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Voorwoord
Voor u ligt de publicatie ‘Economisch perspectief voor Horst aan de Maas’. Hierin zijn de belangrijkste uitkomsten opgenomen uit de Toekomstvisie op de nieuwe gemeente Horst aan de Maas.
Een rapport dat is opgesteld door de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank
Nederland in opdracht van Rabobank Maashorst. Dit rapport is mede gebaseerd op interviews
met ondernemers uit de regio, de Gemeente Horst aan de Maas en de Gemeente Sevenum.
In deze studie worden onder meer de economische prestaties van ons bedrijfsleven in kaart gebracht. Daarnaast geven de onderzoekers een visie op het food & agricluster, de sector toerisme
& recreatie en de arbeidsmarkt.
Tal van ontwikkelingen doen zich voor in Noord-Limburg waar de regio Horst aan de Maas op
kan inspelen. Denk aan de ontwikkeling van ‘Klavertje 4’ en de komst van de Floriade. Wil Horst
aan de Maas in de nabije toekomst een economische stap maken en een duidelijke functie voor
Noord-Limburg verwerven en/of zijn huidige functies versterken? Dan is het zaak om tijdig op die
ontwikkelingen te anticiperen. In dit rapport worden de kansen beschreven die dit gebied heeft
om zichzelf in economisch opzicht te versterken. Welke acties moeten we als regio Horst aan
de Maas ondernemen op het gebied van food & agri, toerisme & recreatie en arbeidsmarkt om
economische vooruitgang te boeken?
Op 1 januari 2010 zullen de Gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en het zuidelijke deel van
Gemeente Meerlo-Wanssum fuseren. Vanwege de beschikbaarheid van gegevens was het niet
mogelijk om dit deel van Meerlo-Wanssum mee te nemen in het onderzoek. Aangezien in economisch opzicht het grootste deel van deze gemeente vanaf 2010 bij gemeente Venray hoort, is
ervoor gekozen om Meerlo-Wanssum in dit onderzoek niet bij Maashorst maar bij Venray e.o. te
voegen.
Rabobank Maashorst hoopt met dit rapport en de daarin uitgewerkte visie een nuttige bijdrage
te leveren aan de ontwikkeling van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. Wij zijn ervan overtuigd dat de gemeentelijke herindeling nieuwe kansen en mogelijkheden biedt. Samen nemen
we de uitdaging aan om die kansen en mogelijkheden optimaal te benutten.
Jacques van der Linden
Voorzitter Directieteam Rabobank Maashorst

April 2009
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Samenvatting en conclusies
Economische prestatie Maashorst fors verbeterd
Maashorst scoort een 5,9 voor de prestaties van zijn bedrijfsleven in 2007, terwijl het landelijk
gemiddelde een 6,0 is. Dat is voor Maashorst weliswaar net een onvoldoende, maar wel een
forse stijging ten opzichte van 2006 (5,3). Horst aan de Maas scoorde in 2007 duidelijk hoger
(6,0) dan Sevenum (5,4). De 5,9 voor Maashorst is geen cijfer om zich voor te schamen. De regio
is economisch gezien weliswaar een belangrijke speler, maar heeft ook belangrijk woonfunctie.
Het gebied kent veel groen, veel ruimte en kleine dorpen. De economische intensiteit is in grote
delen van de regio laag en daardoor scoort de regio op economische prestatie beneden het
gemiddelde.
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Voor economische groei en economische kracht, de twee onderliggende indicatoren van de
economische prestatie, scoort Maashorst een 5,8 respectievelijk een 5,9. De economische kracht
liet een kleine daling zien ten opzichte van 2006 (6,0), terwijl het rapportcijfer voor economische
groei een enorme stijging kende (4,7 in 2006). Binnen de economische groei scoort de regio
vooral goed op productiegroei (6,1) en winstgroei (6,0) en minder goed op arbeidsvolumegroei
(5,5) en investeringsgroei (5,7). Op de indicatoren behorende bij economische kracht scoort
Maashorst mooie cijfers voor investeringsratio (6,7) en rentabiliteit op eigen vermogen (6,5) en
onvoldoendes voor arbeidsproductiviteit (5,0) en werkgelegenheidsfunctie (5,7).

Food & agri: speel in op de trends en ontwikkelingen
Het belang van de agrarische sector in Noord-Limburg en Maashorst is groot. In Noord-Limburg
neemt ze 9 procent van de totale werkgelegenheid voor haar rekening, in Maashorst zelfs17
procent (landelijk slechts 3 procent). Binnen de landbouw springen vooral de tuinbouw en de
intensieve veehouderij in Noord-Limburg in het oog. De veehouderij is ook voor Maashorst van
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belang, maar de tuinbouw is de troef van de regio. Deze deelsector neemt maar liefst driekwart
van de totale economische waarde van de landbouw voor haar rekening.
De toegevoegde waarde van de tuinbouw in Maashorst bedraagt ongeveer E 130 miljoen (in
Noord-Limburg E 370 miljoen) en is daarmee in economisch opzicht veel groter dan de intensieve veehouderij (E 25 miljoen, in Noord-Limburg E 110 miljoen). Binnen de tuinbouw zijn de
voedingsmiddelen onder glas (E 35 miljoen) en de sierteelt in de open grond (E 50 miljoen) van
het grootste belang. Binnen de intensieve veehouderij spelen de varkenshouderijen de grootste
rol (E 19 miljoen).
Food & agri is echter meer dan primaire productie. Toeleveranciers aan primaire producenten
(machinebouw, tuinbouwzaden, kassenbouwers) en afnemers van
primaire producenten (logistiek, verwerkende industrie, groothandelaren) creëren samen een compleet food & en agricluster
in Noord-Limburg. Daarbij bestaan uiteraard ook veel relaties met
bedrijven buiten Noord-Limburg. De tuinbouw- en de intensieve
veehouderijketen representeren dus een grotere waarde dan de
primaire sector alleen. De totale toegevoegde waarde in de intensieve veehouderijketen, de glastuinbouwketen en de vollegronds
tuinbouwketen in Noord-Limburg bedraagt respectievelijk ongeveer E 710, E 520 en E 540 miljoen.
Dat de waarde van de intensieve veehouderijketen zo groot is in

Sterkten

Zwakten

• Economisch krachtig bedrijfsleven

• Lage economische groei

• Zeer sterke en grote tuinbouw

• Weinig kennisinstellingen aanwezig

• Nabijheid Duits achterland

• Perifere ligging t.o.v. Nederlandse markt

• Complete keten aanwezig in regio
• sterke logistieke sector
• Innovatief karakter
• Ruimte op Klavertje 4

Kansen
• Veranderende consumenteneisen

• Concurrentie van ‘goedkopere’ landen

• Demografische ontwikkelingen

• Demografische ontwikkelingen

• Floriade 2012

• Strenge(re) milieuwetgeving

• Benutten van Greenport Venlo als merk

• Versnipperde organisatie en initiatieven

• Investeringen in regionale bereikbaarheid

• Verslechterende nationale bereikbaarheid

• Mogelijkheden van buitenlandse arbeidskrachten

• Krappe arbeidsmarkt

• Invulling van Klavertje 4
• Betrokkenheid bij Klavertje 4
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verhouding tot de waarde van de primaire productie, komt doordat het eindproduct van de primaire producenten nog veel meer verwerking vereist dan bij veel tuinbouwproducten. Daardoor is
de toegevoegde waarde na de primaire productie relatief groot.

Speel in op de trends en ontwikkelingen
De agrarische sector in Nederland is aan een aantal trends en ontwikkelingen onderhevig.
Deze hebben ook hun weerslag op Noord-Limburg en Maashorst. Als men hier niet op tijd en
adequaat op inspeelt, zal men de concurrentiestrijd met andere regio’s en het buitenland verliezen.
Belangrijke trends en ontwikkelingen zijn de demografische ontwikkeling (vergrijzing en verzadiging van de markt door stagnatie bevolkingsgroei), veranderende consumenteneisen (hogere kwaliteit en nieuwe producten), strenge(re) milieuwetgeving, toenemende internationale concurrentie,
vrij(er) verkeer van arbeidskrachten, de komst van de Floriade 2012 en ontwikkelingen op Klavertje
4. Daarnaast zal de toekomstige politiek-economische richting van Europa van invloed zijn op de
sector. Daarbij is het zeer de vraag of de balans zal doorslaan naar een open economie waarin de
krachten van de wereldmarkt overheersen, of een open economie met een sterke organisatie,
stimulering en tot op zekere hoogte ook bescherming in Europees verband. In elk geval zal het
proces van internationalisering en globalisering zich de komende decennia voortzetten.

Optimaliseer de balans tussen kosten en opbrengsten
Een deel van de bovenstaande trends doet zich al jaren voor. De agrarische sector in Noord-Limburg heeft hierop gereageerd door middel van onder meer schaalvergroting, intensivering, specialisatie, innovatie en inspelen op de ‘nieuwe arbeidsmarkt’.
Het aantal kleine tuinders daalt en de professionaliteit en specialisatiegraad groeien al jaren.
Deze reacties zijn vooral gericht op het optimaliseren van de verhouding tussen de kosten en de
productie. Dit is een proces van vele jaren en zal ook in komende decennia nodig zijn om de concurrentiestrijd niet te verliezen. Oftewel: tuinders en veehouders, blijf optimaliseren.
Voor de overheden geldt dat zij voor de agrarische ondernemers de kaders en instrumenten moeten bieden om dit mogelijk te maken. Versnipperde landbouwgrond werkt dit tegen. Een goede
herstructurering die de concentratie, specialisatie en opschaling binnen de agrarische sector
mogelijk maakt is essentieel. Dus overheid, herstructureer de agrarische grond zodat de sector
concurrerend blijft.

Heb het lef om nieuwe producten te ontwikkelen
De veranderende bevolkingssamenstelling, stagnatie van de bevolkingsgroei en nieuwe
behoeften van consumenten zijn een bedreiging voor bedrijven die niet mee veranderen.
Door in te spelen op veranderingen doen zich juist nieuwe kansen en nieuwe markten voor.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verwerkende industrie van landbouwproducten. Dat geldt ook
voor de tuinbouw. Tuinbouwproducten zijn in veel gevallen eindproducten, maar toch is ook hier
winst te behalen door producten anders te verpakken, te versnijden en te combineren met andere
agrarische producten. Het meest sprekende voorbeeld hiervan zijn de kant-en-klaar maaltijden die
sinds een aantal jaren populair zijn bij consumenten. Ondernemers zullen het lef moeten hebben
om in een veranderende markt nieuwe producten te ontwikkelen.
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Benut het beschikbare arbeidspotentieel
Als de Nederlandse arbeidsmarkt krap en dus duur is, is het economisch aantrekkelijk om buitenlandse arbeidskrachten in te zetten. Deze mogelijkheid bevalt veel ondernemers goed en biedt
een uitkomst voor het tekort aan dure Nederlandse arbeidskrachten.

De Floriade komt snel dichtbij; maak haar tot een succes
Dit klinkt logisch. De Floriade kan een enorme impact hebben op de regio. Bezoekers en investeringen zorgen naar verwachting voor een omzet van E 225 tot E 280 miljoen, aangevuld met een
mogelijke toegevoegde waarde van E 160 miljoen door indirecte welvaartseffecten.
Bovendien biedt het terrein na de Floriade veel mogelijkheden voor de sector. Volgens velen is er
sinds 2006 weliswaar vooruitgang geboekt, maar zit er tot nu toe te weinig schot in. In dat opzicht
komt 2012 snel dichtbij. Om de vaart erin te krijgen en te houden is het van belang dat er regie is.
Deze is er momenteel te weinig.
Het succes van de Floriade zit voor een deel in de effecten ervan op de rest van de economie.
Ook andere sectoren profiteren ervan. Daarom zal men nadrukkelijk moeten zoeken naar combinaties tussen de Floriade en die sectoren. De meest voor de hand liggende sectoren zijn de onderdelen uit de food & agriketens en toerisme & recreatie. Zoek de raakvlakken en benut ze.

Vul Klavertje 4 met completerende activiteiten
Een groot deel van Klavertje 4 is reeds bebouwd, maar er is nog voldoende ruimte voor uitbreiding en nieuwe activiteiten. Bij de invulling hiervan is het van belang om rekening te houden met
de behoefte(n) van het food & agricluster in Noord-Limburg. Dat komt ook terug in het Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo1. Nieuwe bedrijven zouden onder meer
moeten passen binnen de branchestructuur en een toevoeging moeten zijn voor de keten. In dat
kader wordt het gemis van geschikte opleidingen vaak genoemd.

Naar een sterk merk voor toeristisch-recreatief Noord-Limburg
Toerisme en recreatie zijn ‘booming business’. 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, wat ertoe leidt dat deze sector in de Nederlandse economie een
steeds grotere plaats inneemt. Nederlanders zijn bovendien nog lang niet vakantiemoe.
De helft wil de komende jaren vaker op vakantie. Men is ook bereid daar geld voor vrij te maken.
Dit geldt vooral voor een groeiende groep van senioren. Bij zowel overheden als marktpartijen
groeit het besef van het belang van toerisme en recreatie. Zo ook in Noord-Limburg en specifiek
de regio Maashorst. Zij kenmerkt zich door het uitgestrekte landschap van de Groote Peel aan de
westkant en de bossen en de Maas aan de oostkant. Een dergelijk landschap biedt potentie om
toeristen en recreanten aan te trekken. De regio domineert het toeristisch-recreatieve aanbod in
Noord-Limburg onder meer door de aanwezigheid van het attractiepark Toverland en twee grote
bungalowparken in America.
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1 Bron: Greenport Venlo (2009), Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4/Greenport Venlo

Erken toerisme en recreatie als peiler van de regionale economie
Mede hierdoor is het aandeel van recreatie en toerisme in de totale werkgelegenheid met 14
procent relatief hoog. Dat is hoger dan gemiddeld in Noord-Limburg en ook hoger dan landelijk.
Bovendien heeft de sector zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. In de regio is het aantal banen in deze sector met 28% toegenomen sinds 2001. Dat is een enorm sterke groei. Geen enkele
andere sector heeft in deze regio zo’n sterke groei ondergaan in deze periode. Deze groei is
bovendien sterker geweest dan de groei in Noord-Limburg en Nederland. De sector heeft echter
nog meer groeipotentieel. Om deze te benutten moet zij door overheid en bedrijfsleven als een
serieuze economische pijler worden gezien en moet er gezamenlijk worden gewerkt aan een
visie en beleid op de sector voor de gehele regio Noord-Limburg.

Sterkten

Zwakten

• Ligging tussen Peel en Maas

• Perifere ligging t.o.v. Nederlandse markt

• Sterk en veelzijdig dagrecreatief aanbod

• Beperkt logiesaanbod

• Ambitie en dadendrang aanwezig

• Beperkt cultureel aanbod

• Groot en groeiend economisch belang toerisme

• Bungalowparken weinig verbonden met regio

en recreatie

• Ontbreken sterk toeristisch imago regio

• Gemoedelijkheid en gastvrijheid inwoners

• Versnippering van initiatieven

• Uitgebreide toeristische infrastructuur

• Regio mist bruisende ‘hoofdstad’

• Toerisme en recreatie drager van het landschap

Kansen

Bedreigingen

• Verbinden en coördineren van initiatieven

• Concurrentie nabij gelegen gebieden

• Gezamenlijke promotie van de regio

• Vergrijzing zet voorzieningen onder druk

• Verbind aanbod door arrangementvorming

• Weinig zichtbare en versnipperde promotie

• Inspelen op behoefte aan zorg en wellness

• Krappe arbeidsmarkt

• Floriade 2012 als vliegwiel voor groei van toeristisch

• Concurrentie goedkope verwegbestemmingen

aanbod en bekendheid regio
• Uitbreiding of vestiging van nieuwe grote
dagrecreatie in Park De Peelbergen
• Betrekken bungalowparken bij toeristisch-recreatief
aanbod in regio
• Erken belangrijke economische positie toerisme en
recreatie
• Nieuwe routes en routes samenbrengen
• Aandacht voor technologie bij routebepaling en
beleving
• Aantrekken van evenementen en congressen naar
Noord-Limburg
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Om de kansen te benutten moet worden uitgegaan van de eigen sterktes van de toeristisch-recreatieve sector in de regio. Belangrijkste aanbevelingen zijn investeringen in de
kwaliteit en afstemming van het toeristisch-recreatief aanbod, vergroten van bekendheid
van de regio door het opzetten van een gezamenlijke promotie en tot slot een betere coördinatie op Noord-Limburgs niveau van alle initiatieven op het gebied van regiopromotie en
toerisme en recreatie.

Investeer in kwaliteit en afstemming van het toeristisch-recreatief aanbod
Bij investeringen in kwaliteit en afstemming van het toeristisch-recreatieve aanbod denken
wij onder meer aan het vergroten van de kwaliteit van het ondernemerschap, het hotelaanbod, arrangementen en investeringen in de toeristisch-recreatieve infrastructuur. Het
huidige logiesaanbod concentreert zich in de bungalowparken, terwijl het hotelaanbod in
de regio sterk achterblijft. Naast uitbreiding van het logiesaanbod in dit specifieke segment
valt er nog veel te winnen door de toeristische en recreatieve voorzieningen in de regio
met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen. Zo bieden initiatieven van samenwerkende toeristische ondernemers in de vorm van arrangementen veel mogelijkheden.

Laat Venlo bruisen en verbind stad en platteland
Er is dus een breed palet aan toeristisch-recreatieve voorzieningen
aanwezig. De regio ontbeert nog wel een bruisend stedelijk centrum. Venlo is wel een regionale hoofdstad, maar beschikt over een
beperkt cultureel aanbod en mist een recreatieve winkelfunctie.
Het huidige ‘runshoppen’ moet een omslag maken naar ‘funshoppen’. In het rapport ‘Venlo, stad zonder grenzen’ heeft de Rabobank
dit omschreven als de transformatie van Venlo van inkoopstad naar
trekpleister. Uit deze uitdaging spreekt de ambitie om meer bezoekers te trekken. Hoewel Venlo op dit moment al een regionale
functie vervult, wordt de potentie van de stad als winkelcentrum
verre van optimaal benut. De stad ondervindt sterke concurrentie
vanuit nabijgelegen steden en heeft moeite het imago ‘crimineel, onveilig en beschikkend
over een kwalitatief laagwaardig aanbod’ van zich af te schudden. Met behulp van doelgerichte investeringen en stadspromotie moet Venlo verschillende doelgroepen aanspreken.
Daarnaast zal de stad sterk verbonden moeten zijn met de regio. Een stevige verbinding
tussen Venlo en het omliggende platteland creëert kansen. Deze wederkerige relatie moet
ook de basis zijn voor de promotie van de regio. Het is dus niet alleen van belang om op
het platteland de stad te promoten, maar ook in de stad het platteland. De gemeentelijke
herindelingen in Noord-Limburg biedt kansen voor de verbinding tussen stad en platteland. Het ontstaan van grotere gemeenten vergemakkelijkt het regionale denken.

Zet toeristisch-recreatief Noord-Limburg beter op de kaart
Een project dat ook een gezamenlijke aanpak verdient, is de promotie van de regio. Voor
de ontwikkeling van de sector, het aantrekken van investeerders en toeristen, is het imago
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van de regio van groot belang. De vraag is op welk geografisch niveau dit dient te gebeuren. Regio Maashorst is te klein en Limburg te groot en te divers. Promotie op het niveau
van Noord-Limburg is daarom het meest geschikt. Binnen Noord-Limburg moet de regio
Maashorst zijn eigen plaats zien te veroveren.
Waarmee moet Noord-Limburg zich profileren? De regio kent veel
kwaliteiten, maar geen van de kwaliteiten springt er heel duidelijk uit.
Daardoor kent de regio geen eenduidig en onderscheidend imago.
Een deel van de oorzaak ligt bij het daadwerkelijke toeristisch-recreatief aanbod, dat uitgebreid dient te worden en zich moet zien te
onderscheiden. Ook zijn promotieactiviteiten hard nodig. De beeldvorming van (potentiële) bezoekers en bewoners van de regio moet
worden beïnvloed door campagnes waarin het unieke van de regio
wordt belicht. Het zogenoemde regio ’branding’ vergt investeringen
van zowel de overheid als de gevestigde bedrijven.

Bundel en coördineer toeristisch-recreatieve initiatieven in Noord-Limburg
Tot slot is er een duidelijke behoefte aan betere coördinatie en samenwerking tussen overheden en ondernemers. In de regio ontspringen veel initiatieven om toerisme en recreatie
te stimuleren en/of om de regio beter op de kaart te zetten. Deze initiatieven bevinden zich
op zowel lokaal als regionaal en provinciaal niveau en worden opgezet vanuit zowel private
als publieke partijen. Deze versnippering van initiatieven ondermijnt de verdere ontwikkeling van de regio.
Er is dus geen gebrek aan ideeën, maar wel aan aanspreekpunten en capaciteit voor de uitvoering. De Stichting Promotie Noord-Limburg signaleert dit probleem en stelt voor om een
regionale organisatie op te zetten die wordt aangestuurd door krachtige toeristisch platforms. De toeristische platforms moeten de samenwerking tussen ondernemers, overheden
en andere betrokken instanties waarborgen. De organisatie op regionaal niveau moet op
slagvaardige wijze de initiatieven en ideeën uit de platforms bundelen en coördineren.

De regionale arbeidsmarkt: het belang van een goede
(kennis)infrastructuur
De prestaties van het bedrijfsleven zijn sterk afhankelijk van goed en voldoende personeel.
De mogelijkheden voor bedrijven om geschikt personeel te vinden, hangen af van de
situatie op de regionale arbeidsmarkt. De relatie is echter wederkerig. Een regio met veel
bedrijven die hooggeschoold personeel nodig hebben, trekt veel hoogopgeleiden naar
zich toe. Afgelopen jaren werden gekenmerkt door een zeer krappe arbeidsmarkt en lage
werkloosheid. Voor werknemers een gunstige situatie. Voor werkgevers is het soms lastig
om goed personeel te vinden. De huidige kredietcrisis zorgt voor een tijdelijke verruiming
op de arbeidsmarkt. Op lange termijn voorzien we echter doorzettende krapte.
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Sterkten

Zwakten

• Goede arbeidsmoraal bevolking

• Onzichtbaar woon- en werkimago regio

• Instroom goedkope krachten uit Oost-Europa

• Weinig aantrekkingskracht arbeidsmarkt

• Nabijheid universiteitsregio’s Eindhoven,

• Sterke aanwezigheid conjunctuurgevoelige

Maastricht en Nijmegen

sectoren (logistiek, industrie)

• Aanwezigheid Fontys Hogeschool

• Krimp beroepsbevolking door vergrijzing

• Mooie en prettige leefomgeving

• Groot aantal laag opgeleiden

• Sterke positie in de agribusiness

• Vertrek jongeren uit regio

Kansen

Bedreigingen

• Versterken imago als woon- en werkregio

• Doorzettende krimp beroepsbevolking

• Investeren in versterken leefmilieu

• Verdwijnen van know-how bij ervaren

• Ontwikkeling Greenport

werknemers door vergrijzing

• Verbreden economie

• Weinig interesse voor technisch onderwijs

• Investeringen in kennis agribusiness

• Verschuiving logistiek draaipunt naar oosten

• Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
• Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Regionale arbeidsmarkt mist aantrekkingskracht
De huidige bevolkingsontwikkelingen zijn stabiel te noemen, maar voor de komende twintig jaar
verwachten we krimp in de regio Noord-Limburg. Een van de belangrijkste conclusies is dat de
regio weinig aantrekkingskracht heeft op potentiële werknemers.
De regio kent een grote groep mensen in de leeftijd van 40 tot en met 65 jaar.
Jonge mensen trekken weg uit de regio tegenover slechts een kleine groep inkomende migranten. De bevolking vergrijst hierdoor snel. Dit leidt tot een krimpende beroepsbevolking, die
bovendien gemiddeld genomen lager opgeleid is. Het is dan ook zaak de regio aantrekkelijker te
maken voor zowel wonen als werken.

Promoot de regio ook als woon- en werkregio
In het kader van toerisme en recreatie hebben we het reeds gehad over regiobranding.
Toeristisch-recreatieve promotie richt zich op bezoekers, maar zou breder moeten worden
ingezet. In hetzelfde kader kan de regio zich ook promoten als een
prettige woon- en werkomgeving.
Wanneer zij voor de verschillende doelgroepen toch aparte promotiecampagnes wil ontwikkelen, zullen deze op zijn minst goed op
elkaar moeten worden afgestemd. De promotie onder de verschillende doelgroepen moet onder één herkenbare noemer, zodat de
verschillende campagnes elkaar aanvullen en versterken.
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Zorg voor passende woonmilieus voor hoogopgeleiden
Noord-Limburg kenmerkt zich door een mooi en prettig woonklimaat dat bovendien
gelegen is nabij diverse stedelijke gebieden en universiteitscentra. In potentie is dit gebied
aantrekkelijk voor de vestiging van hoogwaardige (kennisintensieve) bedrijven en hoogopgeleide mensen. Het dilemma is hier
dat hoogopgeleide mensen zich vestigen waar hoogwaardige
bedrijven gevestigd zijn en hoogwaardige bedrijven zich vestigen
waar hoogopgeleide mensen wonen. Beiden zijn in de regio nog
maar op zeer beperkte schaal aanwezig. Gezien de ambities van de
regio en de toekomstperspectieven van de aanwezige sectoren,
zal ze zich dus op beide doelgroepen moeten richten.
Naast het aantrekken van hoogwaardige bedrijvigheid en werkgelegenheid voor hoogopgeleiden moet de regio daarom passende
woonmilieus ontwikkelen voor de beoogde doelgroep.
De ontwikkelingen op de woningmarkt staan momenteel praktisch stil, maar overheden moeten
deze periode gebruiken om hun visie en plannen uit te werken. Op het moment dat er weer
beweging komt op de woningmarkt en beleggers en ontwikkelaars weer willen en kunnen
investeren, moeten de plannen klaar liggen.

Stem opleidingsaanbod en kennisontwikkeling af op de behoefte van
werkgevers
De ambitieuze plannen rondom Greenport Venlo maken een gezamenlijke woonvisie en woonbeleid op Noord-Limburgs niveau nog urgenter. Juist in deze magere economische tijden zijn
investeringen in de ontwikkeling van Greenport Venlo en de Floriade van groot belang.
Verwacht wordt dat deze investeringen voor 25.000 banen zorgen in de agribusiness en logistiek. Dat is een mooie ambitie, maar om haar waar te maken moet er nog veel gebeuren.
Naast de reeds genoemde passende woonmilieus, moeten we ook denken aan opleidingen en
kennisinstituten voor de benodigde specifieke kennis, en investeringen in de ontsluiting van de
regio. Een mismatch tussen vraag en aanbod veroorzaakt deels de krapte op de arbeidsmarkt.
Het afstemmen van vraag en aanbod tussen onderwijsinstellingen en werkgevers is daarom
van groot belang. Ontwikkelingen die nu spelen zijn bijvoorbeeld het steeds kennisintensiever
worden van de agribusiness en logistiek. Hieroor worden steeds hogere eisen aan de arbeidsmarkt gesteld en veranderen deze eisen sneller. De mogelijkheden voor bedrijven om personeel
gericht op te leiden, moeten worden vergroot. Naast een passend
opleidingsaanbod moet de kennisinfrastructuur ook zorgen voor
vernieuwende kennis passend bij de ambities van de toeristisch-recreatieve sector, de logistieke sector en de agribusiness.
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Investeer ook in fysieke infrastructuur
Naast investeringen in de kennisinfrastructuur zijn er investeringen nodig in de fysieke
infrastructuur. Als de regio zich als derde logistieke knooppunt van Nederland wil handhaven en ontwikkelen zal hierin zelfs heel fors moeten worden geïnvesteerd.
De reeds bestaande plannen met betrekking tot de A74 moeten worden aangevuld met
een verbreding van de A67 en het doortrekken van de A77 naar Helmond om Airport
Weeze beter te ontsluiten met het Limburgse achterland.

Samen werken aan een vitaal Noord-Limburg
De vele ontwikkelingen in de regio Noord-Limburg zorgen voor talrijke overleggroepjes.
De belangrijkste bedreiging die op de loer ligt is versnippering en hierdoor het verdwijnen van draagvlak en daadkracht voor de benodigde investeringen en ontwikkelingen in
Noord-Limburg.

Creëer één coördinerend orgaan voor Noord-Limburg
Om deze bedreiging het hoofd te bieden zou één coördinerend orgaan uitkomst bieden.
Denk in dat kader bijvoorbeeld aan Brainport Eindhoven. De coördinatie en sturing ligt
bij één organisatie met een heldere en eenduidige doelstelling. Dat wil niet zeggen dat
daaronder geen andere overlegorganen hangen, maar er wordt gewerkt vanuit één
agenda. De regio herkent de noodzaak tot coördinatie en werkt momenteel aan een ontwikkelingsbedrijf waarin gemeenten en provincie samenwerken in het gebied Klavertje 4.
Een ontwikkelingsgebied dat tot op heden gekenmerkt wordt door grote versnippering
van initiatieven en belangen. Deze aanpak is daarom nodig om de verschillende partijen
en belangen te verenigen. Een goed voorbeeld doet volgen en dit ontwikkelingsbedrijf
moet als opstap dienen voor een organisatie die op het niveau van Noord-Limburg
beleid voert en coördineert.
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