als belangrijke factoren.9

te innoveren de kwaliteit van de producten te verhogen en/of de
productiekosten te verlagen. Een goed voorbeeld van een dergelijke

Een sterkere (positie in de) keten

innovatie is de opslag van warmte in de zomer om deze in de winter

De keten voor glastuinbouwproducten in Nederland is momenteel

te gebruiken. De technologie hiervoor moet nog verder worden

gefragmenteerd en heeft geen eenduidige strategie, de tijdshorizon

ontwikkeld, maar zal in de toekomst de kosten van energie drastisch

van beslissingen van ketenpartijen wijkt af en het aantal bedrijven in

kunnen verlagen. Vooral ten tijde van snelle informatieverspreiding

de opeenvolgende schakels van de keten zijn in on-balans.10

en afname van het belang van afstand is het essentieel om voorop

Bundeling van krachten is geboden om tot verbeteringen te komen.

te blijven lopen. Door de uitbreiding van de Europese Unie stijgt
weliswaar de afzetmarkt, maar tevens de potentiële concurrentie.

Denken vanuit de gehele keten is ook van groot belang in onze

Momenteel is de omvang van de bedrijfstak in Midden- en Oost-

regio. Om werkelijk tot een efficiënt glastuinbouwcluster uit te

Europa nog beperkt en geconcentreerd in Polen, maar als een aantal

groeien moeten alle schakels van de keten in de regio aanwezig zijn

knelpunten wordt opgelost heeft het veel groeipotentieel en kun-

en bovendien goed op elkaar zijn afgestemd. Binnen het gebied

nen de nieuwe lidstaten internationaal concurrerend worden.12

rond Venlo is de glastuinbouw geconcentreerd in Horst aan de Maas

Dit gegeven heeft een aantal implicaties voor de organisatie van de

en het meest noordelijke puntje van regio Helden, op respectievelijk

keten. Vooral telers en veredelaars in de regio moeten toegang heb-

de projectvestigingen Californië en Siberië. Om vanuit de hele keten

ben tot voor hen relevante technologieën. Kennisbronnen moeten

te denken is Venlo en omliggende gemeenten echter te klein. Voor

derhalve zijn opgenomen in de keten. Maar het is even belangrijk

de gehele keten moet men naar de grotere regio kijken (wellicht

om ervoor te zorgen dat bestaande kennis en technologieën goed

zelfs Zuidoost Nederland ).11 De belangrijkste vragen die daarbij

binnen de keten zijn ontsloten, dat technologieën implementeer-

spelen zijn hoe men de keten het beste kan organiseren zodat de

baar zijn en dat organisaties open staan voor vernieuwing en zich

schakels goed op elkaar zijn afgestemd en welke rol regio Helden in

transparant opstellen. De betreffende partijen moeten de knelpunten

de keten kan en wil spelen.

in hun productieprocessen onderkennen en aangeven waar zij
mogelijkheden voor kostenbesparende of kwaliteitsverbeterende
innovaties zien. Tenslotte is de financiering van vernieuwend onderzoek een punt van aandacht. Dit vergt samenwerking tussen de
schakels en goede organisatie.
Productie
Zoals eerder aangegeven moet de keten bezien worden vanuit de
grotere regio. Dat houdt in dat niet alle schakels in elk deelgebied
aanwezig hoeven te zijn. Onze regio is een productiegebied als het
gaat om de glastuinbouw. In de visie van de Rabobank is dat ook de
rol die de regio het beste ligt in de nabije toekomst. Er is reeds een
groot aantal glastuinders gevestigd en er is ruimte voor de vestiging
van nieuwe telers en uitbreiding van aanwezige telers. Zoals gezegd
kan de regio een opvangfunctie vervullen voor glastuinders uit het
Westland, aangezien ruimte daar een steeds groter probleem wordt.

9
10
11
12

LEI (2000), Limburgse glastuinbouw in ontwikkeling.
LEI (2004), Internationalisatie en concurrentiekracht van de Nederlandse vruchtgroentesector.
Een van de uitkomsten van een 17 januari 2005 gehouden workshop van bestuurders, ondernemers en andere stakeholders in de regio.
Rabobank (2004), Industry Note, Food & Agri Research, April 2004.

Dit zou een belangrijke kennisstroom voor onze regio betekenen en
het glastuinbouwcluster versterken. Op termijn betekent een groei
van productiebedrijven meer draagvlak voor andere schakels.
Hierdoor kunnen andere schakels van de keten, bijvoorbeeld handelsondernemingen en kennisinstellingen, worden aangetrokken.
Een belangrijke kracht van de sector in Nederland is dat men niet
alleen de wens van de consument hoeft te volgen. De markt voor
glastuinbouwproducten is een pushmarkt en biedt ruimte voor
niche producten. Door schaalvergroting krijgen bedrijven meer
mogelijkheden om die producten te ontwikkelen. Er liggen op dit
gebied ook kansen voor het gebied. Daarvoor is algemene kennis
van consumentengedrag wel noodzakelijk. Ook hier is samenwerking
over de hele keten van groot belang, zowel wat betreft de marktkennis als nieuwe technologieën.
Handel & logistiek
Zoals hierboven gezegd zal regio Helden als onderdeel van de grotere
regio het beste functioneren als productieregio. Dat houdt in dat de
regio niet met Venlo, het logistieke knooppunt van de regio, moet
concurreren om logistieke bedrijvigheid. Eerder gaven we al aan dat
logistiek volgens de visie van de Rabobank geen speerpunt is van
toekomstig economisch beleid. Dat betekent echter niet dat de
ondernemers en overheden in onze regio zich niet met andere
schakels in te keten moeten bemoeien. Het is essentieel om deel te
nemen in de organisatie van de keten en de “missing links” te duiden.
Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het in onze regio ontbreekt
aan (voldoende) handelsondernemingen in de boomkwekerijbranche.13 Het is in onze ogen een goede zaak dat dergelijke
knelpunten boven tafel komen, ervan uitgaande dat daar initiatieven
uit ontstaan.

Reconstructie van de ruimte
Schaalvergroting is een belangrijke, kostenbesparende trend in de
agrarische sector, die zich ook in regio Helden voordoet. Dat houdt
in dat bedrijven groeiruimte nodig hebben. Dit staat, samen met de
huidige spreiding van agrarische activiteiten in regio Helden, op
gespannen voet met de woonfunctie en de leefbaarheid van het
gebied. Om conflicten tussen de verschillende functies van de ruimte
te voorkomen en tegelijkertijd de sector voldoende groeiruimte te
bieden, is concentratie van agrarische activiteiten van groot belang.

13 Een van de uitkomsten van een 17 januari 2005 gehouden workshop van bestuurders, ondernemers en andere stakeholders in de regio.

23

24

Dit leidt bovendien tot agglomeratievoordelen, zoals het gezamenlijk

Het verminderen en versnellen van procedures is daarbij zeer

gebruik van voorzieningen, en komt de leefbaarheid in het gebied

gewenst. Het is dan ook een goede zaak dat Provincie Limburg zich

ten goede.

dat aantrekt en in 2004 een “aanzienlijke versnelling van ruimtelijke
procedures” heeft gerealiseerd.14

Provincie Limburg heeft wat dat betreft een slag gemaakt. Voor
zowel de intensieve veehouderij als de glastuinbouw zijn gebieden

Tenslotte is het de vraag wat de werkelijke economische effecten

aangewezen waar de branches zich kunnen ontwikkelen. Voor de

zijn van een uitbreiding van de glastuinbouw in termen van werkge-

intensieve veehouderij zijn landbouwontwikkelingsgebieden in kaart

legenheid. Voor veel producten gaat het namelijk om seizoensarbeid,

gebracht. Deze hebben niet de vorm van nieuwe agrarische bedrijven-

arbeidsplaatsen die vaak worden opgevuld door Oost-Europeanen,

terreinen, maar zijn eerder gevormd rondom de bestaande landbouw-

zeker na de uitbreiding van de Europese Unie. Het strekt daarom tot

bedrijven, en hebben zodoende meer de functie om grootschalige

aanbeveling om te kijken naar de mogelijkheden voor een banen-

uitbreidingen onder controle te houden. Voor de glastuinbouw ligt

pool die een aantal vaste banen creëert. Wederom is samenwerking

dat anders. Hiervoor zijn twee projectvestigingen (Californië en

hiervoor essentieel.

Siberië, samen 235 hectare netto uitgeefbaar terrein) en dertien
concentratiegebieden aangewezen, waarvan zeven in regio Helden,
met als doel om glastuinders te bewegen zich naar die gebieden te
verplaatsen. De concentratiegebieden zijn bestemd voor glastuinbouwbedrijven tot maximaal 5 hectare. De twee projectvestigingen,
waarvan Siberië met 125 hectare netto uitgeefbaar terrein in het
gebied ligt, zijn bestemd voor grootschalige tuinbouwbedrijven uit
de eigen regio, maar ook van buiten het gebied. Wellicht kunnen ze
zelfs een opvangfunctie vervullen voor glastuinders uit Duitsland.
Aangezien de opschaling van glastuinbouwbedrijven steeds grotere
vormen aanneemt, is het de vraag of tuinders gevestigd in de concentratiegebieden kunnen concurreren met tuinders in Californië en
Siberië. Laatstgenoemden kunnen doorgroeien en daardoor efficiënter
werken. Het is daarom de vraag of het beleid in de toekomst moet
vasthouden aan de bovengrens van 5 hectare in die gebieden.

Grote opgave voor de regio
De reconstructie van het gebied en de ontwikkeling van de grotere
regio als belangrijk tuinbouwcluster is een grote opgave voor de
regio. Het is de vraag in hoeverre en hoe snel Provincie Limburg en
de gemeenten in staat zijn om bestaande bedrijven te stimuleren
om zich naar projectvestigingen te verplaatsen en in hoeverre de
partijen in de regio in staat zijn om de keten op een efficiënte wijze
te organiseren. Dit vergt hoge investeringen van de bedrijven en
veel inspanning van de overheden. Daarom is het essentieel om te
zoeken naar een samenwerkingsverband tussen overheden en private
partijen die respectievelijk de bestuurlijke en financiële rol op zich
kunnen nemen in de ontwikkelingsplanologie.

14 Provincie Limburg (2005), nieuwsbericht.
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6. Werken aan een
toeristisch profiel
Limburg is een geliefde bestemming voor toeristen. Zij stond in

Helden en de Maas aan de oostkant. Een dergelijk landschap biedt

2003 van alle Nederlandse provincies op de tweede en de vierde

potentie voor het aantrekken van toeristen en recreanten.

plaats als het gaat om respectievelijk het aantal vakanties en het

Stakeholders in de regio zien recreatie en toerisme als sector met

overnachtingen.15

Binnen de provincie concentreert de sector

groeimogelijkheden, maar vooral als alternatief voor andere secto-

zich in de deelgebieden “Heuvelland” in Zuid-Limburg en het “Land

ren die in werkgelegenheid afnemen17 en niet als speerpunt voor

van Peel en Maas”, gelegen tussen Weert, Venray en de Maas. Van

economisch beleid. De Rabobank sluit zich daarbij aan. In regio

alle toeristische en recreatieve bestedingen in Limburg neemt het

Helden is recreatie en toerisme met 7 procent van de werkgelegen-

rekening.16

heid geen grote sector. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde,

aantal

Land van Peel en Maas ongeveer 22 procent voor haar

Gemeente Horst aan de Maas domineert de regio door de aanwezig-

maar laag in vergelijking met regio Noord. Binnen het gebied is

heid van twee grote bungalowparken in de kern America. Mede

zowel de werkgelegenheid als het aantal vestigingen geconcen-

daardoor is het aandeel van recreatie en toerisme in de totale werk-

treerd in Helden en Maasbree.

gelegenheid met 9 procent relatief hoog in het gebied ten noorden
van regio Helden. Regio Helden maakt deel uit van het Land van

Hieronder volgt een overzicht van het aandeel van de gemeenten in

Peel en Maas. Het gebied kenmerkt zich door het uitgestrekte landschap

de totale werkgelegenheid en het totaal aantal vestigingen in het

van de Groote Peel aan de westkant, de bossen in de gemeente

eigen gebied en in de grotere regio.

Aandeel en werkgelegenheid in de toeristische sector
aandeel in eigen gemeente

aandeel in regio

werkgelegenheid

vestigingen

werkgelegenheid

vestigingen

Regio Helden

7,1%

6,0%

19,9%

21,9%

Helden

5,6%

5,6%

8,4%

9,3%

Kessel

8,9%

6,8%

2,3%

2,6%

Maasbree

9,5%

6,6%

7,2%

6,8%

Meijel

6,7%

5,7%

2,0%

3,2%

Noord

8,9%

6,8%

60,4%

45,8%

Zuid

7,1%

8,2%

19,7%

32,3%

Nederland

6,6%

7,4%

n.v.t.

n.v.t.

15 Kenniscentrum Toerisme & Recreatie (2004), Toeristisch Trendrapportage Limburg 2003.
16 ZKA Consultants & Planners (2004), Ontwikkeling Toeristische Bestedingen Limburg 1997 – 2002.
17 Een van de uitkomsten van een 17 januari 2005 gehouden workshop van bestuurders, ondernemers en andere stakeholders in de regio.
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Uit de tabel blijkt dat binnen het gebied het aandeel van de sector

van twee grote bungalowparken in America bestaat de kans dat door

recreatie en toerisme in de werkgelegenheid en het aantal vestigingen

een extra bungalowpark in regio Helden het aanbod de vraag over-

het laagst is in Helden. De gemeente Helden heeft van de vier

schrijdt. Met andere woorden, er is enige groeipotentie, maar het is

gemeenten echter wel het hoogste aandeel in de hele regio, zowel

van groot belang om zorgvuldig te onderzoeken bij welke typen

wat betreft de werkgelegenheid als het aantal vestigingen. Een

bedrijvigheid en op welke locaties deze potentie zich voordoet.

nuancering van deze gegevens leidt tot onderstaande figuur, waarin

Toeristisch en recreatief aanbod moet complementair zijn aan

per bedrijfstype staat aangegeven wat het aandeel is van de drie

elkaar. Het is belangrijk dat in de buurt van verblijfshoreca mogelijk-

gebieden in de totale werkgelegenheid.

heden zijn voor recreatie. Toeristen moeten ook iets te doen hebben.
Voor de oostkant van het gebied is dat relatief gemakkelijk.
Veel toeristen komen voor het water. Voor het westen ligt dat
anders. Weliswaar komen veel mensen daar voor de rust, maar wil
men ook gezinnen met jonge kinderen aantrekken, dan is meer
nodig. Te denken valt aan zwembaden, speeltuinen en fietsverhuur.
Voor de ontwikkeling van de sector, het aantrekken van investeerders
en toeristen, is het imago van de regio van groot belang. Regio Helden
hoeft niet te concurreren met de Waddeneilanden of de Veluwe, maar
het gebied kan wel een beter imago creëren. De verscheidenheid aan
recreatieve en toeristische kenmerken, de Maas, De Peel, bossen en
authentieke kernen, biedt mogelijkheden om het gebied op de kaart
te zetten als “regio waar alles kan”. Het zogenoemde regio ’branding’

Verdeling van de werkgelegenheid in horecabranches (2003)

vergt investeringen van zowel de overheid als de gevestigde bedrijven.
Om regio Helden als één toeristisch gebied te zien, is een evenwichtige

De figuur toont dat slechts 5 procent van de werkgelegenheid in de

spreiding van toeristische activiteiten van belang. We hadden het al

verblijfshoreca zich in regio Helden bevindt. Zoals gezegd wordt dit

over de oost- en westkant van regio Helden. De Groote Peel met haar

vooral veroorzaakt door de bungalowparken in het gebied ten noorden

populaire bezoekerscentrum aan de oostkant en de Maas en authentieke

van regio Helden. Echter, ook uit de gegevens over de werkgelegen-

kernen aan de westkant. Maar wat zit er tussen in? De Rabobank ziet

heid binnen het gebied blijkt verblijfshoreca een kleine branche.

wat dat betreft voor Helden een belangrijke rol weggelegd.

Verblijfshoreca heeft een aandeel van slechts 7,5 procent in de werk-

De gemeente heeft een ‘koppelfunctie’ tussen Oost en West. Er moet

gelegenheid in de sector recreatie en toerisme. Uiteraard is dit in

daarom gezocht worden naar manieren om recreatieve en toeristische

regio Noord veel hoger, maar het percentage ligt met 14 procent

activiteiten in het centrum van het gebied te ontwikkelen.

ook in de regio ten zuiden van regio Helden veel hoger. In deze
branche kan de werkgelegenheid in regio Helden dus nog enige

Een belangrijk aandachtspunt voor de ontwikkeling van recreatie en

groei doormaken.

toerisme is seizoensbestendigheid. Om een structurele bijdrage te
leveren aan de werkgelegenheid, is het van belang dat er niet alleen

Wat en waar?

banen voor de zomer worden geschept. Die worden vaak bezet

De vraag is of de hierboven geschetste situatie groeipotentie biedt

door scholieren in plaats van door de beroepsbevolking. Er moet

voor verblijfshoreca. Enerzijds is het antwoord hierop positief. De

dus ook gezocht worden naar vormen die gedurende het hele jaar

landschappelijke karakteristieken bieden veel mogelijkheden, terwijl

aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor het publiek.18 Te denken valt

het huidige aandeel van de sector in de werkgelegenheid niet bij-

aan bijvoorbeeld bungalowparken, pretparken, hotels en restaurants.

zonder hoog is. Anderzijds moet men wel rekening houden met het

Dergelijk aanbod van seizoensbestendige recreatie en toerisme

reeds aanwezige aanbod in de grotere regio. Door de aanwezigheid

brengt echter vaak grote investeringen met zich mee.

18 Een van de uitkomsten van een 17 januari 2005 gehouden workshop van bestuurders, ondernemers en andere stakeholders in de regio.
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Agrotoerisme
In landelijke gebieden waar de agrarische sector onder druk staat,

De ontwikkeling van agrotoerisme kent echter een aantal bezwaren.

wordt agrotoerisme vaak genoemd als optie om werkgelegenheid te

Ten eerste is agrotoerisme vaak in strijd met bestemmingsplannen.

behouden. Agrotoerisme komt veel voor in de vorm van kleinschalige

Weliswaar is het vaak wenselijk om landbouwactiviteiten te verbreden,

campings bij boerderijen, maar ook in de vorm van verkoop van

maar hier kunnen lange procedures aan vooraf gaan. Daarnaast

landbouwproducten en het aanbieden van recreatieve activiteiten.

levert agrotoerisme volgens onderzoeksinstelling Telos een beperkte

Vooral voor bedrijven die niet mee willen of kunnen gaan in de trend

bijdrage aan de werkgelegenheid en het bruto regionaal product

van schaalvergroting kan deze verbreding een uitkomst bieden.

en is de ontwikkeling van verbrede landbouw vooral van belang

Het landelijk gebied in Nederland neemt 23 procent van het aantal

voor het landelijk gebied vanwege de zorgfunctie.19 Tenslotte zijn

overnachtingen voor zijn rekening en 5 procent van de totale dagre-

mini-campings bij boerderijen niet seizoensbestendig en zal die

creatie. Het marktpotentieel is echter twee keer zo groot.

vorm van agrotoerisme dus geen structurele bijdrage leveren aan

De Nederlandse toerist krijgt steeds meer interesse voor cultuurhistorie

de werkgelegenheid.

en kleine dorpen. Ook heeft de streek meer behoefte aan ruim opgezette verblijfsplaatsen in plaats van grote, commerciële campings.

Een andere insteek pleit echter voor agrotoerisme. Zoals gezegd kan

Dit biedt ook in regio Helden groeikansen. In het westen van het

het voor boeren een uitkomst bieden die de voortzetting van hun

gebied gaat het dan met name om dagrecreatie, aangezien het aan-

primaire activiteiten ‘verzekert’. De betekenis van agrotoerisme in de

bod van zogenaamde mini-campings in De Peel al groot is.

gehele economie komt dan op de tweede plaats.

19 Telos (2004), De economie van De Peel.
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7. Kansen voor het
landelijke wonen
Regionale woonfunctie als economische drager
Diverse regio’s in ons land richten zich op hun kracht als woongebied

Evenals andere - meer of minder verstedelijkte - plattelandsgebieden

om de economie extra te stimuleren. Stond Drenthe al langer bekend

ziet ze jaarlijks vele tientallen jongeren vertrekken naar de steden in

als gebied om te ‘drentenieren’, meer recent werpen Zeeland en de

de regio en andere landsdelen. Ook Horst en de westelijke Maasvallei

Achterhoek zich op als dé aangename woonomgeving voor (welge-

ten zuiden van het gebied hebben hiermee al jaren te kampen. Daar

stelde) ouderen en tweeverdieners. De meeste Limburgse gemeenten

is een eenvoudige reden voor: het ontbreekt hier aan hogere

en de provincie Limburg leggen in hun visies en beleid niet zo sterk

opleidingsinstellingen alsook aan een gevarieerd aanbod aan banen

de nadruk op de woonfunctie als een belangrijke stuwende kracht

voor starters op de arbeidsmarkt. Als niet (groot)stedelijk gebied valt

achter de economische ontwikkeling. Veel meer gaat de aandacht uit

daar voor deze regio weinig aan te doen. Het verlies van jongeren is

naar het behoud van de leefbaarheid (aanbod van woningen en voor-

welhaast onvermijdelijk. Een actief jongerenbeleid is een goede zaak,

zieningen, en de sociale samenhang) in de kleine kernen. Specifieke

maar daarmee laten 18-30 jarigen zich niet overhalen te blijven.

aandacht gaat uit naar het bieden van geschikte woon-zorg voorzieningen voor de oudere lokale bevolking. Stakeholders in de regio

Op gezinnen en middelbare leeftijdsgroepen oefent onze regio een

Helden zijn evenmin overtuigd van de gedachte dat de woonfunctie

bescheiden aantrekkingskracht uit. Circa 1% van gezinnen en 55-

van het gebied een economische trekker van formaat kan worden. De

plussers bestaat uit mensen die hier de afgelopen 5 jaar zijn neer-

Rabobank sluit zich daarbij aan, maar vindt het de moeite waard de

gestreken. In Horst en omgeving en ook in Weert is dat percentage

kansen die het landelijke wonen de regionale economie biedt, opti-

minimaal twee maal hoger. Die gebieden zijn zogezegd twee maal

maal te benutten. Vanuit haar ligging, haar ruimtelijke kenmerken en

zo succesvol in het aantrekken van deze, doorgaans koopkrachtige

haar sociaal-culturele klimaat, zijn er voor deze regio voldoende aan-

bevolkingsgroepen.

knopingspunten zich te profileren als een aantrekkelijk, rustig en veilig
woongebied; buiten maar in de directe nabijheid van de nodige winkel-,

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen

onderwijs- en zorgvoorzieningen. Andere positieve signalen zijn:

In eerste aanleg heeft de regio de mogelijkheid nieuwe bewoners

• volgens diverse onderzoeken scoren Helden en Kessel duidelijk

aan te trekken die landelijk willen wonen. Deze mensen hebben

boven gemiddeld op de lijst van Nederlandse gemeenten
‘als beste plek om te

leven’.20

• 88% van de Noord-Limburgers is (zeer) tevreden met hun

woonvoorkeuren, waaraan het woningaanbod in deze regio grosso
modo voldoet en de nieuwbouw op kan inspelen. De tien meest
bepalende zijn:

woning en inwoners uit onder meer Helden en Meijel oordelen

1. een huis met tuin (of eventueel groot balkon)

zeer positief over het woonklimaat.21

2. een grote sociale veiligheid

• inwoners van deze regio geven een hoge waardering aan het
landschap en hebben minder vaak last van verkeersdrukte.

3. rust
4. nabijheid van winkels
5. een groot aantal kamers

Tot op heden draagt onze regio deze positieve beelden niet uit.

6. een goede verkeersveiligheid

Tot dusver weet de regio per saldo ook weinig nieuwe inwoners naar

7. een lage bebouwingsdichtheid

zich toe te trekken. Dit beperkt de dynamiek in de markt voor de ver-

8. een groot woonoppervlak

zorgende economie in het gebied: winkeliers, exploitanten van dag-

9. woningen op een aantrekkelijke locatie

horecabedrijven en ondernemers en instellingen in de zorgsector.

10. voldoende groen in de omgeving22

20 Onder andere Elsevier (2004), Waar is het goed wonen?
21 PBOO (2002), Sociaal rapport Noord-Limburg.
22 RPB (203), Landelijk Wonen, de vraag naar landelijk wonen ontleed.
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Doelgroepen en ‘branding’
Voor de woonconsument die is geïnteresseerd in het landelijke
wonen zijn specifieke doelgroepen aan te wijzen:
• welgestelde ouderen
• werkende huishoudens van middelbare leeftijd,
zonder of met uit huis zijnde kinderen
• telewerkers en zelfstandig ondernemers ‘in het groen’.
Alleen wanneer de regio tot een effectieve ‘branding’ komt van de
diverse, relevante woonmilieus binnen het gebied, weet ze deze
doelgroepen aan te trekken. Voor ouderen zijn sociale en verkeersveiligheid, een vriendelijke uitstraling van de omgeving en de directe
nabijheid van voorzieningen cruciale factoren. De grotere kernen
Panningen, Maasbree, Kessel en Baarlo komen daarvoor het meest in
aanmerking. Kessel en Baarlo hebben daarbij het voordeel van de
aangename natuurlijke omgeving en Maasbree van de kortere
afstand tot zorgvoorzieningen in Venlo.
Huishoudens (zonder kinderen) van middelbare leeftijd hechten sterk
aan ruimte, een ruime woning, een eenvoudige toegang tot de snelweg en sociale voorzieningen (sport e.d.) op niet te grote afstand.
Daarvoor komen in de eerste plaats grote delen van het agrarisch
reconstructiegebied in het midden en westen van de regio in aanmerking. Voor het aantrekken van deze doelgroep is een succesvolle
reconstructie in deze streek, uitmondend in meer mogelijkheden
voor woningbouw in een aantrekkelijke omgeving, van groot belang.
Telewerkers en zelfstandigen in het groen hebben vooral behoefte
Werkelijk onderscheidend is deze regio in voornoemde voorkeuren

aan een goede (weg)bereikbaarheid en een ruime, fraaie accom-

echter niet en ze ontbeert een grote naamsbekendheid als woon-

modatie. Dit kan nabij de kernen zijn, maar kan juist ook in een

gebied, binnen de nationale én binnen de Noord-Limburgse context.

(voormalige) boerderij. Vooralsnog is deze regio geen gebied met

Dat eerste is niet vreemd, aangezien Noord-Limburg als geheel al

veel kenniswerkers en mensen die in een zeer communicatieve

niet bekend staat als een interessante woonregio voor de

omgeving opereren (‘sweet-talk’ werkers).23 Dat profiel kan ze dus

Nederlander. Natuurrijke regio’s als ’t Gooi, de Duinstreek, de

vooralsnog niet uitdragen.

Utrechtse Heuvelrug, en agrarisch-rurale gebieden als de Betuwe, de
Achterhoek en Zeeland hebben een veel duidelijker en positiever

Aandachtspunten en kanttekeningen

profiel voor het landelijke wonen. Noord-Limburg heeft al met al

Een actieve werving van voornoemde doelgroepen levert niet alleen

geen wervende kracht op welgestelde gezinnen en ouderen vanuit

economische voordelen op. Er zijn wel degelijk ook afbreukrisico’s

de andere landsdelen. Binnen Noord-Limburg zelf staat onze regio

aan verbonden.

ook niet bekend als het bijzondere woongebied met een duidelijke
functie voor het landelijke wonen. De omgeving van Horst, Arcen en

Een instroom van 55-plussers leidt op termijn tot een sterkere ‘verzil-

Velden heeft dat stempel eerder. Het zou dan ook een uitdaging zijn

vering’ van de bevolking, ofwel een forse toename van het aantal

de driehoek Kessel-Helden-Maasbree op te werpen als een nieuw

zorgbehoevende ouderen van boven de 75 jaar. Het is de vraag of

gebied voor landelijk wonen rondom Venlo.

een dergelijke relatief grote groep zorgbehoevende mensen de

23 RPB (2004), Kennis op de kaart – ruimtelijke patronen in de kenniseconomie.
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regio per saldo welvaart oplevert of juist kost. Dat hangt af van de

De Rabobank onderschrijft deze analyses en keuze op hoofdlijnen:

draagkracht van de betreffende ouderen en de wijze waarop ons

De regio Helden is niet de plaats voor toekomstige grootschalige

zorgstelsel tegen die tijd is georganiseerd en gefinancierd. De toekomst

woningbouwprogramma’s. Mede met het oog op het bevorderen

op dat punt is nog ongewis. Bovendien kan een ‘succesvolle’ wer-

van het landelijke wonen, verschilt de Rabobank wel van mening op

ving van ouderen deze regio het predikaat ‘bejaardenoord’ opleve-

een aantal onderdelen van het profiel van de toekomstige woning-

ren, een uitstraling waarmee bijvoorbeeld delen van het regionale

bouw. Waar de Provincie de nadruk legt op de bouw van betaalbare

bedrijfsleven minder gelukkig zullen zijn.

huurwoningen op de kortere termijn, wijst de Rabobank erop dat op

Huishoudens van middelbare leeftijd zullen onze regio pas opzoeken,

de langere termijn zich de grootste knelpunten zullen (blijven) voor-

wanneer het gebied verlost is van haar negatieve imago van

doen in het duurdere marktsegment. Zeker indien deze regio mensen

‘vervuil(en)d landbouwgebied’. Nogmaals, veel valt of staat dus bij

van buiten zou willen aantrekken. Dit betekent niet zonder meer het

de resultaten die de reconstructieopgave oplevert.

bouwen van grote woningen. De specifieke behoefte gaat uit naar

Telewerkers en zelfstandigen met hun bedrijf in het groen zijn voor

duurzame, kleinere woningen voor alleenstaanden en ouderen

hun werk (zakelijke contacten) doorgaans sterk gericht op gebieden

enerzijds en naar grote, buiten gelegen woningen en landgoederen

buiten de regio Helden. Wanneer dat de Duitse markt betreft

voor kapitaalkrachtige (oudere) tweeverdieners anderzijds.

(Roergebied), dan is de regio Helden gunstig gelegen. Voor de
West-Nederlandse zakelijke markt ligt dit gebied ‘achter’ andere

Voor wat betreft de regionale bouwopgave, verwijst de Rabobank

woongebieden als het Rivierengebied, de Gelderse Vallei, de Veluwe

graag naar een belangrijk uitgangspunt in het woningbouwbeleid

en Midden- en Zuidoost Brabant. Het verhoudingsgewijs redelijke

van de gemeente Helden: “…bij nieuwbouw en de aanpak van

prijspeil op de markt voor ruime woningen in deze regio moet dan

bestaande wijken gaat het niet meer alleen om voldoende aantallen,

opwegen tegen de grotere afstand tot West-Nederland. Daarnaast

maar ook om voldoende kwaliteit.” 25

vermindert de zakelijke oriëntatie op andere regio’s hun binding
met de eigen regio, waar het gaat om sociale contacten, horeca-

Economische effecten

bezoek en winkelbestedingen. De economische ‘spin-off’ van tele-

Een succesvolle ontwikkeling van onze regio tot een gebied voor

werkers en zelfstandigen naar de verzorgende dienstverlening moet

het landelijke wonen, kan economisch gezien het een en ander

dan ook niet worden overschat. Daarover dadelijk meer.

opleveren, maar de economische impact moet niet worden overdreven. De markt voor het landelijke wonen is beperkt, diffuus en de

Tenslotte een kanttekening over de verkeersoverlast, een belangrijk

regio Helden is lang niet de enige speler. Het gaat voor deze regio

onderwerp als het gaat om leefbaarheid in de kernen. Met name in

om een relatief klein aantal nieuwe woningen, naar schatting maxi-

de dubbelkern Helden-Panningen, waar een provinciale weg door-

maal een paar honderd gedurende de komende 15 jaar. Hiermee

heen loopt, is dit een probleem. Gezien de mogelijke groei van die

zou het leeftijdspecifieke migratiesaldo van 55-plussers kunnen ver-

kern, is het een optie om dergelijke wegen om de kern heen te

dubbelen van ongeveer +0,2% jaarlijks op dit moment tot wellicht

leggen. Dit vermindert de verkeersdruk en daarmee ook de

+0,5% per jaar tot 2020.

overlast.
Afgaande op (model)berekeningen uit eerder gedaan effectmeting-

Gevolgen voor de woningbouw

onderzoek naar het landelijke wonen, valt een grove inschatting te

De uiteindelijke economische impact is niet alleen afhankelijk van de

maken van de economische gevolgen voor de regio Helden. Daarbij

marktbehoeften, maar ook van het feitelijke woningaanbod dat de

gaan we uit van een bandbreedte van 150 tot 250 nieuwe koop-

regio voornoemde doelgroepen te bieden heeft. Helden heeft primair

woningen in het hogere segment en nemen we de (eenmalige)

een woningbouwfunctie voor de eigen, regionale behoefte. Volgens

woningbouweffecten en de (structurele) inkomenseffecten tot 2020

woningmarktstudies en de Provincie Limburg kampt Noord-Limburg

als uitgangssituatie.26 Het resultaat varieert voor de periode 2003-

niet met een omvangrijk (kwantitatief) woningtekort, waardoor de

2020 in zijn totaliteit van naar schatting € 95 miljoen tot € 160

regio kan volstaan met een gematigd woningbouwprogramma.24

miljoen aan extra regionaal inkomen.

24 Provincie Limburg (2002), POL; Ministerie van VROM (2002), Woning Behoefte Onderzoek.
25 Gemeente Helden (2004), Aanzet voor een regionaal volkshuisvestingsplan.
26 LEI (1999), De economische betekenis van landelijk wonen.
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8. Panningen als
hét koopcentrum
Op de kaart van de regio is te zien hoe de regio Helden is ontsloten tussen de steden Roermond, Venlo
en Weert. Elk van deze drie steden heeft een winkelapparaat dat doorgaans veel winkelend publiek uit
de omgeving aantrekt. Consumenten in regio Helden hebben dus de mogelijkheid om buiten het
gebied, maar toch dichtbij, inkopen te doen. Het gaat dan met name om niet dagelijkse producten,
aangezien het aanbod van dagelijkse producten, zoals boodschappen, veelal in de eigen gemeente
aanwezig is. Maar ondanks die concurrentie fungeert Panningen als koopcentrum voor de regio Helden.
Met name Panningen heeft een relatief groot winkelaanbod en trekt veel consumenten aan. Dit leiden
we deels af van onderstaande tabel. Hierin worden de besteding van consumenten weergegeven,
zowel in hun eigen gemeente als daarbuiten.27

Percentuele verdeling van consumentenbestedingen naar richting (2003)
Woongemeente
Helden

Kessel

Maasbree

Meijel

62,7

22,6

14,5

10,9

Kessel

0,6

44,2

1,8

0,2

Maasbree

3,6

2,9

43,9

0,8

Meijel

6,0

2,8

2,3

59,4

Roermond

1,4

2,4

0,9

1,3

Venlo

5,8

8,0

16,3

1,8

Weert

0,8

0,5

0,5

2,2

elders

19,2

16,6

19,8

23,4

Bestedingsgemeente

Helden

27 Voor deze cijfers maken wij gebruik van de betaalstromen van klanten van de Rabobank.
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Consumenten uit regio Helden richten zich dus sterk op de kern
Panningen en, als het gaat om bestedingen buiten de regio, vooral
op Venlo. Maar nog belangrijker is de conclusie dat de consumenten
in Kessel, Maasbree en Meijel een hoger bedrag spenderen in
Helden dan in Roermond, Venlo en Weert bij elkaar. Panningen
heeft dus een behoorlijke koopkrachtbinding met de kernen uit de
regio. Dit is het gevolg van een relatief groot winkelaanbod.
Onderstaande figuur toont de verdeling van het aantal winkels in de
regio en Panningen in het bijzonder.

Verdeling van het aantal winkels naar branche (2004)

Er zijn ook risico’s
De wens om Panningen verder te laten uitgroeien tot een groter
regionaal koopcentrum dan zij nu al is brengt echter wel risico’s met
zich mee. Ten eerste bestaat de kans op overaanbod van ruimte.
Door de opening van winkelcentrum “De Pit” in 2003 is dat aanbod

meer een slechte zaak. Het lijkt zelfs een noodzakelijke ontwikkeling

met 3.000 m2 bruto oppervlak fors gestegen (ruim 13 procent). Dit

om te kunnen concurreren met de omliggende steden. Bovendien is

heeft enige leegstand veroorzaakt, een probleem waarover de

het in lijn met het provinciaal beleid, waarin een regionaal verzor-

stichting “Centrummanagement Panningen” zich buigt. Er ligt een

gende rol is weggelegd voor kernen als Helden-Panningen. In de

belangrijke opgave voor de stichting om de leegstaande panden

kleine kernen op het platteland is ruimte voor kleine, lokaal verzor-

weer vol te krijgen.

gende detailhandel, waarbij het met name om dagelijkse goederen
gaat. Daarom beveelt de Rabobank aan om niet krampachtig vast te

Een tweede risico is dat door een groeiend winkelaanbod in

houden aan het behoud van niet dagelijks winkelaanbod in de klei-

Panningen de druk op winkeliers in andere kernen in regio Helden

ne kernen. Daar waar het gaat om grote of bijzondere winkels waar

toeneemt. Dat is nu al het geval. Terwijl in Panningen het aanbod

veel mensen op afkomen, zal dat aanbod waarschijnlijk blijven

toeneemt, daalt het aantal winkelvoorzieningen in de gemeente

bestaan. En ook in de kernen Baarlo en Kessel is behoud van een

Helden als geheel.27 Concentratie van winkelaanbod is niet zonder

aantal winkels voor toeristen best mogelijk.

28 Gemeente Helden (2004), Structuurplan Helden.
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9. Vermelding van bronnen en
deelnemers aan de workshop
ABF Research (2004), Rabomonitor.
Agri Holland (2004), nieuwsbericht.
Elsevier (2004), Waar is het goed wonen?
Gemeente Helden (2004), Aanzet voor een regionaal volkshuisvestingsplan.
Gemeente Helden (2004), Structuurplan Helden.
Kamer van Koophandel en Fabrieken (2001 t/m 2003), Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO).
Kenniscentrum Toerisme & Recreatie (2004), Toeristisch Trendrapportage Limburg 2003.
Landbouw Economisch Instituut (1999), De economische betekenis van landelijk wonen.
Landbouw Economisch Instituut (2000), Limburgse glastuinbouw in ontwikkeling.
Landbouw Economisch Instituut (2004), Internationalisatie en concurrentiekracht van de Nederlandse vruchtgroentesector.
Ministerie van VROM (2002), Woning Behoefte Onderzoek.
Provinciale Bestuurscommissie Onderzoek en Ontwikkeling Limburg (2002), Sociaal rapport Noord-Limburg.
Provincie Limburg (2002), Provinciaal Omgevingsplan Limburg.
Provincie Limburg (2005), nieuwsbericht.
Rabobank (2004), Industry Note, Food & Agri Research, April 2004.
Rabobank (2004), The new EU, Outlook for farmers, processors and traders.
Ruimtelijk Planbureau (2003), Landelijk Wonen, de vraag naar landelijk wonen ontleed.
Ruimtelijk Planbureau (2004), Kennis op de kaart – ruimtelijke patronen in de kenniseconomie.
Telos (2004), De economie van De Peel
ZKA Consultants & Planners (2004), Ontwikkeling Toeristische Bestedingen Limburg 1997-2002.

Workshop, gehouden op 17 januari 2005 te Helden, met de volgende deelnemers:
- De heer J. Boss

- De heer J.T.M.A. van der Linden

- De heer J.P.G. Bouten

- De heer R. Lommerse

- De heer F.H.K. ten Broek

- De heer G.C.G.M. Rabelink

- De heer A.W.M. Ewalts

- De heer Mr. A.H.J.M. Swachten

- De heer Drs. P.J.G. Fleuren

- De heer J.E.J. Ummenthum

- De heer H.W.M. Gootzen

- Mevrouw Drs. P.J.L. Verbugt

- De heer A.W.M. Kersten

- De heer J. Verhoijsen
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